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Verschijnende Eiken Zaterdag.
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BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. den reg e l. 

Rechterlijke aankondigingen 0,66 id 

Aanbevelingen 0,26 c. 54.

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wordt 
onvergeld tweemaal in de öazette
overgenomen.

Aan den H eer Uitgever 
der « Gazette van Iseghem ».

M IJNH EER,
Ik verzoek u vriendelijk mijn volgende 

schrijven — het eerste maar ook het laatste no
pens de zaak der Geneesheeren — in de eerste 
kolom van uw blad van Zaterdag 25 Februari 
te willen overdrukken, en ik bied u tevens 
de verzekering mijner hoogachting.

Eug. Carpentier.

AAN DE

Iseghemsche bevolking.
Door het lezen van het antwoord der H.H. 

Geneesheeren, op den uitleg van den Dischraad, 
komt men tor, dit onvoorzien en ongeloofbaar 
besluit : dat de Burgemeester van Iseghem, 
de heer Voorzitter van het Dischbestier en 
Dr Vandewalle, samen gespannen hebben om 
den geneeskundigen dienst der armen voor 1911 
aan de Geneesheeren te ontzeggen. Ik denk 
het overbodig mij diensaangaande te veront
schuldigen en ik zal mij vergenoegen te 
verklaren dat, in deze zaak zooals in alle 
andere, de Burgemeester maar eenen weg 
heeft gevolgd, te weten den rechten weg, hem 
aangewezen door zijn geweten, door zijne 
plicht en door de wet.

Hieronder laat ik eenige aanmerkingen 
volgen, getrokken uit de wet, nopens de 
samenstelling en de bevoegdheid van den 
Dischraad. Al wie ze aandachtig leest, zal 
kunnen besluiten dat de Burgemeester niet 
anders kon handelen dan hij gehandeld heeft. 
Men zal daaruit ook kunnen verstaan dat 
indien, in tegenwoordigheid van de stand
vastige houding van den Dischraad die eenparig 
en herhaaldelijk verklaardde zijn wettig ge
nomen besluit onveranderd te moeten bewaren, 
de Burgemeester nogtans alle middels gebruikt 
heeft om eene overeenkomst te betrachten, 
hy zulks alleen gedaan heeft uit genegenheid 
tot de H.H. Geneesheeren en in het belang 
der vrede.

I. — Dischraad. Samenstelling.
De Dischraden zijn samengesteld u it  vijf 

leden, benoemd door den Gemeenteraad, tus
schen de kandidaten voorgedregen door den 
Dischraad en het Schepencollegie, maar niet 
daarbuiten.

De vijf leden van den Dischraad noemen 
onder hen hunnen Voorzitter. De Burge
meester is geen lid  van rechtswege van den 
Dischraad. Hij heeft alleenlijk het recht de 
vergaderingen bij te wonen alswanneer hij 
zulks goed v in d t ; de vergaderingen voor te 
zitten als hij ze bijwoont; en deel te nemen 
aan de beraadslagingen en de stemmingen.

Daar hij geen deel maakt van den Disch
raad, kan noch mag den Burgemeester, 
Voorzitter van dezen Raad benoemd worden. 
De Voorzitter moet gekozen worden onder de 
vijf leden door de Gemeenteraad benoemd.

Een Dischraad samengesteld uit drie of vier 
leden (in plaats van vijf) en de Burgemeester ; 
of eenen Dischraad van vijf leden zonder 
Voorzitter — w aarde  Burgemeester gewoon
lijk, regelmatig en werkelijk alleen het ambt 
van Voorzitter vervuld, is onregelmatig en 
onwettig.

Om regelmatig te kunnen beraadslagen, 
moeten m instens drie leden in de vergadering 
tegenwoordig* zijn. Indien er maar twee leden 
tegenwoordig waren, en daarboven de Burge
meester, zoude de vergadering geen plaats 
kunnen hebben.

De Burgemeester is niet bevoegd om de 
leden van den Dischraad tot eene vergadering 
bijeen te roepen. Hij moet zich daartoe tot 
den Voorzitter wenden.

De Burgemeester mag, indien hij zulks goed 
vindt, zich in de vergaderingen van den 
Dischraad door een der H.H. Schepens doen 
vertegenwoordigen.

II. — Dischraad. Bevoegdheid.
Het Bureel van Weldadigheid is een open

baar bestier, eene afgezonderde, persoonlijke 
en bijzondere bevoegdheid bezittende, met het 
recht te beraadslagen over de zaken welke 
onder^zijne bevoegdheid vallen.
• Het schikken van den ziekendienst der 
a rm e n ; het opmaken der reglementen, de

toepassing dezer schikkingen regelende; het 
vaststellen der vereischte voorwaarden tot het 
aanveerden der Geneesheeren ; de benoeming 
van een of meer Geneesheeren dit alles valt 
onder de uitsluitelijke bevoegdheid van den 
Dischraad.

De Dischraad is alleen bevoegd om te oor- 
deelen indien de Geneesheeren de vereischte 
pleegvormen vervuld hebben om te kunnen 
benoemd worden. Hij is alleen bevoegd om 
vast te stellen wanneer deze benoeming zal 
geschieden.

De Dischraad moet zijne reglementen betrek
kelijk den ziekendienst, alsook de benoeming, 
door hem gedaan, van een of meer Genees
heeren van den armen, aan de goedkeuring 
van den Gemeenteraad onderwerpen.

Daartoe zend de Dischraad aan het Schepen
collegie, een afschrift van zijne beraadslagingen 
betrekkelijk deze zaken, met verzoek deze 
in de eerstkomende vergadering van den 
Gemeenteraad te doen goedkeuren.

Het Schepencollegie mag slechts aan den 
Gemeenteraad kennis geven van de stukken 
door den Dischraad medegedeeld, betreklselijk 
deze zaken.

De Gemeenteraad mag alleenlijk de mede
gedeelde beraadslagingen van den Dischraad 
betrekkelijk deze zaken, goedkeuren of af
keuren.

De afkeuring is slechts geldig indien den 
Dischraad de palen van zijne bevoegdheid is 
te buiten gegaan.

Indien, naar de wettige benoeming door den 
Dischraad van de Geneesheeren der armen, 
de Gemeenteraad deze benoeming moest af
keuren, zoude de hoogere overheid verplicht 
zijn deze benoeming — door den Dischraad 
gedaan — te erkennen en goed te keuren, 
niettegenstaande het verzet en de afkeuring 
van de Gemeenteraad.

De Gemeenteraad mag niet beraadslagen 
over den grond dezer zaken, door den Dischraad 
aan zijne goedkeuring onderworpen.

De Burgemeester van Iseghem.

Iseghem, 23 Feb. 1911.

Aan den H eer Uitgever 
der « Gazette van Iseghem >.

M IJNH EER,
Wij hebben de eer U vriendelijk te verzoeken 

het hieronderstaande schrijven, in het nummer 
van Zaterdag naastkomende, te willen op
nemen.

Aanveerdt, Heer Uitgever, met onzen voor- 
afgaanden dank, onze oprechte groeten.

Fr. Declercq- Vermote.
J. Rosseel.
E. Vanden Bogaerde.
C. Verbrugge.

Iseghem, 23 Feb. 1911.

Aan onze Medeburgers.
Er blijkt uit hetgene wij verleden Zaterdag 

in de « Gazette van Iseghem » gelezen hebben, 
dat de Heeren Doktoors maar weinig gediend 
zijn met den uitleg dien het Armbestuur aan 
den Gemeenteraad gegeven heeft, betrekkelijk 
den ziekendienst van den armen.

Nochtans, wat men er ook van zegge of 
schrijve, houden wij er aan te verklaren :

1° Dat wij, ondergeteekenden, A LLEN  
SOLIDAIR ZIJN over de beslissingen door 
het Armbestuur genomen gezamentlijk met 
onzen geachten Heer Voorzitter; en dat onze 
Heer Voorzitter, M. Le Corbesier, in gansch 
deze zaak hoegenaamd niets anders gedaan 
heeft dan, tot ons aller voldoening, de 
besluiten uitgevoerd die door het Armbestuur 
met eenparigheid genomen gew eest zijn.

2° Dat wij de aanhalingen en uitleggingen, 
bevat in onzen brief van 8 Februari laatstleden 
aan het Gemeentebestuur gezonden, teenemaal 
bekrachtigen, en staande houden dat zij vol
komen echt en waarachtig zijn, terloops 
doende opmerken dat de leden van het Arm
bestuur in dergelijke betwistingen, geene 
persoonlijke belangen te verdedigen hebben, 
en dat bijgevolg hunne beweeringen hoege
naamd niet als verdacht kunnen voortkomen.

De uitleg in onzen voorberoepen brief ge
geven, is voldoende om te bewijzen dat het

Armbestuur in volle rechtveerdigheid heeft 
gehandeld, en dat de beleedigingen en kwade 
aantijgingen tegen onzen achtbaren Voorzitter 
en den Heer Burgemeester ingebracht, onge
grond en valsch zijn.

Men durft ten onrechte schrijven dat de 
schamele, de verlatene en de noodlijdende 
onzer stad, bij de Dischmeesters niet meer 
mogen gaan om hunnen nood te klagen en 
hun herte te openen om hulp en troost te 
vinden. Eh wel, achtbare Medeburgers, nu 
gelijk voor dezen, — en de behoeftigen weten 
zulks, — mag iedereen zich bij de leden van 
het bestuur vertrouwelijk aanbieden, en heeft 
zelfs volle toelating, zijnen nood met omstan
digheden in de vergadering van den Dischraad 
te komen voor oogen leggen. Nooit worden 
daar de in gebrek verkeerende ongetroost 
weggezonden. De armen van Iseghem hebben 
dit ondervonden, en zijn getuige van de wel
willendheid met dewelke zij door den Heer 
Voorzitter van het Armbestuur wérden ont
vangen.

De menigvuldige dankbetuigingen welke 
wij van behoeftigen, door het Armbestuur uit 
den nood geholpen, na toegestane hulp ont
vangen te hebben, zijn daar om te bewijzen 
dat wij altijd onzen plicht gekweten hebben,

Wij zullen nog doen opmerken, Achtbare 
Medeburgers, dat het artikel 10 dat de Heeren 
Doktoors willen als zoo hatelijk doen doorgaan, 
hoegenaamd aan de geneesheeren niet be
let van de noodige voedingsm iddelen aan 
te duiden die de toestand van hunne zieken 
zoude kunnen vergen. Het Armbestuur heeft 
nooit geweigerd en zal nooit weigeren de 
voorschrevene voedingsmiddelen toe te staan. 
Dit artikel is enkelijk ingebracht geworden, 
op dat al de Doktoors op denzelven voet zouden 
gestaan hebben en dat het niet meer zou 
ingeroepen worden dat er misbruik zou 
kunnen gemaakt worden van het voorschrijven 
van voedingsmiddelen, ten einde den voorkeur 
te bekomen bij de behoeftige zieken, gelijk 
men alreeds poogde te doen. Voor wat nu de 
vroegtijdige benoeming betreft van den Heer 
Doktor Vandewalle, als Geneesheer van den 
armen voor 1911, deze was het natuurlijk 
gevolg van zijne alléén blijvende beant
woording binnen den bepaalden tijd, op de 
herhaalde aanvraag door den Dischraad aan 
al de Geneesheeren der stad gedaan,

De dischraad aanzag het als eene zware 
plicht, van dan af den dienst voor 1911 in alle 
geval te verzekeren, omdat er langs alle kanten 
onder het publiek verspreid wierd dat de 
Heeren Doktoors verklaard hadden nooit het 
stelsel van den vrijen keus te zullen  
aan veerden en alle middels in het werk  
te stellen om er de toepassing onmogelijk  
van te maken.

Alwie onpartijdig en gezond oordeelt, en 
kennis van zaken heeft, moet bekennen 
dat onze handelwijze regelm atig, w ettig, 
rechtvaardig en vooruitziende was. Geen 
eigenbaat of belang hebben wij nage
streefd ; niemand hebben wij bevoordeeligd  
of uitgesloten, daar wij aan ieder dezelfde 
keur gelaten hebben ; den tegenwoordigen 
toestand hebben wij dus niet geschapen.

Het is bijgevolg onrecht plegen van dezen 
met alle middels ten laste te willen leggen van 
ons bestuur, of van onzen achtbaren Voor
zitter, of van den Heer Burgemeester.

Om te eindigen, Achtbare Medeburgers, 
verklaren wij aan dezen twist, uit persoonlijke 
aangelegenheden gesproten, geen verder ge
volg te zullen geven ; maar dat wij altijd, 
voortaan zooals voorheen, onze plichten 
bewust, met iever en beradenheid, de belangen 
van den arme zullen waarnemen.

Voor het overige wij laten de armen 
zelf oordeelen over onze handelwijze ten 
hunnen opzichte en deze van de Heeren 
Doktoors.

Fr. Declercq- Vermote.
J. Rosseel.
E. Vanden Bogaerde.
C. Verbrugge.

Achtbare Medeburgers.
In hun schrijven van Zondag hebben mijne 

collegas de HH. Van Eecke, Gits, Depoorter 
en Verhamme mij uitgegeven als baatzuchtig 
en arglistig.

Sedert meer dan 25 jaar ben ik hier [ge
neesheer in mijne geboortestad en bijgevolg

iedereen kent mij genoeg om te weten dat 
die beweeringen valsch zijn en alleenlijk 
steunen op blinde nijd en gramschap.

De moeilijkheden tusschen het armbestuur 
en mijne collegas had ik mij niet aan te 
trekken. — Zonder aarzelen had ik van 
het begin af bet stelsel aanveerd van vrijen 
keus omdat ik van gedacht was en nog 
ben dat de arme menschen toch ook wel het 
genoegen en de voldoening mogen hebben 
van den geneesheer te vragen dien zij ver
kiezen.

Ten gevolge dier omstandigheden heb ik 
meer dan eens de Heer Burgemeester Car
pentier en de Eerw. Heer Vancoille, pastoor, 
in mijn huis ontvangen. Op hunne aanvraag 
was ik bereid een deel mijner jaarwedde, die 
mij eerlijk en wettig toekwam, af te staan in 
het voordeel mijner collegas. Daarover hebben 
de Heeren Burgmeester en Pastor mij recht
zinnig bedankt. Dat is mij genoeg.

• Nu nog ben ik bereid getrouw te blijven aan 
het woord dat ik gegeven heb.

Mijne collegas, de HH. Van Eecke, Gits, 
Depoorter en Verhamme hebben dus ongelijk 
van te schelden en te verwijten. Dat doe 
ik niet.

Achtbare Medeburgers, gij kunt nu met 
kennis van zaken oordeelen over mijne han
delwijze. Hoe jammer dat men zoo verblind 
is geweest van, zonder redens, te willen 
onze bevolking in opschudding brengen en 
beklagensweerdige verdeeldheid zaaien onder 
partijgenooten.

Dr V a n d e w a l l e .

In de Kamer.
Dijnsdag laatst stond de ondervraging 

over den lock-out van Ingelmunster aan het 
dagorde :

M. Juliaan Delbeke. Ik ga in beknopte vorm 
de feiten verhalen die den lock-out van Ingel
munster voor afgegaan zijn. Het komt er niet 
op aan al de bijzonderheden der werkstaking 
te kennen die voor eene loonkwestie ontstaan 
is, als wel onder zedelijk en maatschappelijk 
oogpunt een maatregel te onderzoeken die door 
de bazen als verdedigings-middel aangewend 
wordt, een maatregel die, in het huidig geval, 
kenschetsende teekens draagt van eene weder
rechtelijke, onmenschelijke en willekeurige 
daad.

Rond het einde van October van verleden 
jaar. staakten de werklieden eener fabriek van 
Ingelmunster den arbeid, ten gevolge van de 
volgende voorvallen: eene afhouding van 15 °/o 
was op hun loon gedaan, omdat de patroons 
zelf de spoelen leverden. De werklieden 
verklaarden dat zij deze op tijd en in voldoende 
hoeveelheid moesten ontvangen en dan nog 
in goeden staat, opdat zij geen tijd zouden ver
liezen en goed werk afleveren. Welnu al deze 
voorwaarden van regelmatigheid en van dege
lijke inrichting ontbraken. De werklieden oor
deelden dat zij tengevolge van dit gemis, 10%  
van hun loon verloren. Zij vroegen eene even 
groote verhooging van loon die ’t verlies dat zy 
oordeelden te ondergaan vergoeden moest. Het 
syndikaat waarvan de werklieden deelmaakten 
schreef een beleefden brief aan den baas ; de 
afgevaardigde die gelast was den brief te over
handigen kreeg voor alle antwoord eene vleet 
scheldwoorden naar het hoofd. Daags nadien 
bevool den baas aan een zijner werklieden die 
van het bestuur van het syndikaat deelmaakte, 
hetzelve te verlaten. Daar hij weigerde werd 
hy uit de fabriek weggezonden, en de baas 
zegde hem : gij zult geen werk meer vinden 
in geen enkel fabriek.

Denzelfden dag kwam een afgevaardigde 
van den bond der textielbewerkers bij den 
baas met het doel het geschil te vereffenen 
maar hij werd niet ontvangen. De werklieden 
deden nog eene laatste poging bij den baas 
doch dezen wilde geene enkele toegeving 
doen.

En de werkstaking brak uit nadat de 
werklieden acht dagen lang al het mogelijke 
gedaan hadden om tot eene overeenkomst 
te geraken.

Een maand nadien vroegen de werklieden 
eener andere fabriek, die nagenoeg in dezelfde 
voorwaarden werkten, op hunne beurt dat 
den baas naar hunne klachten zou willen 
luisteren en eene loonsverhooging toestaan, 
die[hun|eerlijk toekwam. Na eene uitdrukkelijke 
weigering staakten zy ook het werk.



je fabrieken dus hadden de werklieden 
.ang uitgeroepen, omdat zij beweerden 

<.ij een onvoldoende dagloon trokken. De
^rkiieden gingen hun recht niet te buiten.
De bazen hadden moeten menschelijk hande

len, naar de klachten van den werkman 
luisteren, met hem de loonkwestie bespreken, 
en moest hij ongeiyk hebben, trachten hem zijn 
ongelijk te doen verstaan. Uit zulke handel
wijze zou misschien eene minnelijke schikking 
voortgesproten zijn die tusschen de twee 
belanghebbende partijen de banden van vriend
schap en eendracht zou versterkt hebben 
welke heden meer dan ooit noodig zijn om 
den vrede tusschen het kapitaal en den ar
beid te bevestigen, ln plaats daarvan hebben 
zij drie andere fabriekanten der gemeente 
gesproken en overeengekomen dat deze den 
lock-out zonden uitroepen indien de stakers 
op gestelden dag den arbeid niet zouden 
hernomen hebben.

De werklieden hadden geen de minste vol
doening bekomen en zij weigerden bijgevolg 
den arbeid te hernemen. Niemand betwist 
aan de bazen het recht hen te syndikeeren 
op voorwaarde dat hun doel lofweerdig zij, 
dat hunne syndikaten geene rechtstreeksche 
dwingelandsche uitdaging wezen en dat de 
weerstand die zij willen inrichten, niet over
dreven en stelselmatig zij.

Ziehier mijn gedacht over den lock-out. 
Wanneer een baas eene fabriek bouwt doet 
hij een onrechtstreekschen oproep tot de 
werklieden die zich in den omtrek komen 
vestigen. Ik denk niet dat de baas van dit 
oogenblik af het recht heeft zijne fabriekte 
sluiten zonder gegronde redens.

Het is niet alleen jegens de personen maar 
ook jegens de gemeenschappen dat de bazen 
groote verplichtingen hebben. De toevloed 
werklieden naar de nijverheidssteden neemt 
voortdurend toe en legt de gemeentebesturen 
nieuwe lasten op. En wanneer de werkers- 
bevolking door een lock-out getroffen is, 
worden de lasten merkelijk verzwaard. Het 
is noodig dat de wetgever tusschenkome om 
de vryheid der werklieden te beschermen 
tegen wederrechterlijke maatregelen gelijk 
de lock-out van Ingelmunster.

M. Gillès de Pélichy. — De inzet van den 
strijd tusschen werklieden en patroons bestond 
eigenlijk in de erkenning van het recht tot 
vereeniging. De uitoefening van dit recht is 
een onderpand van socialen vrede, van het 
oogenblik dat de groepeeringen van werklieden 
en patroons in geweten en met verstand 
handelen. Om daartoe te geraken, moet men 
het volk opleiden en geene instelling schijnt 
mij meer geschikt om dit doel te bereiken dan 
de vakvereeniging.

Het syndikaat draagt bij tot het instellen 
van verzoenings- en scheidsrechtersraden. 
Iedereen weet dat het syndikaat van Ingel
munster dadelijk de bemiddeling aanvaardde 
welke hem werd aangeboden. Hadden de 
patroons even wijzelijk gehandeld, honderden 
huisgezinnen zouden geen gebrek geleden 
hebben. Het wordt tijd een toestand van recht 
te stellen in plaats van een toestand van feit 
waarbij de rede, de rechtveerdigheid noch de 
weerdigheid hunne gading vinden.

Sedert 1894 drong Nieuw Zeeland de scheids
rechterlijke uitspraak op aan de vereenigingen, 
doch deze instelling, na in ’t algemeen de 
eischen der werklieden te hebben ingewilligd, 
konden op dezen weg niet meer vooruit ; en 
de werklieden verlieten de vereenigingen. Dit 
verwekte werkstakingen en lock-outs die den 
wetgever verplichtten de onwettige inbreuk 
op de arbeidsovereenkomsten streng te be
teugelen.

Vrije streving naar verzoening is dus te 
verkiezen boven opgedrongen scheidsrechter
lijke uitspraak.

In Canada zijn de werkstakingen aan een 
onderzoek onderworpen.Op honderd geschillen 
aan den onderzoeksraad onderworpen, waren 
er slechts een half dozyn die niet in der 
minne geregeld wierden.

Het wetsontwerp hier ingediend op 27 
Januari 1907 stelt voor dergelijke wetgeving 
in te voeren en het is onze plicht dit ontwerp 
zonder verwijl goed te keuren. Aan soor
telijk comiteit werd de werkstaking te 
Ingelmunster onderworpen. Ik dank den heer 
Minister voor zijn optreden en onzen geachten 
voorzitter M. Cooreman die het voorzitterschap 
aanveerd heeft, en wij hopen allen op den 
besten uitslag.

M. Debunne zegt dat de eischen der w erk 
lieden gegrond zijn terwijl men te Kortrijk 
en Rousselare 20 %  meer betaald. Men 
spreekt dikwijls van mededinging van den 
vreemde, maar onze fabrikanten doen elkander 
eene hevige mededinging ten nadeele der 
werklieden.

Hij bekent dat het socialistisch sijndikaat van 
Ingelmunster 25 man telt en hij beschuldigt 
de katholieken de socialisten voor te loopen 
en het gras van onder hunne voeten te maaien.

M. Anseele zegt dat, ofschoon hij de rede
voering van M. Delbeke in al hare besluiten 
niet kon toetreden, hij haar met hartelijk 
genoegen groet. Hy ondersteunt het gedacht 
van M. Gillès de Pélichy, te weten van 
eene goede wet te maken op de werk- en 
nijverheidsraden.

M. B uyl zegt dat de werkstaking werd 
verwekt met een kleingeestig politiek doel, 
ten gevolge van eene oneenigheid die bestond 
tusschen eenen heer onderpastoor en een lid 
der firma Pieters & O .  Hare opstokers gaven 
zich over aan de grofste beledigingen en 
deelden lasterende liedjes uit tegen de 
patroonen. De arbeiders wilden van geen 
werkstaking weten ; daarop riep men de 
hulp in van een makelaar in werkstakingen 
van Gent die de werklieden smeekte het 
werk te staken eu het gelukte hem ten slotte. 
Kort daarop was er ook werkstaking bij 
den Heer Castel, verscheidene feiten bewijzen

dat de werklieden groot ongelijk hadden te 
luisteren. Zoo werd zekeren dag de toe
passing van dë tarieven van Rousselare 
gevraagd, en toen bevond men dat die tarieven 
lager zijn dan die van Ingelmunster.

Ten slotte verklaart spreker dat de patroons 
van Ingelmunster voor den heer Cooremans 
hebben verklaard bereid te zijn de loonen 
die zij betalen te vergelijken met de loonen 
die worden betaald te Rousselare en te 
Kortrijk en de wettige eischen der werklieden 
in te willigen.

M. H ubert, minister. — Ik zal niet ant
woorden op de verschillende gedachten door 
eenige sprekers vooruitgezet. Ik zal zeer 
beknopt zijn. De bazen wilden inderdaad 
maar van een verzoeningskomiteit weten. Ik 
heb mij gehaast dit komiteit samen te stellen, 
onder het voorzitterschap van M Cooreman. 
Voorafgaandelijk had ik een afgeveerdigde 
der werklieden en een der bazen bij mij 
ontboden. Ik kende bijgevolg de juiste toe
dracht der zaak. Het verzoeningskomiteit 
zetelde te Kortrijk en hoorde de belangheb
bende partijen. De werklieden vroegen eenvou
dig betaald te worden zooals men hunne 
stielgenooten te Rousselare en te Kortrijk 
betaalt; de bazen beweerden dat zij dit loon 
betaalden. Doch het bleek dat zij in de be
rekening van het loon eeu andere basis 
gebruikten. De arbeidstoezichters van Rous
selare en Kortrijk onderzoeken thans de cijfers, 
en ik ben overtuigd dat de vrede tusschen 
bazen en werklieden welhaast zal hersteld zijn. 
De overeenkomst zal gemakkelijk verkregen 
worden. Ik betreur alleen dat de werklieden 
nadat het onderzoek geopend was, den arbeid 
niet hernomen hebben.

M. Debunne. Zij moesten den eersten stap 
niet doen.

M. Hubert. — Als besluit : het is volstrekt 
noodig dat er eene inrichting tot stand kome 
die bekwaam is de geschillen tusschen de 
werkgevers en de werklieden te voorkomen, 
geschillen die meest altijd op een misverstand 
berusten. Ik hoop dat de Kamer de wet 
weldra bespreken zal door M. Francotte over 
vier jaar neergelegd, betreffende de bevoegd
heid der nijverheids- en arbeidsraden. (Zeer 
wel ! op verscheidene banken.)

— De Kamer keurt ten slotte eene dagorde 
goed, door MM. Delbeke en Gillès de Pélichy 
voorgesteld, waarbij, het vertrouwen in de 
verzoenende werking der regeering uitgedrukt 
wordt.

Onze lezers zullen uit het bovenstaande 
zien dat volgens M. Hubert, den lock-out 
van Ingelmunster in ’t kort zal geeindigd zijn.

Na het onderzoek door de ambtenaars van 
het ministerie van arbeid gedaan, bestaat er 
maar eene betwisting meer :

De werklieden van Ingelmunster vragen om 
evenveel te winnen als de werklieden van 
Kortrijk die dezelfde stoffen maken.

De patroons van Ingelmunster zeggen dat zij 
evenveel betalen als de Kortrijksche.

Beide partijen zijn dus t’akkoord op het be
ginsel ; gelijk loon te Ingelmunster evenals 
te Kortrijk.

Er blijft dus enkel te zien wie er mis is. Laat 
ons hopen dat de zaak spoedig vereffend weze.

Wij lezen daarover ih de « L a n d w a c h t:»  
Als men alles nagaat, ziet men dat het geschil 

in den grond op eene nietigheid of op een 
misverstand uitloopt.

Dat bewijst hoe zeer het te betreuren is, dat 
de afbreuk der betrekkingen tusschen werk
lieden en patroons inde  meeste gevallen plot
selings of in overhaasting geschiedt en zonder 
voorafgaande onderhandelingen bij middel van 
belanglooze en bezadigde mannen.

Hadde men het geschil te Ingelmunster aan 
zulk eenen scheidsraad onderworpen, terwyl 
men voortwerkte, dan zouden geene honderden 
werklieden gebrek hebben geleden in het mid
den van den winter en niet hun hart vol wraak 
hebben voelen stroomen tegen den patroon en 
de maatschappij.

Terwijl de fabrieken bleven draaien kon men 
zeer gemakkeiyk nagaan of het loon te Ingel
munster gelijk staat met dat van Kortrijk.

ALGEMEEN OVERZICHT
VAN HET

w erk der Zendelingen.
v an  1 J u l i  1909 t o t  30 J u n i  1910.
Zooals de vorige jaren moeten wij nog 

eens het Heilig Hert van Maria, onze bij
zondere Patrones, bedanken voor de zegeningen 
verleend aan ons werk en voor den "enoten 
vrede.

Thans hebben wij negen afzonderlijke 
Zendingen, waarvan zes in China en Mongolië, 
de zending in het ballingsoord Ili-Kuldja 
(Chineesch Turkestan) meêgerekend, dan nog 
twee in Congo en eindelijk eene op de 
Philippijnsche Eilanden,

Onze zendelinger zijn ten getalle van 303 
(275 priesters en 28 broeders). Daar behoorden 
nog bij gerekend te worden 39 inlandsche 
priesters. In het geheel bezetten zij 162 
standplaatsen van waar zij talrijke hulpkerken, 
schoolkapellen en catechumenaten bestieren. 
Om maar een voorbeeld te geven, de 45 
zendelingen van Oost-Mongolië, geholpen 
door 11 inlandsche priesters en 145 catechisten, 
wonen in 20 standplaatsen van waaruit zy 
155 christen heden en 925 hulpplaatsen bedienen. 
Alzoo opgevat is het werk zeker lastig doch 
hoogst nuttig om zoo mogelijk alle hoeken 
van hun missieveld te bezorgen. Ook zag deze 
jeugdige zending, die acht jaar geleden slechts
9,000 geloovigen telde, het getal gedoopten 
stijgen tot 21 .847 en de geloofsleerlingen 
tot‘ 5.485.

De kristene bevolking van al onze zendingen 
samen bevat 171.580 menschen (105.397 
gedoopten en 66.183 bekeerlingen.) Verleden 
jaar waren er 144.074 menschen (90.106

gedoopten en 53 .968  bekeerlingen). Het zij 
eene winst van 15.291 geloovigen.

Nog duidelijker is de vooruitgang wanneer 
wij de rekeningen aanhalen van 1903. Toen 
waren er 74 .529  geloovigen, waarvan 37 .456  
gedoopten en 27  073  geloofsleerlingen. Dat 
geeft een verschil tegen 1910 van 57.841 
nieuwe Katholieken.

Wat er vooral bezorgd word is het werk 
der scholen ; daaraan wordt de meeste vlijt 
besteed. Tijdens het verloopen jaar werden 
34  nieuwe scholen geopend; nu zijn er 398. 
Daar genieten 15.925 leerlingen het onder
wijs: 9.140 jongens eh 6 .785  meisjes. In 
onze zendingen van Mongolië zjjn er 3 semi- 
nariën die 63 studenten hebben waarvan 
21 in Godgeleerdheid. Dan nog 6 collegiën 
en nieuwere scholen met 327  ieerlingen.

In twaalf maanden werden er 18,657 doopen 
gedaan.

Niet alleen bezorgd om heidenen te doopen, 
trachten onze zendelingen ook en bijzonder 
de herten der menschen te hervormen of 
liever hun een kristelijk hert te geven waarin 
de kristelijke deugden mogen kiemen en 
bloeien. Zij ijveren om die menschen, gene
gen tot stoffelijk genot en eigenliefde, te 
herscheppen tot een leven van waar geloof 
en deugdzaamheid.

Om zulke verandering te bewerken en 
ten einde te brengen, is er geen enkel middel 
verwaarloosd ; doch bovenal gehoorzaam aan 
de stem van Pius X, den Paus van het
H. Sacrament, zorgen zij namelijk om met 
het Brood des Levens de herborene zielen 
te voeden en om ze dikwijls ter H. Tafel 
te noodigen.

Dit getuigen de volgende getallen :
In 1909 waren er 575 ,078  communiën. 

In 1910 waren er 805,241. Eeu aanzienlijk 
verschil van 230,163, dat wij inzonderheid 
te danken hebben aan den ijver van Z. D. H. 
Hieron. Van Aertselaer, Apostoliek Vicaris 
van Midden-Mongolië, die 4 0 7 ,480  com
muniën vermeldde.

Biechten gehoord 520 ,474  tegen 380 ,594  
het jaar te voren. ** *

Om volkeren te Vbrkristeljjken is het niet 
genoeg hunnen geest te verlichten, even 
noodig en meer nog moet hun hert geraakt 
worden. De Godsdienst moet, benevens een 
deugdelijk onderwijs, ook kunnen.de kriste
lijke liefdadigheid aanwenden.

Menigvuldig zijn de werken van Bermher- 
tigheid waaraan de zendelingen hun vermogen 
toe te wijden hebben : aalmoezen zoo
stoffelijke als geestelijke, hulp en bijstand 
aan de zwakken, geneesmiddelen, zorgen 
verleend aan de zieken buiten en binnen 
de zending; ouderlingen en kranken te her
bergen, al degene die uit de heidensche 
samenleving verbannen en verstooten zijn ; 
de meisjes afkoopen die verkocht zijn ten 
huwelijke of veeleer tot slavernij ; maar 
bijzonder de weezenhuizen en de huizen voor 
slaapzieken.

In onze weezenhuizen van China en Congo 
zijn er 3 .095  arme kinderen die allen onder
stand van de missionnarissen moeten krijgen.

Onze medebroeders in China en Mongolië 
stellen grootelijks belang in het schoon werk 
der H. Kindsheid. Zij hebben het doopsel 
verschaft aan 3 .457  kinderen van heidenen, 
meestal zooveel slachtoffers die anderszins 
bestemd waren om van ’t leven beroofd te 
worden. Daar die kinderkens, voor ’t grootste 
getal kleine meisjes, de noodigste zorgen 
moeten ontberen, zijn er velen die welhaast 
dit ongelukkig leven verlaten om zooveel 
engeltjes te worden die O. L. Heer gaan loven 
en danken in 2ynen schoonen hemel. .

In de weezenhuizen van de H. Kindsheid in 
Mongolië worden 1834 weesmeisjes opgevoed, 
die door de catechisten of doopers vrijgekocht 
en gered werden. Nog 1963 kleinere, insgelijks 
van de dood gered, zijn uitbesteed by de 
voedsters.

In de streken van Congoland alwaar de 
slaapziekte heerscht, hebben de zendelingen 
met evenveel ijver alles gedaan wat mogelijk 
was om naar ziel en lichaam hulpe te brengen 
aan die zieken, door iedereen beschouwd als 
de ellendigste op aarde.

Tijdens hunne gestadige omreizen vroegen 
zij in de minste dorpen naar deze ongelukkigen 
die met wonden en zeeren overdekt, liggen te 
sterven in de allerdroevigste verlatenheid.

Mits aanhoudend en onvermoeibaar zoeken, 
hebben zij honderden slaapzieken in stervens
nood kunnen doopen. Honderden nog, die 
konden overgebracht Worden, deden zijnaar 
de missie halen om ze daar te laten bezorgen 
door engelen van troost, door de Zusters 
Missionnarissen.

De doopen van slaapzieken zijn voor Kasaï 
meegerekend in het getal van al de doopen 
dezer Prefectuur. Des te luider spreekt de op
telling voorde enkele missie van Z. D. H. Van 
Ronslé, Apostoliek Vicaris van Congo : 2 738 
gedoopt in stervensgevaar ; zooveel zielen, die 
door voorsprake van het gebed der kristenen 
mochten de gunst verkrijgen dat een missio
naris of een catechist ze vinden zou en doopen 
kwam om voor hen den eeuwig schoonen hemel 
te openen.

Dit jaar nog werd een nieuw ziekenhuis ge
bouwd alwaar menige kranken in hun laatste 
dagen zullen bezorgd worden tot dat zij te 
einden hun lijden de zalige eeuwigheid ingaan. 
Het staat in de nieuwe zending Otete door de 
Paters Handekyn, Buytaert en Timmermans 
onlangs begonnen bij de Batetela en tientallen 
slapers zijn er reeds gedoopt en gered 1

** *
Bij iederen stap-vooruit in het werk der 

Zendingen, zooals ook iederen jare van ons 
leven, mogen wij ons deel troost verwachten 
en ook ons deel beproevingen. Om van 
deze laatste te gewagen, moeten wij het af
sterven melden van vijf zendelingen. Aan

onze dierbare overledenen zullen de mede
broeders en de vrienden der zendelingen 
immer voort de hulpe verleenen van hun vrome 
gebeden en heilige missen.

Talrijk zijn alreeds de afgestorven mede
broeders sinds het stichten van onze zendingen : 
131 zijn zij. waarvan 42 werkzaam waren in 
onze missie van Congo begonnen in 1888, en de 
overigen in de missiën van Mougolië sinds 1865.

Deze zendingen worden thans beproefd met 
eene kwale, die altijd vreeselyk te duchten is 
gelijk waar zij ontstaan mag, doch uitnemend 
wrèed is in een land waar de winter zes en 
zeven maand aansleept en de koude tot op 30“ 
en meer onder vriespunt valt.

Door den hongersnood gedwongen, door den 
nijpenden honger gekwollen, verkoopt de 
heidensche Chinees al wat hij kan, hij verkoopt 
zijne vrouw, verkoopt zijne zonen ; maar kleine 
meisjes wil er niemand overnemen en zij 
moeten van kant. In 1892 stierven er van ge
brek duizenden groote menschen en de honger
snood van 1910 schijnt niet min doodelijk te 
moeten zijn. De nieuwbekeerden zoeken onder
stand bij de Zendelingen, bij de « Vaders 
hunner zielen » en zij vragen om niet te moeten 
bezwijken.

Ten slotte zouden wij geern aanstippen dat 
er voornamelijk in drie gewesten groote be
weging is tot bekeeren : vooreerst in Congo 
opd« streken van onze missie Umangi-Boyange 
(over de honderd catechumenaten), en aan 
Leopoldmeer (in de 60 catechumenaten). In 
China, op de grenzen van Midden-Mongolië 
en Ortos, telt de T’cemet-vlakte 1500 tot 1600 
huishoudens gansch-nieuw bekeerd. Tot pand 
van T’oemet’s bekeering is er kristen bloed 
gestort. Daar in die wijde vlakte was het 
immers, nu tien jaar geleden, dat Bisschop 
Hamer met honderden kristenen de zegerijke 
marteldood stierven. Die getuigenis gaven 
van het Geloof bieden nu nog overvloediger 
hulpe dan tydens h-un verdienstelijk leven.

Eene groote vlaaoisciie meeting
te Gent.

Zondag voormiddag had in den Nieuwen 
Circus, te Gent, eene groote vlaamsche volks
vergadering plaats voor de vervlaamsching 
van de Hoogeschool.

De reusachtige zaal was opgekropt met volk 
en op het tooneel prakten de vlaggen van een 
zestigtal maatschappijen der stad. Een orkest, 
met thebaansche trompetten, voerde verschei
dene vlaamsche liederen uit, in afwachting 
van het begin der meeting.'

Ten II ure nam Dr Speliers het woord om 
de inrichters der prachtig gelukte vergadering 
en het overtalrijk publiek te bedanken en de 
sprekers een hartelijk welkom toe te sturen. 
De redenaar deed vervolgens uitschijnen dat 
de gentsche burgerij zich niet mag laten mis
leiden door de franskiljons, die beweeren dat 
hare stoffelijke belangen zullen gekrenkt 
worden, moest de hoogeschool vervlaamscht 
worden.

M. Cam. Huysmans kwam daarna aan de 
beurt en bracht insgelijks hulde aan de talrijk 
opgekomen Gentenaars. Hij drukte er op dat 
de Vlamingen, als zij de vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool eischen, onder geen 
opzicht iets willen ontnemen aan de Walen. 
De Vlamingen tellen een miljoen menschen 
meer in het land dan de W'alen ; er zijn vier 
hoogescholen in België en ’t zijn vier Fransche ; 
de Vlamingen vragen dus niet te veel als zij, 
meerderheid, eene der vier bestaande hooge
scholen voor het volk eischen.

Daarna werd het woord verleend aan 
M. Franck. Hij begon met te verklaren dat hy 
den strijd voor de vervlaamsching der gentsche 
hoogeschool boven den politieken strijd stelt, 
omdat het een volksstrijd geldt.

« Ons volk, zegde hij verder, heeft rechtop 
lager, middelbaar en hooger onderwijs, bij 
middel der moedertaal, omdat het door de 
moedertaal best zijnen stoffelijken en verstan- 
delijken toestand kan verbeteren. Wij moeten 
in Gent eene vlaamsche hoogere landbouw
school, eene vlaamsche hoogere mijnschool en 
eene vlaamsche veeartsenijschool hebben. 
Fransch voor het Walenland, vlaamsch voor 
de vlaamsche provinciën ! » roept hij uit.

M. Van Cauwelaert nam dan het woord, en 
zette in eene beeldrijke taal al de redenen 
uiteen welke pleiten voor de vervlaamsching 
der Gentsche Hoogeschool en sloot met te ver
klaren dat de Vlamingen niets beter verlangen 
dan met de Walen broederlijk onder elkaar te 
leven en om te gaan op voorwaarde dat deze 
laatsten de taalrechten van de meerderheid der 
Belgen erkennen.

Aan de drie volksvertegenwoordigers, die ook 
op meesterlijke wijze al de beknibbelingen en 
aanvallen der tegenstrevers van de vervlaam
sching weerlegd hadden, werd eene geestdrif
tige ovatie gebracht, bijzonder aan M. Van 
Cauwelaert, wiens machtig woord en sierlijke 
taal een grooten indruk maakten.

M. Leonard Willems, die de meeting voorzat, 
dankte de sprekers en het publiek en gaf lezing 
van de volgende dagorde, welke met donde
rend handgeklap bekrachtigd werd :

» De vlamingen, in meeting vergaderd in 
» den Nieuwen Circus te Gent, op zondag 10 
» februari na de redenaars Huysmans, Franck 
» en Van Cauwelaert gehoord te hebben, die 
» den eisch om eene hoogeschool hebben toege- 
» l ic h t ;

» Overtuigd dat het Vlaamsch Volk onver- 
» vreemdbaar recht heeft op hooger onderwijs 
» in zijne taal, verzoeken de Kamer van 
» Volksvertegenwoordigers eene wet te willen 
» aannemen tot volledige vervlaamsching van 
» een der twee staatshoogescholen, namelijk 
» die van Gent. »

Ten 1 uur werd de heugelijke vergadering 
gesloten met den « Vlaamschen Leeuw. »



Medalien die het Scapulier vervangen.
Door een pauselijk decreet verschenen den 

16 Januari 1011 in het officeel blad van het 
Yatikaan, ActaSanctse Sedi», wordt bepaald 
welke medalien het scapulier kunnen ver
vangen namelijk deze die langs eenen kant 
’t H. Hert van Jesus verbeelden en langs 
den anderen kant O. L. V. van het scapulier 
Dezelfde aflaten zijn aandeze medalien verleend 
als aan de gewone scapulieren.

Zulke medalien zijn te bekomen bij J. De 
Busschere-Bonte St Hiloniusstraat Iseghem. in 
aluminum of genickeleerd zilver aan 5. 10, 50 
en 75 centimen ’t stuk.

t reek te I
De gebroeders August en Karei Spaenhove 

bewonen een klein gedoen te Ingelmunster op 
het gehucht Groote Pinte : Het huis .staat 
gansch alleen. Beide ouderlingen leven zuinig 
en hebben den naam veel geld te bezitten.

Woensdag avond rond 9 uren waren zij gaan 
slapen na zorgvuldig deuren en vensters ge
sloten te hebben. Zij sliepen elk op eene 
afzonderlijke kamer.

Rond middernacht hoorde Karei eensklaps 
een schot in het huis weergal men. Tot hiertoe 
had hij niets gehoord. Na eenige minuten 
aarzeling stond hij op en ging naar de keuken, 
daar gekomen zag hij door een vensterken die 
ia de deur gemaakt is een onbekenden persoon 
staan. De dief gerucht hoorende, riep : « kom 
niet nader of ik schiet u dood.» En h\j loste twee 
scheuten in de richting van Karei, doch deze 
wierd niet getroffen. Na de schoten gelost te 
hebben sprong de moordenaar door het keuken
venster en vluchtte weg.

Karei die in eene nevenkamer gevlucht was, 
hoorde kermen in de keuken en na eenige 
oogenblikken ging hij zien van waar de kreten 
kwamen. Hij vond zijnen broeder August 
stervend liggen, hij trachtte hem te helpen 
maar zijne pogingen waren vruchteloos. Dan 
ging hij om hulp bij zijnen gebuur die op 50 
meters van zijn huis woont. Moily vergezelde 
hem terwijl zijnen zoon de politie verwittigde 
en een doktor ging halen.

Toen doktor van Clooster ter plaats kwam, 
kon hij enkel de dood van August Spaenhove 
bestatigen.

De gendarmen en den veldwachter hebben 
donderdag een onderzoek begonnen. In het 
huis is er geen spoor van diefstal te bemerken, 
er is enkel vastgesteld dat de dief moordenaar 
ingebroken is langst de keukenvenster. Men 
veronderstelt dat August Spaenhove gerucht 
in de keuken zal gehoord hebben en den in
breker verrast heeft, die zich betrapt ziende, 
geschoten heeft waarop Karei is wakker 
geworden. Tot nu toe heeft men geene ver
moedend.

— De Gazette van Brugge zegt dat er spraak 
is, dat een vreemdeling op West-Brugge eene 
mekanieke schoenmakerij zal inrichten, waar 
er 70 werklieden zouden gebezigd zijn.

Deze week zijn de werken begonnen der me- 
kanieke schoenfabriek te Thielt, onder het 
bestuur van onzen stadsgenoot M. Mullie-Cle- 
ment aannemer.

Lezer» opgepast. — Er wordt veel vieux 
système verkocht in « ruitte kru ikjes  » of stoop- 
kens. maar er bestaat maar eene echte vieux 
système van het merk « ’t W it stoopke » wilt 
gijdusden echten eischt de woorden, ’tw i t  
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

Cachtem. — Automobielongeluk. — Zondag 
avond, 8 1/2 ure, kwam M. Van Wtberghe, 
lijnwaadfabrikant te Iseghem, langs de groote 
kalsjjde uit de richting der gem«ente Rumbeke 
gereden per automobiel waarin benevens hem 
nog de heeren Verduyn en Ameye, insgelijks 
van Iseghem gezeten waren.

Op een honderdtal meters vau de statie van 
Cachtem werd de auto door het onregelmatig 
werken der remmen, eensklaps van de kalsijde 
in den gracht geslingerd. Al de ingezetenen 
werden ten gronde geslingerd en, behalve den 
geleider die aan het aangezicht gekwetst werd 
kwamen zij er met den schrik en lichte kneu
zingen van af. Het machien dat erg besehadigd 
is kon slechts Maandag voormiddag uit den 
gracht getrokken worden.

PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN.
BISDOM BRUGGE. — Zijn pastoor benoemd : 

te Wildenburg (Wynghene), de E. H. Van 
Daele, onderpastoor te Iiuysselede ; te Caster, 
de E. H. Claerhout, gewezen bestuurder der 
scholen te Pitthem.

Zijn onderpastoor benoemd : te Ruysselede, 
de E. H. Ronse, leeraar in het kollegie van 
Dixmude ; in Sint-Nikolaas te Yper, de E. H. 
Callens, leeraar in het klem seminarie van 
Rousselare; teMarialoop (Meulebeke), de E. H. 
De Backer, onderpastoor te Hoogstaede; te 
Hoogstaede.de E. H. Goegebeur, coadjutor te 
Lombardzijde, waar hij vervangen wordt door 
den E. H. Verhaeghe. coadjutor te Wildenburg.

Zijn bestuurder benoemd : van het St-Joris- 
gesticht te Meenen, de E. H. Sacrez, leeraar in 
hetSt-Leogesticht te Brugge; van de Damen 
van Rousbrugge te Yper, de E. H. Lecontre, 
onderpastoor,in St-Nikolaas aldaar.

STAD SNIEUW S.
BERICHT.

Er wordt ter kennis gebracht van wie het 
belangt, dat er in het Gesticht der Zusters van  
Maria te Iseghem, eenen tijdelijken leergang 
van Boekhouden en handelsrekenkunde zal 
ingericht worden, ten voordeele der Vrouwen  
en Dochters van de winkeliers, handelaars 
en nijveraars dezer Stad.

Dezen leergang, verdeeld in 10 lessen, zal 
gegeven worden gedurende tien achtereen
volgende maandagen en om 5 1/2 ’s namiddags, 
te beginnen van den 13 Maarte aanstaande.

Deze die voormelde lessen wenschen te volgen, 
worden verzocht zich te laten inschrijven in 
het Klooster van M aria, waar men de namen 
zal opnemen, alle dagen van 5 tot 6 ure te 
beginnen met Zondag 26 Februari.

Daar zal men verders alle nadere inlichtingen 
kunnen bekomen.

-  Zondag namiddag was Camiel Lafaut, 
herbergier in de Rousselarestraat, alhier, naar 
eenen prijskamp op de toptafel gegaan ter 
herberg Den Herder, aan de Boschmolens. 
Rond 9 ure kreeg hij twist in het spel met de 
gebroeders Lam iere; een dezer bracht hem 
eene messteek toe in den onderbuik.

Men verhaastte zich de politie en een genees
heer te roepen, die noodig oordeelde hem de 
H. Sacramenten te bedienen.

De dader, die intusschen naar zijn huis 
gegaan was, wierd onmiddelijk aangehouden 
en naar het gevang overgebracht.

’s Anderdaags kwam het parket een onder
zoek doen. Sedert dien is den toestand van den 
gekwetste zeer verbeterd en men verhoopt dat 
hij in korten tijd zal hersteld zijn.

V oor de uitgeslotenene w erk lieden  
van Ingelmunster

Naamloos, voor de werkloozen, 5 fr, ; van 
Moeder, aan de uitgetlotenen, 2 fr. ; Een 
van alle weke, 5 fr. ; Weverssyndikaat 
(79 storting), 5 f.

Alle giften worden met dank aï.nveerd door 
E. H. Willems, en ook in ’t Gildenhuis, alle 
dage, van 1 tot 2 ure.

Markt van Iseghem 25  Feb. 18 Feb.
Boter per kilo fr. 3,30 a 3,50 i 3,20 a 3,35 
Eieren per 26 2,10 a 2,25 j 1,90 a 2,10

Biirgers tanf lvan  Isegiiem
G E B O O R TE N :

46. Marie-Louise Supply, dv. Joseph en 
Margaretha Olivier. — 47. Maria Wybo, 
dv. Victor en Pharailde Vandeweghe. — 
48. Camille Loncke, zv. Arthur en Emma 
Yerkarre. — 49. André Waltenier, zv. Ray- 
mond en Lia Dewulf. — Maria Declerck, 
dv. Petrus en Adronie Vermeersch. «= 51. 
Michel Gerne, zv. Theophile en Maria Ver
straete.

S T E R F G E V A L L E N :
42. Alphonse Perneel, schoenm. 27 1/2 j. 

ong zv, Hippolyte en Rosalie Verstraete, 
Abeele. — 43. "Cecilia Deblauwe, 10 m. 
dv. Jules en Maria Beheydt, Abeele. — 44. 
Aloyse Hoste, 4 1/2 j. zv. Camille en Marie 
Lecluyse, Krekelmotestr. — 45. Marie Callens, 
schoenfabte, 53 j we Louis Clement, Siatiestr. 
— 46. Ida Vansteenkiste, zb. 87 j. w ' Eduard 
Dewulf, Oudm. Gentstr.

Eene blijde tijding 
voor asthmalijders.

Het is zeker wel eene blijde tijding voor lijders aan 
asthma, dat er thans een middel is. dat hen van die ver
velende, onaangename ziekte kan genezen. De ABDIJ
SIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, heeft duizenden 
en duizenden personen van Asthma verlost, die ver
scheidene jaren lijdend waren en die hulp vonden door de 
ABDIJSIROOP, toen elk ander middel gefaald had. Ook 
voor borst-, keel- en longziekten is de ABDIJSIROOP 
een uitstekend geneesmiddel. Het is onnoodig U het leed 
te beschrijven, hetwelk door asthma, of welke andere 
ziekte ook, wordt teweeggebracht.

Het steeds onophoudelijk hoesten, de pijnen der borst, 
de kortademigheid, het piepend en moeilijk ademhalen, 
dat de longen en het hart verzwakt, zeggen immers vol
doende. Altijd hebt gij verzuimd iets voor Uwe ziekte 
te doen en gij wordt eiken dag minder in staat om de 
zwakten, die daaruit voortvloeien, te kunnen weerstaan 
en de nadeelige gevolgen ervan te kunnen verwijderen, 
zoodat, wanneer de teringkiemen aan Uwe deur kloppen, 
gij de kracnt niet hebt ze buiten te houden.

De ABDIJSIROOP. KLOOSTER SANCTA PAULO, 
is het eenige geneesmiddel voor alle ziekten der adem
halingsorganen, zooals asthma, longaandoeningen en 
borstziekten.

Prijs per flacon van 230 gram fr. 2. —, van 550 
gram fr. 4 — en van 1000 gram fr. 7. —. Hoe grooter 
flacon, hoe voordeeliger dus! Verkrijgbaar bij .Joseph 
Verhamme Apotheker Iseghem en in alle apotheken. 
Hoofd-Depöt voor België : O. DE BEUL, Lange Nieuw
straat 57, Antwerpen. Algemeen Depót :

L I. AKKER, ROTTERDAM.

SOCIÉTÉ ANONYME

Tuileries du Sterreberg
Siège Social a COURTRAl.

Assemblée générale ordinaire
Le conseil d ’Administration a 1’honneur de 

convoquer Messieurs les actionnaires aux fins 
d ’assister a TAssemblée générale ordinaire 
qui aura lieu a l  'Hotel Royal, place de la gare 
a COURTRAl, le Lundi 20 Mars prochaiü, 
a 3 1/2 heures de relevée.

ORDRE DU JOUR :
1°) Rapports du conseil d ’Administration et 

du Collége des Commissaires.
2°) Approbation du bilan et du Compte Profits 

et Pertes, arrêtés au 31 décembre 1910.
3°) Ratification de vente de terrain.
4)° Proposition relative aux attributions du 

Collége des Commissaires.
Pour être admis a faire partie, de 1’assemblée 

générale, messieurs les actionnaires doivent 
se conformer aux prescriptions de 1’article 34 
des statuts et déposer leurs actions au Siège 
Social ou & 1’un des Etablissements suivants :

Banque P. Verschóore & O  a Courtrai. 
Banqne de & a Courtrai.
Crédit général Liégeois a Bruxelles.
La Société générale et ses succursales a Paris. 
Banque Centrale Tournaisienne a Tournai.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Laurent, met kolen voor Florent Lefevere. 

— Eugènie, met kolen voor W6 Ch1 Ver
straete. — Elk zijn gedacht, met kolen voor 
Conrard Verstraete — Le jeune Frangois, en 
Atlantique, beide met kolen voor de W° 
Alidor Vandewalle.

PINTJEDËK
Zondag 5 Maart bij Louis Vancompernolle 

Emelghem.

GROOTE PRIJSKAMP MET DE KAART 
'BIEDEN  

Zondag 19 Maart 1911
In de Gulden Spoor, bij J. Vandommele-Demey, 

Kerkstraat.
25 Fr. Prijaen : 10 fr. 7 fr. 5 fr. 3 fr.

DE GEZONDHEID HERWONNEN ZONDER MEDECIJN
door de

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

bingen 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 bij de rnaag- 
verstooringen, de kwaadaardigste verstoppingen de 
zuren, de aanhoudende stoelgang (bijna altoos dóór de 
zwakte van den dikken darm veroorzaakt), het niet 
verteren der spijzen, maagkrampen, kolieken, zenuw
ziekten, gal, de verschillige lever-, nieren darmaandoe- 
ningen, 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, bleeke 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 ! »

« ’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 
» narlnekk pe 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 
» is .»

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. 2

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VANOST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F . AMEYE , apoth. DUBUISSON, apoth. GRY
MONPREZ. apoth.

OPENBARE VERKOOPING
van eeii

H O F S T E D E K E N
W oonhuizen  en Zaailanden

te ISEGHEM, RUMBEKE en INGELMUNSTER.
De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal overgaan 

tot de openbare verkooping van de volgende goederen : 
GEMEENTE ISEGHEM.

Eerste koop.
Een huis van twee woningen, een afzonderlijk woonhuis, 

schuur afhankelijkheden en 23 aren 26 centiaren erve 
en zaailand staande en gelegen te Iseghem, wijk de 
Mol ; gebru ik t: t« zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars, en door Pieter 
Blomme, mits J32 franks ’s jaars, met recht tot den 
1 November 1911, — en te zamen met koop drie, door 
Cyrille Deman, mits 168 franks hij jare, met recht 
tot den 1 November 1912, alle lastevrij.

Boom en haagprijs 150 franks.
Tweede koop.

Eene partij zaailand groot 54 aren 90 centiaren, 
gelegen te Iseghem, zuid bij den voorgaanden koop ; 
gebruikt door voornoemde Louis Scheldeman en Pieter 
Blomme.

GEMEENTE RIJMBEKE.
Derde koop.

Een stuk zaailand groot 38 aren 40 centiaren, gelegen 
te Rumbeke, west aan koop twee hiervoren ; gebruikt door 
voorzeiden Cyrille Deman.

GEMEENTE INGELMUNSTER.
Vierde, koop.

Eene hofplaats bebouwd met woonhuis, schuur, stalling 
en verdere afhanklijkheden, hovenierhof, meersch en 
zaailand, te zamen groot 1 hektare 06 aren 90 centiaren, 
staande en gelegen te Ingelmunster, in den Beelshoek ;

Boom- en haagprijs 600 franks. Booraen langs beide 
zijden van den gravier.

Vijfde koop.
Een stuk zaailand groot 1 hektare 06 aren. gelegen te 

Ingelmunster, zuid bij den voorgaanden koop.
Koopen vier en vijf, tezamen groot 2 hektaren 12 aren 

90 centiaren, zijn gebruikt door Ivo Tuyttens , mits 445 
franks bii iare, boven de belastingen, vallenden telken 
1 Oktober.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
ZITDAGEN:

IN S T E L  Woensdag 8 Maart 1911,
O VERSLAG  Woensdag 22 Maart 1911, telkens om 

3 ure des narfiiddags te Iseghem, ter herberg Café Royal, 
bewoond door Valère Laridon.

Een half ten honderden instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Rouselarestraat.

De Notaris LE  C O R B E S IE R  te Iseghem, za 
overgaan tot de openbare verkooping van het volgende 
goed :

Een WOONHUIS met aanhoorigheden en 1 are 92 
centiaren erve en hovenierhof, hebbende eene breedte 
van 5 meters 50 centimeters en eene lengte van 35 meters 
staande en gelegen te Iseghem, ten zuidkante der 
Rousselarestraat, gebruikt door A rth u r  Vandommele.

ZITTINGEN.
Instel op Donderdag 2 M a a r t  1911,
Overslag op Donderdag 16 M a a r t  volgende, 

telkens om 5 ure des namiddags, te Iseghem, ter herberg 
DE GOUDEN LEEUW, bewoond door de weduwe 
van Jules Cloet-Duyvejonck.

Een h a lf ten honderd ln$telpening.

SUNUGHT

OPENBARE VERKOOPING 
van

Eene TW EEW OONST
met medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan de Gravée)
De notaris V a n d e  M o o r t e l e

te Iseghem zal openbaarlijk te koop aanbieden.
1° Koop. — Een HUIS van twee woonsten 

met omtrent 17 a. 25 cent. erve.
2° Koop. — Een perceel BOUWGROND, 

zijnde de wederhelft van de erre, groot 
omtrent 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 
1 Nov. 1911.

OVERSLAG : Donderdag 2  Maart 1911, 
in den Hert, bij August Verstraete, Marktstr. 
om 2 1/2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
met Fabriek, groote magazijnen, en Paardenstal

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 verblijvenle 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 
noa 42*‘ en 42‘, palende noord de Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester. zuid Mm« w* 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 en tweede verdiep 
met kamer en zolders.

Gebruikt door Madame Weduwe Louis Clement tot 
1 Juni 1911.

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

Ingesteld 16000 fr.
Koop Twee.

Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 
eene herberg genaamd In  Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande erve, gestaan en gelegen op de Mentenhoek 
gekend ten kadaster, sektie D n° 677a , 679a , 679b en 
679d palende oost Juffrouwen Haezebroucq, zuid Petrus 
Beeawsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

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

Ingestald 3375 fr. 
O V E R S L A G :  Dinsdag 7 M a a r t  1911

om 3 ure ’s  namiddags in de zaal van h»t Vrede
gerecht te Iseghem.

PRIJSKA M P met de JASKAART
Zondag 26 Februari

In het B ierhuis 
bij Vanderheeren-Lapeire, Meenenstraat.

80 fr. prijzen fr. 30
Op Zondag de 5 Maart

zijnde den l e Zondag van den Vasten 
in  het n ieuw  k w a r tie r  

bij Jules Vanbesien-Kerkhof, Pélichystraat. 
40 fr. prijzen fr. 40

Op zondag 12 Maart
In den Zalm  

bij Jules Dewulf-Schelpe, Gentstraat 
30 fr. Prijzen fr. 30

TAARTEBAK
Zondag 26 Februari 1911

In SI Hilonius bij Fred. Kerckhof-Verhulst 
Kerkplaats.

In Bloemfontein, bij Vanhaezebrouck 
aan Jove'smolen.

Z E E P

GEVULCANISEERD
MET LENIG LYNWAAD WORDT NORMAAL

GEFABRIKEERD ZOOALS DEN AUT0“PNEU

"*SuNUGHT"zeep ^  
maakt de wascht pemakke: 
lijk en prccft het lijnwaad ,  
den frischen en aangenamer! 
ge.uk van den buitenlucht^

o e G ev u lc a m is eer d e  O m h u l s e l  (-f k w a l i t e i t )
EN DE LUCHTKAMER (PARA210)ZYN

G E W A A R B O R G D V 00R 15  MAANDEN



KLOOSTERB ALSEM
onfeilbaar middel tegen RHUMATISM, OUDE EN N IEU W E WONDEN,

ZW EREN, HUIDAANDOENINGEN en SPEEN.
KLOOSTER SANCTA PAULO, DE KONING DER BALSEMS 
verzacht onmiddellijk en geneest blijvend bij voortgezet gebruikt 

Rhumatism, Jicht, Ischias, Prodagra, Pijnen in den rug. Rhumatische aandoeningen, Rhumatische zenuw
pijnen, Spierverrekkingen, Verstuikingen, Blauwe plekken, Ledewater, Stijfheid in de Ledematen, Spierkramp, 
Stijve hals, Stramheid, Aangezichtspijn, Pijn in Rug en Lenden.
i r i r . n B t o T . v > a i c a m  KLOOSTER SANCTA PAULO, doet onmiddelijk de jeuking ver- 

x e r w a i s e m ,  dwijnen, welkeke alle huidziekten tot zulk een ondragelijk lijden 
maakt en geneest zonder litteekens na te laten : Ringworm, Dauw- en Baardworm, Psoriasis, Natte en 
Droge Uitslag, Baartschurft, Zeer hoofd, Klieren, Uitslag aan mond, neus en lippen, Schurft.

1 KLOOSTER SANCTA PAULO, is een onovertroffen geneesmidde-
f t V i o o b i e m a i s e n i ,  tegen wonden van allerlei aard en geneest onvoorwaardelijk : Brand 
wonden, Snijwonden, Verouderde wonden, Dragende wonden, Loopende Zweren, Open plekken, Droge zweren, 
Abcessen, Etterbuilen, Brandblaren, Zwerende en verzworen vingers, Fit, Kraambeenen, Zeere beenen, 
Kneuzingen. Bloedbleinen, Kloven in de lippen, Springende handen, Vorst aan handen en voeten, Zeer, 
Borsten en Tepels. Gaten in de beenen.
„  _ KLOOSTER SANCTA PAULO, verhelp onmiddellijk de ongemakken

x&»e m > van het Speen, zoowel van Blind, Droog als Bloedend.
■cz-i KLOOSTER SANCTA PAULO, kost per pot van 50 gram fr. 1,50.
I v l O O S i e r J D a x s e m ,  vaa jqq gram fr 2.50 en van 250 gram fr. 5. Hoe grooter pot,
hoe voordeeliger dus! Elke pot moet afgesloten zijn door een rooden band, met de handteekening van den 
Generaal-Agent L. I. Arkbe, Rotterdam, Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest!

Algemeen Depöt L. I. AKKER, ROTTERDAM.
Hoofd-Depót voor België O. DE BEUL. 57. Lange Nieuwstraat, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij Jos. VERHAMME Apotheker Markstraat, Iseghem en in alle Apotheken.

Zondag 26 Februari
PRIJSKA M P in het ZINGEN

in  d ’Oude Vijfwegen, 
bij Victor Rosseel, Emelghem

10 fr. gratis verdeeld in  4 prijzen
Begin om 5 ure.

Te koop een tabakpeerd in goeden  
staat zich te bevragen ten bureele van  
d it blad.

STAD ISEGHEM

B E R I C H T
De Burgemeester der Stad Iseghem, maakt 

kenbaar- dat bij toepassing der schikkingen 
vervat in het decreet van 16-24 Augusti 
1790, en krachtens besluit van heden, de 
doortocht met voertuigen zal onderbroken 
zijn langs deo steenweg van Iseghem naar 
Wynkel-St,-Eloi van aan St Josephsgesticht 
tot aan de Boschmolens herberg De Landm an  
gedurende 10 dagen, te beginnen met 27 
Februari 1911 toekomende.

Iseghem, den 17 Februari 1911.
De Burgemeester, 

Eugène Carpentier.

GEMEENTE EMELGHEM

Openbare Aanbesteding
Voor het bouwen van een byzonder 

WOONHUIS met afhangsels voor rekening 
van Mijnheer Ach, Tanghe-Bouckaert Hoofd
onderwijzer te Emelghem.

Plans, teekeningen, begrootingsstaat en 
conditiën ter inzage der liefhebbers ten 
Gemeentehuize te Emelgem, te beginnen van 
Zaterdag 11 dezer, verdere inlichtingen te 
bekomen ten bureele van d ’Heer JULES 
VERCOUTERE, bouwkundige te Iseghem.

De opening der soumissien zal plaats hebben 
binnen bovengemeld gemeentehuis den Maan
dag 27 dezer om 4 ure namiddag,

Iseghem 8 Februari 1911.

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken
Apotheek Arthur Rodenbach,

Groote M arkt

Geen Grijs Haar
M E E R ! ! !

«De Nieuwe London»
doet de grijze  haren  binnen en 
k«le dagen verdw ijnen, m aak t bet 
h aarg lan zen d  en zacht, b«let het 
u itva llen  en neem t de peiletjes 
van  h e t hoofd weg.

E is c h t ©p 
d e n  h a ls  : !c a g ^ j  

In  f la c o n s  v a n  f r .  1 , 5 0  en  f r . 3 . 5 0

E n g i l s c b i  l a i r d t i n c t u u r  a a i  2  f r .  p e r  fla c o n

T e  ko o p  b jj A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  «n  R e u k w in k e ls  

li ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtaktke (BalgTa)

W ekelijksche Markten
KOilTdlJK 20 Feb. 13 Feb.

Tarwe heet. fr. 19,50 a 20,00 20,00 a 20,50
Rogge 15,00 a 15,50 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,50 17.00 a 17,50
Koolz. olie 100 k.00,00 a 68,50 00,00 a 68,00
Lynz. olie 100 k.OO.OJa 112,00 00.00 al06,00
Aardappels 10,00a 13,00 10,00 a 13.00
Boter per Kilo 3,30 a 3,50 3,30 a 3,40
Eieren par 25 2,20 a 2,50 2,00 a 2,50
Suikeryb. besch. 00,00 a37,50 00,00 a 37,50

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt: 20 Feb. 231 koeien, 119 veerzen 
48 stieren, 55 ossen.

ROUSSELARE 21 Peb.
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00

!8,50 & 19,00
15.00 a 15,50
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00
13.00 a 13,50 

3,40 a 3,60 
2,20 a 2,30

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.38,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,00
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a68,25 
Lynz. olie 100 112,00

DEYUZE 2 2  Feb.
Aardappels 100k. 12,00a 13,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 0,00 a 2,10
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BR0GGE 1 Feb.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00 
Rogge 13,25 a 14,25
Boter 2,90 a 3,40
Aardappels 12,00 a 13 00 
Haver 100 k° 16,00 a 17,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,60 a 1,80

AÜDENAERDE 23 Feb.
Aardappels 100k°13,50al4,00 
Boter de kilo 2,90a3,17

2,18a 2,25Eieren per 25
Verkens 41,00 a 51,00
Konijnen 3,00

ANTWERPÈN 2 0  Feb. 
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

'A Feb.
19.50 a 20,50
18.00 a 18,50
14.50 a 15,00
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,00 a 3,20 
2,10 a 3,12

00,00 a 37,50 
00,00 ? 18,00
25.00 a 35,00 
00,00 a 68,00 
00,00 a 00,00

15 Feb.

! 0,00 a 11,00
3.00 a 3,20 
0,00 a 3,30 
0,00 a 1,90

40.00 a 50,00
11 Peb.

19.00 a 21,00 
13,25 a 14,25
2,90 a 3,25

12.00 a 13,00
16.50 a 17,50
20.00 a 21,00 

1,60 a 1,80
2 Peb.

0,00 a 12,OU 
3,26 a 3,00 
0,00 a 3,35 

a 45,00 
a 3,50

fr

Veemarkt 
32 ossen 1‘ 

137 koeien 
23 veerzen 
25 stieren 
43 kalveren

Antwerpen 
kw. 0,88 

0,00 
0,86 
0,68 
0.90

20
k

Feb.

22,80
33,50

1,08
0,00
1,06
0,88
1.42

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 raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- eu Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de tanden ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

LANDBOUWERS
Beste engelsche  z a a ih a v e r ,  bijzondere 

groote opbrengst, eerste kw aliteit van  
beet en klaverzaden, beste eu verschillige  
soorten van Plantaardappelen te bekomen 
bij den agent

Victor Corteville
Droogenjanstraat, Iseghem .

TE bekomen 
ten onzen bureele en bij/. De Busschere-Bonte 
Vlaamsch-F ransch | Woordenboek
Fransch-Vlaamsch j Callewaert
Duitsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitsch

nieuwe uitgave 
Dictionaire Larousse illustré 
Almanak en wegwijzer van Iseghem en om
liggende, prijs 10 centimen.

Woordenboek
Kramers

Snperphosphate KUHLMANN
SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

P lo m b  d e  fi? S l g a r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CH EZ TOU&

l e s  N égociants en  Engrais

Gedroogd  in Oven

HET VLUGSTE

W a a r b o r g lood

— flrT~TPT3B.

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h et merk
BY A LL E

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
fr/yyg CLQTURES MÓMLIOUES PÜRTES.CHENILS

D/PLÓnt U'HONNEUR. Gr? Prjx IPOULAILLERS.
CRI LLAGES. 
TISSUS.CABIÉS. 
PAILLASSOfö 
R0NCES.RESS0P&

RSBN BERS W r o ^ ^ A N e a t t t O lt w iK lS il)^ ^
Metaal afsluitingen — Pikdraad — Ijzeren  draad voor afsluitingen — 
Traliedraad — Hennenhokken — Hondenhokken — Tapijten — Kabels.

-----------— KATALOGUS KOSTELOOS. —-----------

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

Huidevetterstraat, 35, A ntw erpen

Maatschappelijk 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 
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 jaar fr. 2 2 6 ,3 0  

10 jaar fr. 124,90  
15 jaar fr. 9 1 , © O

Grondpandobligatiën aan fr. 3,60 %
SPAARKAS : Interest : 8,25 % op stortingen voor korten duur en 3,80 •/• 

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

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 3 ,3 0  
25 jaar fr. G5,HO 
30 jaar fr. 3 9 , 0 0

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

k  B "  M .  M E I E R
Bijzondere Chirurgijns Taalmeesters-Specialisten 

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

v ereerd  door de g ees te lijk h e id  en de k loosters.

hoek der Moskroenstraat, 2 K o r t r i jk .
bij he t g evang , huis m et k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
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 Mmt MAURICE MElER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te beginnen van a i  5 frank . — V olled ige  gebijten  van af 
100 franken  en hooger. — Al de k uns ttanden  en gebijten  kom ende uit de 
laborato ire  van Mr en M“'M a u r ic e  M E IS R , zijn v erzekerd  to o i  het leven
Te raadplegen alle dagen te vORTRIJK van 9 tot 12 eu van 2 tot 5 uren uitgezonderd de z o p  
en hoegaagen.


