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INSCHRIJVINGSPRIJS 
/oor een jaar . . 3 ,2 5
^oor 6 maanden; 1 ,75
V n r  3 maanden . . . 1 ,00

Voorop te betalen 
Men schrijft in bij de® 

Drukker-Uitgever 
J  .  X> o  o  m  m . 

R ousselarestraat, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

G O D SD IEN ST, M O EDERTAAL, V A D E R L A N D .

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. dan regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,5# i i  

Aanbevelingen 0,25 o. id.

Een uittreksel der Affiche» bij den
drukker van d it blad gedrukt, word 
onvergeld tweemaal in de öaxett
overgenomen.

Bericht aan de Oud Soldaten 
van Iseghem.

Al de Oud-Soldaten van Iseghem worden 
dringend uitgenoodigd op Morgen Zondag
19 Mliart de bijzondere algemeeneVeroadering 
bij te wonen die zal plaats hebben in het 
lokaal Het Garenhuis om 5 ure stipt. Den 
incran°' is vrij voor alle gewezen Soldaten 
va°n ’t Belgisch Leger, ’t is gelijk onder 
welken Koning zij gediend hebben.

N amens de Maa tsc h a ppij 
« de W a r e  V aderla nders  »

De Schrijver-Schatbewaarder De Voorzitter
H ri D’A rtois. J. V erhaeghe

De nieuwe 
schoolwet te wege.

Voorstel van M. Schollaert.
De katholieke leden van Senaat en Kamer 

zijn dinsdag, in bijzondere vergadering, bij
eengekomen.

M. Schollaert, minister van wetenschappen, 
heeft er het ontwerp van nieuwe schoolwet 
uiteengedaan dat hij, ’s namiddags, op het 
bareel der Kamer neêrlegde.

Het doel van deze nieuwe schoolwet is :
lu Het lager onderwijs uitbr*iden met er 

een vierden graad bij te voegen, voor ht>t 
beroepsonderwijs en met het schoolbezoek 
te verzekeren.

2’ De jaarwedden en de pensioenen van 
de onderwijzers verbeteren.

Het wetsontwerp verwezentlijkt dit dubbel 
doel op gematigde, rechtveerdige en nationale 
wijze.

In 1884 waren er 4800 scholen mot 8000 
klassen en 324,000 leerlingen; in 1900 waren 
er 5,527 scholen, 20,000 klassen en 927,347 
leerlingen. Die getallen zijn sinds aangeroeid 
en zullen nog merkelijk aangroeien.

Ziehier nu, in g r o o t e  trekken, het ontwerp, 
zooals er door M. Scholiaert lezing van ge
geven werd.

Kinderen beneden de 14 jaar zullen niet 
meer in fabrieken, werkhuizen, enz., toe
gelaten worden ; evenwel zal er eene u it
zondering gemaakt worden voor de kinderen 
die een getuigschrift van volledige lagere 
studies zullen kunnen voorleggen.

Het lager onderwijs zal kosteloos zijn in 
al de gemeente-, aangenomen- en aanneembare 
scholen die de schoolwet aannemen, ’t is te 
zeggen dat de wet een toestand erkent, die 
in feite bestaat : de kinderen die de lagere 
scholen bezoeken betalen inderdaad, geen 
schoolgeld.

Ieder jaar zal het gemeentebestuur aan 
de ouders van kinderen van 6 tot 14 jaar 
oud een schoolbon afleveren. Deze bon zal 
thuis moeten besteld worden en afgegeven 
aan het hoofd des huisgezins dat een ont
vangstbewijs zal teekenen. Eens de bon in 
zijn bezit zal de vader er mee mogen doen 
wrat hij wil.

De gemeenten zijn in vier soorten ver
deeld voor de vaststelling der weerde van 
de schoolbons. Deze weerde is 30 frank voor 
de vierde katogerie, 32 frank voor de derde, 
34 frank voor de tweede en 36 frank voor 
de eerste kategorie.

Deze taks is berekend op de minimum- 
jaarwedde van den onderwijzer, verhoogd 
met 2 fr. per knaap en 3 fr. per meisje.

De Staat komt in de betaling tusschen 
voor zes tienden, de gemeente voor drie tienden 
en de provincie voor een tiende.

Daaruit zal voor den Sfaat eene nogal 
merkelijke vermeerdering van kosten voort
spruiten, doch dankaanden goeden financieelen 
toestand, zal hij er kunnen in voorzien 
zonder nieuwe lasten te moeten heffen.

De kosten voor de provincie zullen eenigs- 
ziris verhoogd zijn ; deze voor de gemeenten 
zullen daarentegen verlicht zijn, doch de 
winst die de wet hun zal verschaffen, zullen 
zij moeten aanwenden tot de verbetering 
van het onderwijs.

Er zal eene kommissie aangesteld worden 
om de verdeeling van de schoolbons te regelen. 
Zij zal samengesteld zijn uit zeven leden,

te weten : twee leden door de gemeenten 
benoemd, twee door de provinciën, twee 
behoorend tot het middenbestuur, en het 
zevende lid benoemd door den koning.

Daar de klassen soms overbevolkt zijn, wordt 
het maximum leerlingen van iedere klas op 
50 bepaald, om vervolgens op 40 te vermin
deren. Deze kwestie zal bij koninklijk besluit 
geregeld wrorden. Hetzelfde zal geschieden 
voor de kinderen die in een te verafgelegen 
omtrek wonen en voor de kinderen van 
ouders die een zwervend beroep uitoefenen.

De huisvader die zijn kind niet naar school 
zal gezonden hebben zal bij den vrederechter 
ontboden worden die hem eerst verwittigen 
zal ; verwaarloost hij het dan nog, dan zal 
hij berispt w'orden, en wil hij dan nog niet 
luisteren dan zal men zijnen naam openbaar 
aanplakken

Een artikel der wet regelt de inrichting 
van den 4e graad, soort van beroepsschool, 
voor welken er 2000 nieuwe klassen zullen 
bijgemaakt worden.

M. Schollaert deed vervolgens opmerken 
dat het wetsontwerp de lasten van de wel- 
dadigheidsbureelen verlicht. Deze zullen voor
taan niet meer moeten tusschen komen dan 
voor de inrichting van werken van schoolsoep 
en kleeding die door eene bijzondere wet 
zullen geregeld worden.

En nu de toestand der onderwijzers. De 
onderwijzers van 1* en de 2e kategorie zullen 
beginnen met opvolgentlijk 2,400 en 1800 fr. 
daarbij nog 800 en 600 fr. als vergoeding 
van woonst. De onder-meesters en de onder
wijzers van 4e kategorie beginnen met 1,000 
en met 1,200 fr. Hun toestand wordt bijge
volg verbeterd. De 5” kategorie zal afgeschaft 
worden.

De 4° kategorie bevat al de gemeenten 
van 1 tot 5000 inwoners ; de onderwijzers 
dezer kategorie zullen 1,400 fr. trekken en 
daarbij 300 fr, voor woonst ; de onder-meesters 
1300 fr. en de onder-meesteressen 1200 fr. 
De 39 kategorie bevat de gemeenten van 
5000 tot 40,000 inwoners ; daar zal de mini- 
mumjaarwedde 1600 fr. beloopen.

Het wetsontwerp voorziet ook straffen. 
Het uitoefenen van dwang op de ouders, 
om hunne kinderen naar een bepaalde school 
te doen zenden, zal gestraft worden met eene 
boet van 100 tot 500 fr. ; deze srtaf zal op 
8 dagen tot 1 maand gevang kunnen gebracht 
worden, indien de dwang door een ambtenaar 
uitgeoefend wordt.

Het « verhuren van kinderdienst » — het 
laten uit werken gaan in andere woorden — 
beneden den ouderdom voor het schoolgaan 
vastgesteld, zal eveneens streng gestraft 
worden.

De leden der rechterzij hebben M. Schollaert 
herhaaldelijk en lang toegejuicht en hem eene 
ovatie gebracht. Alleen M. Van Reeth, volks
vertegenwoordiger van Boom, heeft eenig 
voorbehoud gemaakt, zeggende dat het voor 
de steenbakkerijen noodzakelijk is kinderen 
beneden de 14 jaar, als helpers te hebben.

Het ontwerp der nieuwe Schoolwet is gister 
aan de Kamerleden uitgedeeld.

Woensdag zullen de sekties bijeen geroepen 
worden om het ontwerp te onderzoeken.

Er werd door sommige dagbladen geschreven 
dat de wet, eens gestemd, slechts in 1914 zou 
toepasselijk zijn.

Dat is enkel waar voor wat het artikel 1 der 
wet betreft op den kinderarbeid, waarbij be
paald is dat de kinderen in 1914 slechts op 14 
jarigen ouderdom zullen mogen in dienst gaan 
als werkman.

Wat de andere bepalingen betreft, waaronder 
het regelen van het traktement van het onder
wijzend personeel, die zullen onmiddeling na 
het goedkeuren der wet in voege treden.

BOND

der Vereenigds Poiiipisrslorpsen
van W est Vlaanderen.

Zondag had te Rousselare eene vergadering 
plaats der afgeveerdigden der aangesloten 
Westvlaamsche brandweerkorpsen.

De stoet trok door de bijzonderste straten 
naar het Arsenaal, en had veel beziens van de 
menigte volks welke zich op den doortocht

bevond. Iederere afveerdiging was vooraf
gegaan van hare trommelaars en klaroenen, 
onder de bevelen harer officieren.

De algemeene vergadering werd ten 21/2 ure 
gehouden in de ruime zaal op het oefen ings- 
plein. Daar werd door den ieverigen sekretaris, 
kapitein Yeys, verslag gegeven over de 
werkingen van verleden jaar en tevens een 
kort overzicht gemaakt der vorige jaren, 
sedert het bestaan van den Bond.

Voor de drie openstaande plaatsen als lid 
van het bestuur van den bond werden gekozen: 
de bevelhebbers van Brugge, Heule en Thielt.

Onmiddelijk daarna' moest de nieuwe voor
zitter van eiken bond gekozen worden in 
vervanging van wijlen M. Franchomne.

M. Louis Masselis, bevelhebber van het 
korps van Rouseiare, verklaarde dat geen 
man beter geschikt was, en meer de noodige 
hoedanigheden ter vervulling van dit ambt 
bezit dan M. Royer, de tegenwoordige onder
voorzitter ; hij stelde diens kandidatuur aan 
de algemeene vergadering voor en het was 
bij daverende en algemeene toejuichingen 
dat dit voorstel bekrachtigd werd.

De nieuwe voorzitter dankte in roerende 
woorden en beloofde zijn best te doen en 
alle zijne krachten in te spannen om zijne 
nieuwe taak ten beste mogelijk te vervullen.

Het volgende punt der dagorde was ook 
van zeer groot belang : verslag over den 
toestand der onderlinge Hulp- en Pensioenkas, 
’t Ware te lang om hier alle de gegevens 
mede te deelen door dewelke de ievervolle 
sekretaris kapitein Veys aan de vergadering 
den aliervoorspoedigsten toestand dier kas 
ieed kennen.

Daarna was het de beurt van M. Goethals, 
luitenant der brandweer van Moeskroen, die 
aan de vergadering eene prachtige voordracht 
gaf. Voor het sluiten der zitting was eene 
premie te verloten van 50 frank onder 
de aanwezige korpsen. De gelukkige winner 
was het korps van Iseghem, dat met die 
som het een of ander nuttig voorwerp ten 
dienste der brandweer mag aankoopen.

Vervolgens had een algemeen bezoek plaats 
aan het model-materiaal van Rousselare.

Reizigers-Belangen.
Op verzoek van de Reizigersbonden van 

Iseghem, Rousselare en Kortrijk, heeft Baron 
Karei Gillès de Pélichy by den heer minister 
van Spoorwegen voetstappen gedaan die voor 
gevolg hebben dat te rekenen van 1 Mei aan
staande, en ten titel van proef, de volgende 
nieuwe treinen zullen ingericht worden.

Trein vertrekkende uit Brussel (Noord) 
’s namiddags om 4 ure 7, aankomst te Kortrijk 
om 5 ure 38. Trein vertrekkedde ’s morgends 
om 7 ure 27 uit Moeskroen, aankomst te Kor
trijk om 7 ure 40. Vertrek uit Kortrijk om 7 
ure 50. aankomst te Brussel (Noord) om 9 ure 
19. Deze treinen zullen te Denderleeuw, Zotte- 
gem en Oudenaarde stoppen.

Daarbij zal den heer minister nazien of het 
niet zou mogelijk zijn, by het in dienst stellen 
van het nieuw in aanleg zijnde spoor te Sotte- 
gem, trein B zoo te vervroegen dat hij aldaar in 
aansluiting kome met trein n° 1882, ten 8.26 
ure naar Namen vertrekkende, en te Brussel 
(Noord) met trein n° 624 ten 9.18 ure naar 
Verviers (West.) De handelaars en reizigers 
dezer streek zullen met genoegen dit nieuws 
vernemen. Een adres van bedankingen zal 
door toedoen van M. Ed. De Ryckere, Voor
zitter van den Reizigersbond van Iseghem, aan 
onzen verdienstvollen volksvertegenwoordiger 
gezonden worden.

De nieuwe tule
Het is waarschijnlijk op ’t einde dezer 

maand of in ’t begin van April, dat het 
ministerieel besluit zal afgekondigd worden, 
waardoor de telefoontarieven gewijzigd worden. 
Het abonnement zal kosten tusschen 80 en 
110 fr. voor vijf honderd gesprekken per jaar 
in een omtrek van 30 kilometers, van het 
middenpunt der hoofdplaats. Elk gesprek 
daarboven zal getakseerd worden op zes cen
tiemen. De gesprekken buiten den bepaalden 
omlrek zullen vijftig of vijf en zeventig cen
tiemen betaald worden. Het nieuwtarief zal 
in voege gebracht worden drie maanden na 
de afkondiging.

Wij lezen daarover in De Landw acht :
We meenen dat het invoeren van zulk 

tarief, eene schandalige uidaging is op de 
lankmoedigheid der Belgen.

Inderdaad de Belgen betalen reeds het 
meest van al de landen der wereld ; zij 
vragen afslag, zeggende dat men in België 
moet kunnen wat men in andere landen kan.

Weln in plaats van afslag, krijgen zij 
verhooging van telefoontarief.

Inderdaad 500 telefoongesprekken per jaar, 
voor eenen abonnement dat is eenvoudig be
lachelijk : dat is iets meer dan 1 1/4 gesprek 
per dag.

Iemand die maar ruim eenmaal per dag 
den telefoon noodig heeft, zal geen abonne
ment nemen.

Verondersteld nu eens iemand die 10 
gesprekken per dag heeft — wie er minder 
heeft neemt geenen telefoon — dat maakt 
3650 per jaar.

Daarvan af 500 : blijlt 3150 te betalen aan
6 centimen : dat maakt 180 fr. per jaar dat 
die abonnent boven zijne 80 of zijne 110 fr. 
zal moeten bstalen.

Het zal in alle geval meer zijn dan nu.
Wat zal het dan zijn voor koffiehouders. 

groote handelshuizen, banken, nijverheidsbu- 
reelen ?

Daarbij elk toestel zal eenen kompteur of 
teller moeten hebben, Le Bien Public zegt 
dat het maken en stellen van die kompteurs
3 to t -4 miljoen zal kosten.

Dus groote uitgaaf voor het telefoonbe- 
stuur.

De abonnent zal niet kunnen nagaan of 
de kompteur goed werkt en hem niet te 
veel rekent — daaruit zullen vele betwistin
gen spruiten

Heel zeker is dat men dat stelsel niet zal 
kunnen volhouden en dat het met kompteurs 
en al zal van kant moeten gesmeten worden.

Want men vergete het niet : er wordt afslag 
van het telefoontarief gevraagd, en men 
antwoordt met opslag !

De sneeuw.
Tn sommige streken van Frankrijk sneeuwt 

het overvloedig, onder ander in Savoie. Op vele 
plaatsen worden de landbouwwerken door de 
sneeuw erg belemmerd.

In de Ardennen ligt op sommige plaatsen de 
sneeuw 15 a 20 centimeters dik. Donderdag 
morgend was de citadel te Namen gansch wit 
besneeuwd.

In Italië heerscht ook eene hevige koude. 
Woensdag sneeuwde het te Florencië.

En volgens den almanak zal delente aan
staanden dinsdag 21 dezer, beginnen ! !

Vrouwenbond
Constance Teichmann te A ntw erpen.

Talrijk waren de vrouwen die den oproep 
van den Bond beantwoordden om de eerste 
algemeene vergadering, onder voorzitterschap 
van Mej. Belpaire, van 6“ Maart bij te 
wonen. Er waren er gekomen diep uit West
vlaanderen, Oost-Vlaanderen, B raban t; heel 
het Vlaamsche land was vertegenwoordigd.

Hoe zal de werking van den Bond in 
alle provinciën doordringen? Als eerste punt 
geldt overa l; zich op de hoogte stellen van 
de toestanden en omstandigheden, van de 
bestaande werken.

2° Overal zou men kunnen stichten eene 
verzameling van vrouwen die men naar 
keuze noemen kan, ’t zij Gilde of Verbond, 
en dat verbond zou maar werkzaam zijn op 
zedelijk gebied om in zich te vereenigen de 
vrouwen uit alle standen der maatschappij. 
Nevens die Gilde zouden dan in zoo ver de 
noodwendigheid zich doet gevoelen : zieken
kassen, mutualiteiten en andere maatschappe
lijke werken gesticht worden, niet door den 
Vrouwenbond Constance Teichmann, maar 
door leden uit de Gilde, die in eenen studie
kring de zaken zullen overlegd hebben.

Aan de leden werd tot studie en nadenken 
voorgelegd het zoo gewichtig problema : Hoe 
zal christelijke liefdadigheid in onzen tijd 
opgevat worden P

De leden worden verzocht hunne gedach
ten desaangaande vóór Paschen in te zenden 
naar het Sekretariaat, De Bomstraat, 11 
Antwerpen.



BINNENLAND

J)e fluimde moord te Uamprnj.
Het onderzoek over de moord van den 

E. H. Pastor De Joughe en zyue meid had 
tot nu toe geene klaarte iu de zaak gebracht.

Maandag laatst bevond zich de genaamde 
Gustaf Ducarme in een koffiehuis te Jumet. 
Hij was erg bedronken eu begon allerlei ver
tellingen te doen aan de verbruikers die 
eerst naar hem niet luisterden, maar alleug- 
skens aandacht gaveu op zijne woorden 
toen hij sprak over de moord vau Dampremy.

« Ziju schoonzoon, Ene Forueville, wist, 
zegde hij, wat er vau de moord vau Dam
premy was, te meer daar nij op den loer 
gestaan had ! »

Daaroij Foruevüle had gansch de geschiedenis 
aan zijue vrouw verteld eu deze, die zulk 
geheim onmogeiijk zwijgen kon, had het 
aan iiare ouders meegeUeeid.

Onmiddelijk wierd de politie verwittigd 
die een onderhoek. over de gezegdens vau 
Ducarme ïustelde, en Elie Forneville eu.zijue 
vrouw over deze daadzaken ondervroeg. D aar
uit volgde dat zekere Meunce Zó ]a<*r oud, 
geboren en wonende te juampremy aan de 
gebroeders VerDrugge, makkers vau D ucarm e  
verklaard had dat nij samen met Koger 
Vereecne, mijuwerker, wonende te Jumet- 
Gotiissart, de moord vau D am prem y gepleegd 
had.

Meurice staat ouder de bijzondere bewaking 
vau de poiioie, eu nij nad aan deu E. H. L»e 
Jongne, pastoor vau uampremy, gevraagd 
een vertoogschrift te ouderteek.eueu om aan 
deze bewaüiug een einde te stellen. De 
pastoor had geweigerd en Meurice besloot 
tot de misdaad, zoowel om zien .over die 
weigering te wreken, als om terug in het 
bezit te komen van deu brief dien hy aan 
den pastoor gezonden had.

Deze verklaringen hadden voor gevolg de 
aanhoudingen vau Meunsse, eu Vereecke. 
Eorueville werd op zijue beurt aangehouden 
daar hij het geüruik vau zijnen tijd onjuist 
opgegeven had.

De policie zocht dan de twee gebroeders 
Verbrugge op aan wie Meurice de beken
tenissen zijner misdaad had gedaan. Simon 
VerOrugge die aan den pols gekwetst is 
werd ook. in hechtenis genomen en zijnen 
broeder Antoon heeft zich Dinsdag in de 
gendarmerie van Jumet gevangen gegeven. 
Het onderzoek wordt neerstig voortgezet.

— Schandalig bedrog : Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
vau Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden even vervalschingen verkocht.

Plechtige Communie
TE VERKRIJGEN BIJ 

J .  De Busschere-Bonte, St Hiloniusstr.
alle slach van 

artikels geschenken voor de plechtige  
communie zooals :

Kerkeboeken, paternosters, paternosters- 
beurzen, porte-monnaies, porte feuilles, porte 
musiques, juweel- en naaidozen.

Albums voor portretten, postkaarten, 
tiinbers.

Groote en schoone keus van kaders in 
peluche celluloid en hout.

Samson Kina. Vermaarden kruidewijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zijne heilzame uitwerksels

Kortrijk. — Houtzagerij a f  gebrand. — 
Zaterdag nacht rond 12 ure is er brand uitge
broken in de houtzagerij van Etniel Vanderbeke 
wonende Sweveghemstraat. Het vuur was op 
den zolder begonnen, waar er veel hout lag, 
en de vlammen zich ras konden verspreiden. 
Dank aan de spoedige tusschenkomst der 
pompiers heeft men het zaagmachien kunnen 
vrijwaren. De schade, die op ongeveer 6.000 
frank geschat wordt, is door verzekering 
gedekt. De oorzaak is onbekend.

Thourout. — Ilonderjarige. — Op 28 
Maart zal in de Kerk van Thourout eene 
plechtige mis gezongen worden om God te 
loven en te danken over de blyde gebeurtenis 
van een honderjarig leven ; geschonken aan de 
brave Anna Theresia Paepe, Weduwe Vande- 
casteele en om hem te vragen haar nog menige 
jaren te verleenen.

Anna-Theresia Paepe is geboren te Thourhout 
den 26 Maart 1811, ’s morgens om 4 ure Zij 
wierd denzelfden dag kersten gedaan en ' t  was 
de E. H. Alfons De Busscheredie haar doopte.
De E. H. De Busschere stond toen als pastor 
op de parochie van Thourout. Zy is de eenige 
dochter van Martinus Paepe en van Maria 
Joanna Vantieghem.

Haar vader was 52 jaar oud toen zij ter 
wereld kwam en haar moeder 33. De peter 
van Anna-Theresia Paepe was Joannes Van
tieghem en haar meter Isabella Vergley. 
Beiden waren van Thourout van geboorte.

Op 22 Juni 1830 wierd het huwelijk inge
zegend van Jacobus Vandecasteele met Anna 
Theresia Paepe. Jacobus Vandecasteele was 
geboren in ’t jaar 1806.

Van de negen kinders die uit het huwelyk 
zijn gesproten, zyn er nog drie in leven : 
Louisa, oud 77 jaar, Carolus, 74 jaar en Désiré,
62 jaar.

Anna-Theresia is de onverschrokkene, moe
dige, vlaamsche vrouw. Hare kinders zijn haar 
een troosten zij is de vreugde van hare kinders.

Eene geheele groot# eeuw ziet zij voorbijgaan.
Zy weet te spreken van slechten en goeden 
tijd ; van ’t oud verledene en ’t alledaagsche 
nieuw ; maar in zulk lang leven is er één 
dingen, zegt Anna-Theresia dat nooit verveelt 
en vele opbrengt en dat is zijnen God wel dienen 
en bij den Heere wel staan. Ja, het geloof dat 
h a a r  bezielt is zoo sterk en vast, zoo onwrik
baar en verkwikkend naar hert en geest, dat 
het een deugdoende voorbeeld mag en moet 
genoemd worden.

Bisseghem. — Zondag namiddag rond 
l uu r  werden op het gehucht Moravie, 
1250 kilos vlas voor eene weerde van 3000 fr. 
door eenen brand vernield. De pompiers 
konden de nabijstaande stapels vrijwaren. 
Het vlas hoorde toe aan M. Ivo Vereecke 
van Heule. Gelukkiglijk was het verzekerd. 
De gendarmen van Kortrijk hebben een 
onderzoek geopend.

Rousselare. -  Sedert eenige dagen deed 
Florent Dumon niets dan drinken en bracht 
zoo zijne vrouw en minderjarige kinderen 
in de grootste armoede. Ook zocht hij gedurig 
twist tegen zijne geburen. Woensdag middag 
was hij weer dronken en de vrouw, door 
de plagerijen van haren man ten toppunt 
van woede gedreven, nam eenen hamer en 
bracht er den dronkaard verscheidene slagen 
mede op het hoofd toe, zoodat hij ten gronde 
stuikte en overvloedig bloed verloor. Een 
geneesheer, ter plaatse geroepen, kon o Ver 
den toestand van Dumon geen uitspraak 
doen; Hij denkt dat de schedel gekloven is.

Arendonck. — De gevolgen van een 
aartsdom m e grap. — Het parket is alhier 
afgestapt om eene erge zaak te onderzoeken. 
Een-inwoner der gemeente, Girard genaamd, 
vader van vier kinderen, was onlang bezweken 
aan een bloedopdrang door het veel drinken 
van genever veroorzaakt. Men is later te 
wete gekomen dat de ongelukkige het 
slachtoffer geweest was eener grap var. wege 
eenige dorpelingen. Toen Girard dronken 
was, vermaakten zij zich met genever te 
doen in het bier of de limonade die hij 
dronk. Zoodra hij het mengsel bemerkt 
had wilde hij er niet meer van nemen en 
’t is  met geweld dat men hem dan gedwongen 
heeft voort te drinken. De lijkschouwing 
heeft plaats gehad en een tiental getuigen 
werden onderhoord. Men verwacht zich aan 
verscheidene aanhoudingen.

België in den vreemde. — Den 23 april 
aanstaande wordt te Roebaais eene Internation
ale tentoonstelling van het Noorden van 
Frankrijk geopend, waaraan België op eene 
schitterende wijze deelneemt. Ons land zal er 
een pavilioen hebben in Vlaamschen Renais
sancestijl, van eene oppervlakte van 1800 
vierkante meters.

F M inisterie van Spoorwegen,
Posterijen en Telegrafen.

BERICHT
In Mei eerstkomende, hebben een Vlaamsch 

eu een Fransch vergelijkend examen plaats 
voor het aanwijzen van 100 CANDiDATEN tot 
de bediening van onderklerk bij‘het Beheer 
van Spoorwegen en Posterijen en bij helft te 
verdeelen tusschen de twee examens.

Wie de voorwaarden van toelating totdat 
examen verlangt te kennen, leze de berichten 
die in de spoorwegstatiën en in de post- en tele
graafkantoren aangeplakt zijn.

Aanvragen voor eene bediening moeten uiter- 
lijk op 25 Maart 1911 bij het Departement 
inkomen. _________

BEREK « SINT-DONAAS BRUGGE

Nationale Inschrijving
ten voordeele der W IT T E  P A T E R S  van A F R IK A

tot stichting van een Seminarie, 
tot weder oprichting van '  Sint- Donaas-Brugge , 

en herstelling van Boudewijnstad. 
onder de hooge bescherming van Z D.,Hoog waardigheid 
Mgr W allelaert en den weledelen Heer Baron fiuzette, 

Gouverneur van West-Vlaanderen.
Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de Bisschop

pen van België in den herderujk«n brief onlangs toegericlit 
aan de Geestelijkheid en de üeloovigen ter gelegenheid 
van de overneming van Oongoland, getuigen met volle 
recht dat het vestigen eener kolome m de schikkingen 
der Voorzienigheid voorkomt als een gezamentlijk werk 
van liefde, welke een ontwikkelde natie verschuldigd 
is te bewijzen aan nog niet ontwikkelde volkeren, en 
waartoe zij wegens hare hoogere beschaving gehouden is.

Dezen plicht van onderlinge hnlpvaardigheid dienen 
vooral de katholieken le beseffen, wanneer, uit reden 
van dringenden nood, het de behoudenis en de verspreiding 
geldt der heilige Kerk.

Weshalve, het Berek Sl-Donaas-Brugge, ten doele 
hebbende aan de Missionnarissen van Alrikageldelijken 
onderstand te verschaffen, heeft beslist een nieuwen 
oproep te doen aan de edelmoedige vrijgevigheid van 
al de katholijken van Belgie, ten einde in de dringende 
noodwendigheden der Witte l  aters van Afrika, spoedig 
te voorzien.

Het Vicariaat van Opper-Congoland is in de laatste 
tijden, door liods heimehjken en aanbiddehjken raad, 
rijk gezegend en hard beproefd geweest.

De wonderbare vooruitgang van het katholicisinus 
vordert het stichten van een werk dat maéhtig veel 
zal bijdragen tot de christelijke ontwikkeling der 
Gongoleesche bevolking, te weten, het oprichten van 
een Seminarie te Boudewijnstad tot ernstige en volledige

STADSNIEUW S
Zondag laatst had er eene algemeene ver

gadering plaats voor de leden der vrije 
Borstelmakersgilde tot het aanstellen der 
nieuwe gekozene voorzitters, de heeren Jules 
Vandekerckhove en Cyriel Sintobin.

De schrijver den Heer Jules Sintobin, na 
in zijn verslag dat ter dier gelegenheid wierd 
opoemaakt eene roerende hulde gebracht 

'te hebben aan de nagedachtenisse van den 
diepbetreurden overleden voorzitter den ge- 
achten Heer Frans Gheysens, deed uitschynen 
hoe het niemand verwonderde dat die kiezing 
aller verwachtingen had beantwoord wanneer 
men overwoog hoe den Heer J. Vandekerck- 
hove altijd met hert en ziel aan de maatschappij 
is gehecht geweest hoe hij die immer zoo 
mildelijk ondersteunde, en hoe, dank aan 
hem de maatschappij die kritieke omstandig
heden die zich voordeden wist te keer te gaan. 
Hoe den Heer C. Sintobin zich zoo langen 
tijd voor de zaak had opgeofferd, altijd met 
raad en daad bijstoud en geene gelegenheid 
onverlet liet om zijne diensten aan de Maat
schappij te bewijzen, wier leden ten anderen 
het best weten wat zij aan Hem verschuldigd 
zijn.

Met twee verdienstelijke mannen aan ’t hoofd 
mag de gilde verzekerd zijn een nieuw 
tijdperk vau vooruitgang binnen te treden, 
liuü verleden staat borge voor de toekomst. 
Mochte d- gilde hen lange als hare voor
zitters bezitten, en zooals het de verslaggever 
zoowel zegde het hun gelukken van langs 
om beter het doel te bereiken tot hetwelk 
de maatschappij naar streeft, doel die hoe 
verder de tijd, hoe noodzakelijker wordt ’t i s  
te zeggen de verbroedering tusschen patroons 
en werklieden.

X.

STAD ISEGHEM

A A N B E S T E D I N G
voor het Besteenigen 

der Landbouw w egen N" 2 & 9
van den atlas der buurtwegen.

e e n  o e u i iu a .n o  ic  *-------o ------  - - -  r
opleiding vancongoleesche-priesters. Zijne hoogwaardigheid 
Mgr Huys, hulpbisschop van Opper-Congo, schreef in 
zijn laatste bericht: “ Wie zal een nieuwe perel aan 
zijn kroon hechten met ons in dit werk te helpen / „

Het verwezenlijken van zoo een edel voornemen zal 
de gezamentlijke liefdegave zijn van het christen België.

Het Berek St-Donaas-Brug ge had in 1901 den zen- 
dragstand St-Donaas-Brugge gesticht. Helaas! de vreeze- 
lijke slaapziekte heeft de reeds bloeivolle missie geteisterd 
en uitgeroeid. Het berek acht het zich een plicht hulp 
te brengen aan de beproefde geloofszendelingen en is 
vast besloten onder üod’s zegen en met de medewerking 
zijner ij vervolle weldoeners een nieuw kt- Do7iCLcis-£rugge 
te stichten in de gezondere bergstreek Nkuvu.

Maar een dringender nood dwingt ons de christelijke 
hulpvaardigheid der Belgen af te ameeken. In december 
laatstleden heeft een aardbeving Boudewijnstad verwoest. 
De prachtige hoofdkerk, het sierlijkste gebouw van 
Congoland, is erg beschadigd; het residentiehuis der 
Paters, het klooster der Zusters, andere gebouwen dezsr 
aanzienlijke christengemeente dreigen in te vallen. De 
ramp is groot en vergt spoedigen onderstand.

Daarom beroept zich het Berek St-Donaas-Brugge op 
de nulde liefdadigheid en edele gevoelens van al dezen 
die de lastige en hoogverhevene,taak der Mistsionnarissen 
naar waarde beseffen en begeeren mede te werken tot 
het verspreiden van Gods rijk in Belgisch Congoland. 
Adveniat regnum tuum. N amens het Berek .

Het bedrag der inschrijvingen kan toegestuurd 
worden aan den Voorzitter van het Berek, E. H. A 
DE M E E S T E R ,  leeraar, Groot Seminarie, Brugge, of 
aan E. H. VAM COILLIE, pastor vau St Hilomns, 
I s e g h e m . ________________

Muziek Concert.
De toonkundige maatschappij van Rousselare 

« Die aenlioudt seghet » ,zal zondag aan
staande een allerprachtigst en aangenaam 
muziek concert geven. — Deze zoo uitstekende 
Symphonie zoo gunstig gekend door alle 
muziekliefhebbers zoowel te Iseghem als 
in Rousselare en omliggende, spaart nog 
onkosten nog moeite  ̂om hare feesten 
aantrekkelijk te maken.

De liefhebbers die kaarten begeeren zullen 
die verkrijgen bij den ingang der Concert-zaal 
Wapenplaats Rousselare of bij een der leden 
van het besturend Comiteit.

Het kollege van Burgemeester en Schepenen 
der Stad Iseghem, maakt bekend dat er op

ZATERDAG 25  MAART 1911
om II u r e  voormiddag, ten stadhuize, onder 
voorbehoud van goedkeuring der hoogere 
overheid, zal overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding der te doene werken 
en leveringen hooger genoemd, waarvan de 
begrooting bedraagi fr . 11114.65.

Deze aanbesteding zal plaats hebben bij 
aanbieding geschreven op zegel, toegezonden 
aan den Heer Burgemeester van Iseghem, 
bij aanbevolen brief, ten langste ter post 
besteld den 23 Maart 1-911, onder dubbel 
omslag, waarvan de buitenste het adres zal 
dragen ; « Mijnheer de Burgemeester te
Iseghem » en de woorden : « Soumissie voor 
de aanneming van openbare werken * ; de 
binnenste dragende het opschrift: « Soumissie 
voor de aanneming d^r verbeteringswerken 
uit te voeren in de landbouwwegen n°2en 9».

Elke aanbieding zal moeten vergezeld zijn 
van het bewijs van storting eener som van 
1000 franken, gedaan in eene kas van den 
staat.

De plannen, begrootingstaat en lastenboek 
liggen ter iuzage van iedereen, in het Stads- 
sekretariaat alhier.

Iseghem 6 Maart 1911.
BIJ BEVEL :

De Sekretaris Burgemeester & Schepenen
A. Werbrouck. Eug. Carpentier,

De Dood van den Rectnveerdige.
- ( § ) -

Brief van Claudia Procula 
aan F ulvia  H ersilia.

« Gij hebt mij gevraagd trouwe vriendin, de 
gebeurtenissen te melden die sedert onze schei
ding plaats gegrepen hebben. De faam heeft er 
eenige tot u gebracht en het geheim dat ze 
omringt, maakt u angstig over mijn lot. Om 
aan uwe vraag te voldoen, ga ik de daadzaken 
inzamelen die de aaneenschakeling mijns levens 
uitniaken-; indien de omstandigheden uwe rede 
somwijlen verwonderen, herinner u da t '  de 
opperste mogendheden onze geboorte, ons leven 
en onze dood met duisternissen omringd hebben

Claudia-Procula was de vrouw van Pontius-Pilatus. De 
schrijver heeft in dezen brief, die aan haar toegeëigend 
wordl, verscheidene gevallen groepswijze samengestelde 
die in het H. Evangelie zijn aangestipt, en voornamelijk 
degene waaraan de romeinsche gouverneur van Judeën 
zooveel deel genomen heeft.

Voor al hetgeen Claudia-Procula en Pilatua betreft, zijn 
de achtbaarste overleveringen geraadpleegd geweest. Men 
zal zonder belangstelling en zonder beweging niet kunnen 
lezen dit verhaal van eenige der vormwissehngen van het 
lijden des Zaligmakers, niettegenstaande hetzel ve met een 
heidensch vooruitzicht gesehreven zij. Claudia-Procula, 
alhoewel heidensch, vertelt met eenen toon van waarheid 
die te meer moet overtuigen, omdat zij zelf innige getuige 
is van hetgeen komt te gebeuren, en dat zij den goddelijken 
invloed gevoelt van het leven en de dood van den 
Üod-Mensch.

en dat het de zwakke stervelingen niet behoort 
van het geheim hunner ontwerpen te door
peilen.

» Ik zal u niet spreken van mijne eerste 
jaren, te Narbonne overgebracht onder de 
hoede mijns vaders en de bewerking uwer 
vriendschap. Gij weet dat ik, zestien jaren oud 
zijnde, gehuwd werd metPontius, Romein van 
eenen edelen en -ouden stam en die toen in 
Herie eene gewichtige bediening bekleedde. 
Nauwelijks hadden wij den autaar verlaten, 
of ik moest vertrekken en Pontius vergezellen 
waar hij door zijne bediening geroepen werd ; 
ik Volgde zonder vreugd en zonder tegenzin 
den echtgenoot die mijn vader had kunnen
zijn.....  ik betreurde u nogthans, o lieflijke
vaderlijke woning, gelukkige hemel van 
Narbonne, schooue gedenkzuilen, frissche 
schaduw mijns vaderlands; ik groette u met 
betraande oogen. ~

» De eerste jaren mijns huwelijks vlogen 
zacht voorbij; ik wierd moeder van eenen zoon 
die mij duurbaarder was dan het daglicht, en 
mijne uren vervlogen tusschen het volbrengen 
mijner plichten en de genoegens die aan de 
vrouwen van mijnen rang zijn toegelaten. Mijn 
zoon was vijf jaar oud, toen Pontius door eene 
bijzondere gunst tot stadhouder benoemd werd 
van Judeën. Wij vertrokken met onze dienst
boden, wij kwamen te Joppé aan en ik 
bewonderde dat rijk en vruchtbaar land, 
waarover mijn echtgenoot in den naam van 
Roomen, meesteres der natiën, bezit kwam 
nemen.

» Ik leefde te Jerusalem in groote eer, doch

in eene volstrekte eenzaamheid ; want de 
wantrouwende en hoogmoedige Hebreeuwen 
verfoeiden de vreemde afgodisten, gelijk zy 
ons noemden, die door hunne tegenwoordigheid 
een heilig land onteerden, walkers bezit de 
God hunner voorvaderen hun verzekerd had. 
Ik bracht mijn leven met mijnen zoon over in 
’t midden m'ijner stille hoven, alwaar de myrt 
zich met den terpentijnboom vermengde, waar 
de palmboom zich schooner dan te Delos, by 
den oranjeboom en den bloeienden grenaat 
v e r h i e f ,  daar, onder die frissche schaduwen, 
borduurde ik sluiers, of ik las de verzen van 
Virgilius, die zoo zacht in da ooren en nog 
zachter aan het hert klinken.

» In de weinige oogenblikken die mijn 
echtgenoot mij kon toestaan, scheen hij my 
bekommerd; hoe sterk zijn arm ook was, 
hij was nog onmachtig om dit volk, zoolang 
onafhankelijk, onder het jok te houden ; dat 
volk dat in duizende oproerige sekten verdeeld 
was, dat maar in eene zaak overeen kwam, 
te weten in den bloedigen haat tegen den 
romeinschen naam. Slechts een voornaam 
huisgezin vat> Jerusalem had mij eenige 
vriendschap betoond ; het was dit van een 
hoofd der Synagoge, en ik schiep behagen 
in het bezoeken van zijne vrouw Sa lome, 
voorbeeld van deugden en zachtmoedigheid, 
en van hunne dochter Semida, die twaalf jaren 
oud was, beminnelijk en schoon gelijk de 
rozen van Saron, die hare haarlokken ver
sierden.

» Somwijlen spraken zij van hunnen God, 
en zelfs lazen zij eenige stukskens vau hunne

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
L aurent, met kolen voor Cyriel Berlamon* 

Emelghem. — Ir éne en Rien saus Dieu beide 
met kolen voor Gustaf Naert. — Nooit gedacht 
en Canal de Roulers, beide met bloem voor 
Henri Pattyn en Constant Vandemoortele. — 
Carlos, met ciment voor Joseph Seynaeve.

heilige boeken ; en zal ik het u bekennen, 
Fulvia Dikwijls nadat Salome mij den 
Almogenden verheven had, den God van jacob, 
dien eenigen God, stoffeloos, eeuwig, ontoe
gankelijk voor de hertstochten gelyk voor de 
ondeugden die wij onze góden toeëigenen, 
bermhertig, omdat hij almogend is, te gelijk 
sterkte en goedheid, zuiverheid en grootheid 
b e v a tte n d e  \ n a  d a t  ik S em id a  hare stem  had 
hooren vermengen met de toonen der harp, 
om de heilige lofzangen te zingen die een 
koning van Israël gemaakt heeft, en die ik 
op mijne beurt op mijne harp beproefde , 
dikwijls, zeg ik, in mijne eenzaamheid, viel ik 
bij het bed van mijnen zoon op mijne knieën, 
en ik aanriep, bijna tegen mijnen dank, voor 
dezen die ik lief had. dien God, wien het 
noodlot zelf, het noodlot met zijnen arm 
gehoorzaamde, gelyk de slaaf aan zijnen 
meester. Ik was steeds versterkt toen ik 
opstond.

» Sedert eenigen tijd w'as Semida lijdende 
geworden ; ik ging ze dikmaals bezoeken 
en zekeren morgen vernam ik dat zij zachtjes 
in de armen harer moeder, zonder doodstrijd, 
gestorven was. Dit rampzalig nieuws over
laadde mij met droefheid, en aanstonds, na 
mijnen zoon omhelsd te hebben, vertrok ik om 
de ongelukkige Salome te gaan vertroosten. 
In de straat aangekomen waar zij woonden, 
konden mijne geleiders moeilijk eenen weg 
banen voor mijnen draagstoel, want het huis 
was vol van fluitspelers, zingers en eene 
groote menigte van nieuwsgierigen.

{ ’t  Vervolgt),



Burgersland fan Iseghem
G E BO O RTEN :

69. Nestor Geldhof, zv. Joseph en Pharailde 
Vercruysse. — 70. Paula Grymonprez, dv. 
Cyrille en Marie Vanthournout. — 71. Juliaan 
Mestdagh, zv. Aloyse en Emilie Naert. —
72. Adrienne Driesens, dv. Maurice en Bertha 
Vandewalle. — 73. Simonne Lafaut, dv. Aloyse 
en Marie Deltomme. — 74. Alberic Lybeer, 
zv. Ernest eti Elodie Viaene. — 75. Jean 
Dejonghe, zv. Petrus en Marie Bossier.

S T E R F G E V A L L E N :
55. Fran^ois Scheldeman, stoelvl. 70 j. 

W r Marie Vandendriessche, echt' Leonie 
Gruyaert, Nederweg. — 56. AugustLambrecht, 
landb. 75 j. W r Romanie Vandenbulcke, 
Lendeledestr. — 57. Francis Naert, landb. 
68 j. echt* Theresia Dejonckheere. Kerkstr.

Inschrijving voor de Uitgeslotenen 
van Ingelmunster.

Van eene Weduwe voor de arme uitgesloten, 
fr. 1,00; van een Werkmansvriend 2,00; 
extra-bijdrage Wevêrsvereeniging 4,70; na 
eene woordenwisseling over den strijd te 
Ingelmunster, door J. V. 0,50 ; na een lied 
gezongen door Fl. Raes, in ’t Bourgondsch 
Kruis te Rousselare en rondgehaald door 
Fl. Vandecapelle in een deftig gezelschap, 4,12 ; 
omhaling in de vergadering der Borstelmakers- 
gilde Iseghem, 12.10; Weversyndikaat 5,00; 
een van alle weKe 5.

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

Briqueteries modernes
Société  A nonyme a COURTRAI.

MM. les actionnaires sont priés d ’assister 
a i ’Assemblée- générale extra-ordinaire qui 
sera tenue le Mardi 2S Mars courant, a 
« 1’Hótel du Damier », Grand’place a Courtrai, 
a 3 h. de relevée.

Ordre du Jour :
1. Modifications aux statuts.
2. Nomination d’un administrateur et d ’un

commissaire.
3. Ratification de la 2m0 émission.
4. Communications.

Conformément a 1’art. 33 des statuts pour 
iassister a cette assemblée, MM. leg actionnaires 
doivent déposer leurs actions au moins cinq 
jours avant la réunion dans un des établisse- 
ments suivants :

Banque de et d Courtrai.
» Delaere, d Iseghem.
» Lem an, a Mouscron.

Le Président du Conseil d’Administration, 
J. VAN NAEMEN.

L’Administrateur délégué,
J .A . J. GELDENS.

VERLOREN. — Een flanellen neusdoek 
(chale). Den eerlijken vinder is verzocht hem 
te dragen ten bureele van dit blad.

BEETZADEN -  KLAVERZADEN
te bekomen bij .

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

3BDi V I G E I J 3 3  (DAM) 
B e tte rave ,  jaune 

longue, d’Allemagne, 
hors terre.
Betterave, blanche  

lon gue, col vert, hors 
terre.
Betterave, blanche 

1/2 sucrée, col vert,

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

Vauriac.
jaune

B etterave  idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

overgroot

Voederbeet, gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

Voederbeet, witte 
lange, uit den grond 
met groenen kraag.

V oederbee t ,  verbe
terde, witte halfsuiker- 
achtig met groenen 
kraag gewicht per
hectaar 200,000 kilos.

Voederbeet, witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel 
Vauriac,
boven den grond.

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer- 
te opbrengst.

ONDERZOEK MANGELS
door den Boerenbond Deurne

pro cen t pro cent 
su ik er droge

Roode E c k e n d o rfe r .....................  3 3 7.8
Gele Eckendorfer . . . . . .  3 6 8.5
Kirsch I d é a l e ................................5.9 10.5
Gele O b e n d o r f e r ...........................6.2 10.9
Roode Jaabiesbret.......................... 7.6 12.5
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch,goede soort 
met breede bladeren.

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

V oederklaverzaad.
Suikereizaad, echte 'palingkop met breede 

bladeren — eigen kweek.
Graszaden voorweidenin goede mengeling, 

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

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

Bij groote hoeveelheid verm indering  van  
prijs  op al de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

W o n d erb a re  genezing door den Kloosterbalsem.
Mejuf. A. J. v . D. Spek, Roosenburgstraat 84, den Haag, m e ld t ons :
„ Twee jaren leed ik aan huidziekte aan handen, beenen en hals, De ziekte veiklaarde zich eerat door 

uitslag, laier begon de huid te ontsteken en de plekken werden vuurrood. De jeuking was xmverdragelijk. 
Ik leed hevige pijn en werken was mij eene marteling. Mijne huid begon open te barsten en de wonden 
bloedden meestal. Wanneer ik in het water moest werken schreeuwde ik liet uit van de pijn. Ik was 
bepaald moedeloos en zat dikwijls te schreeuwen. O. ik heb zulk een pijn doorstaan, tot ik gelukkig op 
aanrftden van een mijner vrien ien, den KLOOSTERBALSEM begon te gebruiken Ik waschte eerst mijn 
handen met lauw water en nadat ik ze zorgvuldig had afgedroogd, wreef ik ze met KLOOSTERBALSEM. 
De wonderbare zalf hielp onmiddelijk, want denzelfden nacht had ik geen last van de onverdragelijken 
jeukingen en ’s morgens deed ik er opnieuw KLOOSTERBALSEM op en de pijn werd minder hevig. Ik 
ging voort den KLOOSTERBALSEM te gebruiken en werd er geheel door genezen. Het jeuken had op
gehouden, de pijn verdween en de wonden waren allen genezen. Thans kan ik weer met vreugde mijne 
bezigheden vei richten. „

De KLOOSTERBALSEM bevat geen schadelijke bestanddeelen en geneest onvoorwaardelijk zweren, abcessen, 
builen, insecten beten, ring-baard-en dauwwormen, zeere hoofden en alle ziekten der hoofdhuid, vorst aan 
handen en voeted. Het is een zeker helpend middgj tegen rheumatism en alle andere rheumatische aan
doeningen.

Let op, alleen de echte KLOOSTERBALSEM geneest. Deze is kenbaar aan den rooden band rond den 
pot, met de handteekening er op van den algemeenen agent L. I. A k k e r ,  Rotterdam. Alle andere is 
namaaksel. Namaaksel geneest nooit.

KLOOSTERBALSEM, K l o o s t e r  S a n c t a  P a u l o ,  kost per pot van 50 gram fr. 1.50, van 100 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. 1. A k k f k ,  Rotterdam. Alle 
andere is waardelooze namaak. welke nooit geneest! Verkrijgbaar bij : JO S E P H  VERHAMME aphotheker 
Iseghem, en in alle apotheken.

Hoofd-Depöt voor België : O. DE BEUL. Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.
Algemeen Depot : L. I. AKKER, ROTTERDAM.

$

ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe il:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, 
de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd
heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de 
vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheumatisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.

PRIJS : f r .  1.25 de doos; f r .  3 .25  de 3 doozen of de d rie  dubbele doos; 
f r .  6 25 de 6 doozen of de z e s  dubbele doos.

Algemeen depo t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint Nikolaas, alsook
bijM .  R o d e n b a c l i ,  Apotheker, Iseghem.

en in alle goede apotheken.
W a c h t  I' v a n  n a m a n liB e '» . x c  *IJn z o n d e r  w a a r d e .

S u n l i & h t
Z eep  v-P

WSUNLIGHT-Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
meisje van Kjaar.enyeeft aan 
het lijnwaaodie fnsche aön= 
yename reuk van -t buiten.

GEZONDHEID HERSTELD zonder
------------------------ -------------------------------  medecijn

zonder purgeermiddelen, z~onder kosten, door de uitmuten- 
de gezondheidbloein, de

Revalenta du Barry.
Zij geneest^ de weêrspanuigste gewone verstopping 

sjeente spijsverteering, maag ontsteking, maagpijn 
buikloop, slijmen, zuren, verzuurde slijmen, braaklust 
opwerpingen. brakingen, afgang, buikkrampen, hoest 
atshma, zware verkoudheid, influenza, griep, bronchitie, 
benauwdheid congestie, zenuwziekte, zwakheid, uitputting 
bloedarmoede, bleekzucht, rhumatisme. jicht, alle storingen 
van de blaas, der lever, lenden, ingewanden en bloed.

Voor de herstellenden is het ’t  beste voedsel voor het 
herstellen der krachten, door den ouderdom, den arbeid 
of door overmachtigheid uitgeput.

Ook is zij het beste voedsel voor het opkweeken van 
kinderen, die het met genoegen nemen dan dat alle 
andere spijs hnn walgt. De heer D’Elmslie schrijft te dien 
propooste : “ Uw,e Revalenta is haar gewicht in goud 
waard ! „
— En de bekwameontleder, Dr Griffiths, der Hoogeschoo 
van Edimburg (Schotland) ve’-klaart ze, in zijn verslag 
verschenen in de Medical Gazette : '' Een volmaakt voed
sel voor zieken, al»ook voor, de, teederste kinderen. ,,

Uittreksel u it brief van  M. DEDE, scheikundige te Parijs. 
„ Hetgeen mij ’t meest verwondert, is haar goed uitwerksel 
„ op de verduwingswerkluigen, hare eigenschap van 
„ gansche en rappe gelijkmaking van 't menschelijk 
„ lichaam hare voedingskracht, haren eetlust dien zij 
„ teweegbrengt en bijzonderlijk hare gezondmaking van 
„ verjonging van het bloed. „

Viermaal voedzamer dan het vleesch, zonder te con- 
stipieren, bespaart zij nog 50 maal harenspijs in medecijnen
— In doozen van fr. 2-50,4-50, 7-75, en 17-50 ; 6 kilos : 
40 fr. Omtrend 10 cent. per eetmaal. Vrachtvrij verzonden 
tegen postmandaat.

Verkrijgbaar bij al de goede Apothekers en winkeliers Du 
B a r r y  en Cic (Limited), Londen ; KALCKER-WIELE- 
MANS. hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel. 1

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST apoth. Groote Markt', en SIOEN. apoth Rous
selare, F , AMEYE, apoth. DUBD1SSON, apoth. GRY- 
MONPREZ. apoth.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Vande Moortele te Iseghem.
BIT STERFGEVAL.

Merkweerdige V enditie van

SCHOONE HUISMSÜfiBLS
en alle slach van 

Alaam & Leer voor Schoenfabricatie 
te ISEGHEM, rechtover de statie

ten huize van Louis Clement-Callens

OP MAANDAG 27 MAART 1911.
I. — In den voormiddag’, om 8 1/2 uren :
HUISMEUBELS van allen aard, waaronder winkel- 

gerief, coffre-fort, enz. — Salongarnituur : groote schuif
tafel in acajou, bureau, gebourreerde zetels, stoelen en 
canapé, schouwstukken in marmer, tapijt “ Smyrne „, 
servies in porcelem.

I I . — In den namiddag, om 1 1/3 ure.
SCHOENMATERIAAL en KOOPWAREN: 66 paar 

genaaide schoenen, vèrschillige banden leer (crotite), 
euvelleer, box-grainé en box-calf, chevreau (bronze, mastic 
et noir), che\>ï-ette brune, vernis brun, moulon, croupon)

Talons in hout en leer. overtrokken talons (celluloid 
piqué), binnen- en buitenzoleu, contre-forts, haken, ringen 
en knopen, tigen, coutil, vernis.

Verschillige snijtafels van alle grootte met schragen.
PATRONEN, LEESTEN en EMPORTE-PIÈCES : 

Alle slach van patroons voor mannen, vrouwen en kinders, 
modellen Durby, Napólitain, Rictielieu, Rationnel; alle 
slach van leesten en emporte-pièces.

N. B. De patroons zullen verkocht worden met mede
gaande leesten, emporte-pièces en contre-forts.

MATERIALEN : Machienen voor te haken, ringen, 
malienen en knopen, voor randen te trekken (4 faire des 
bords), gaten te boren (& perforer) met 3 emporte-pièces, 
af te schalmen (4 parer) merk “ Fortuna „, duwer (machine 
£ presser) met 6 emporte-pièces, 2 allerbeste opt.rek- 
machienen (a cambrer), eene groote en kleine kapmachien 
(4 brocher), groote en kleine bascule, slijpsteen, enz.

GEWONE VOORWAARDEN.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote Markt.

De Notaris VANDE MOORTELE, ver
blijvende te Iseghem, zal op de hierna 
gestelde zitdagen openbaarlijk te koop 
aanbieden.

EENIGE KOOP
Een WOONHUIS, dienende voor herberg, 

genaamd Café de la P a ix , groot onder 
bebouwde erve en Koer 100 vierkante meters, 
gelegen te Iseghem ten oostkante der Groote 
M a rk t : gekend ten Kadaster Sektie A ; nr 
261“ ; palende noord M. Paul Decoene, en 
oost en zuid M. Valère Werbrouck-Gheysens.

Bewoond door G ustaf Dewulf, verpacht aan 
M. Roelandts Meulebeke, voor 450 fr. ’s jaars, 
tot 1 Mei 1911.

ZITDAGEN.
INSTEL : Dinsdag 28 Maart 1911
OVERSLAG : Dinsdag 11 April 1911

telkens om 3 ure namiddag in Café de la 
P a ix  voornoemd.

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem
IN S T E L  D insdag  21 M aar t  1911, 
O V ER SLA G  D insdag  4 A p r i l  1911,

om 5 ure des namiddags, in St-Joseph, 
bewoond door Michel Boone te Iseghem.

1. E en  W OO NH UIS met 38 aren 13 

cent. land en bouwgrond te Iseghem, langs 
den Steenweg naar Lendelede, gebruikt door 
Jules Meurisse, tot 1 November 191], mits 
175 f r a n k ’s jaar, in 5 koopen.

2. E en  W O O N H U IS  westkant eener 
tweewoonst met 40 aren 80 cent. land te 
Iseghem, bij voorgaande, gebruikt door 
Alfons R eynaert, tot 1 November 1911, 
mits 170 frank ’s jaars.

OPENBARE VERKOOPING
van een

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

tfi ISEGHEM, RUMBBKE en 1NGELMUMSTER.
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 ; gebruikt : t« zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars. en door Pieter 
Blomme, mits 132 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.
Ingesteld 1500 fr.

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.

lngesteld 2700 fr.
GEMEENTE RUMBEKLE.

Derde koop.
Een stuk zaailand groot 38 aren 40 centiaren, gelegen 

teRunübeké, west aan koop twee hiervoren ; gebruikt door 
voorzeiden Cyrille Deman.

Ingesteld 1800 fr.
GEMEENTE INGELMUNSTER.

Vierde koop.
Bene 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. Boomen langs beide 
zijden van den gravier.

Ingesteld 4500 fr.
Vijfde koop.

Een stuk zaailand groot 1 hektare 06 aren. gelegen te 
Ingelmunster, zuid bij den voorgaanden koop.

Koopen vier en vijf, te zamen groot 2 hektaren 12 aren 
90 centiaren, zijn gebruikt door Ivo T uy ttem , mits 445 
franks bii jare, boven de belastingen, vallenden telken 
1 Oktober.

Ingesteld 4600 fr.
O V E R S L A G  Woensdag 22 Maart 1911, om 3 ure 

des namiddags te Iseghem, ter herberg Café R oya l, be
woond door Valère Laridon.

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 verblijvende en t*n 
overstaan van den Heer Weustenraact. vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openba&rlijk 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 421, palende noord de Statiestraat, ooiit 
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.

Ingesttld 16500 fr .
Voor prijzie van 2 toogen, bakken, rekken en in- 

gemaakke kassen 1000 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 Petru» 
Beeuwsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

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

iHgentold 3375 fr.
O VE R S LA G  bij derde zitt ing Dinsdag 21 M a a r t  

1 9 1 1 ,  om 3 ure ’s namiddags in de zaal van het 
Vredegerecht te Iseghem.

Markt van Iseghem 11 Maart 18 Maart
Boter per kilo fr. 3.10 a 3.35 3,30 a 3,40
Eieren per 26 2,00 a 2,20 2,05 a 2,10

OPENBARE VERKOOPING van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Roussalarestraat.

Da Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem, zal 
overgaan tot de openbare verkooping van het volgende

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

Gobracht op 3500 fr.
Definitieven toeslag op Donderdag 30 Maart 1911 

om 5 ure des namiddags, te Iseghem, ter herberg DE 
GOUDEN LEEUW, bewoond door de weduwe van 
Jules Cloet-Duyvejonck.
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S P I N
en haar prooi.

Gij allen hebt wel eens een insect gezien, dat verward zat in een Bpinneweb. Gij 
zult dan ook wel bemerkt hebben, dat liet inseetje onmogelijk uit dat net kon geraken en dua 

met den dood voor oogen op de komst der spin moest wachten om dan verslonden te worden. Een 
insect dat in het spinneweb is verzeild, is dus onherroepelijk verloren en kan alleen dootf een 

wonder gered worden wel door een menschen hand of een windvlaag.

DE MENSCHEN
die aan Borstziekten, Asthma ot Bronchitis (verouderde verkoudheid) lijden, hebben allen een koek slijm op 
de borst zitten, welke hun somtijds het ademhalen geheel belet. Hunne longen zijn dan te vergelijken bij het 
insect dat in het spmneweb gevangen zit. want deze zijn geheel door slijm omgeven. Alleen door een wonder
middel kan die slijm losgemaakt worden, waardoor deze lijders weder gezonde, gelukkige
worden.

menschen kunnen

Het wondermiddel dat daartoe alleen in staat, is de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO.
De Abdijsiroop verzacht en geneest den hoest, maakt de slijmen gemakkelijk los en geeft daardoor nieuwe 

kracht aan de longen. Door de slijm die vast op de borst zit, moeten de lijders aan borstziekten veel hoesten, 
waardoor de longen verzwakken. Deze zwakte veroorzaakt longontsteking, tering en dergelijke ziekten.

Door de Abdijsiroop wordt de slijm losgemaakt en de longen en de borst versterkt.
Wij geven altijd bewijzen en ieder week een andere dankbetuiging van personen, die ons dat vrijwillig en 

uit dankbaarheid schreven.
De heer JOS. DE WILDE, schoenhandel, Gelukstraat 32, te Gent, verklaart ons :
„ Ik  was gedurende'langen tijd aangetast door een hevige borstziekte. Ik hoestte voortdurend en gaf dan 

fluimen op, die slechts zeer moeilijk en pijnlijk loskwamen. Overal gevoelde ik pijn. doch voornamelijk in de 
borst, de keel en in de zijde, ’a Nachts had ik het meest last van mijne ziekte, want dan had ik hevige hoest
buien en benauwdheden. Ik was steeds koortsachtig, zweete hevig en had niet de minste eetlust. Ik verzwakte 
meer en meer, zoodat ik dikwijls niet kon werken. Daar ik met geen enkel geneesmiddel baat had gevonden, 
meende ik, door eene ongeneeslijke borstkwaal te zijn aangetast #n ik begon de toekomst van mij en ook van 
mijn gezin zeer zwart in te zien. Toen ik in de Gazette aan Gent van de vele genezingen las. die door de 
ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO bewerkstelligd waren, besloot ik dat middel eens te probeeren 
Reeds de eerste flesch, die ik kocht bij den apotheker J. Norro te Gent. verschafte mij eene groote verlichting. 
Het pijnlijk hoesten verminderde en de borst- en keelpijnen verdwenen. Nadat ik nog twee groote flesschen 
had opgebruikt, gevoelde ik mij totaal genezen. Thans ben ik weer volkomen gezond. “

Prijs per flesch v an 230 grammen 2 fr. ; van 550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grootere flesch, 
hoe voordeeliger dus!

Algemeen Depot L I .  A k k e r  Rotterdam.
Hoofd-Depót voor België : O. de Beul, Lange Nieuwstraat, 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar b ij: JOSEPH VERHAMME apotheker Iseghem, en in alle apotheken.

GROOTE PRIJSKAMP MET DE KAART 
B IE D E N

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

Kerkstraat.
25 F r .  P r i jk e n  : 10 fr. 7 fr. 5 fr. 3 ir.

Op Zondag' 28 Maart 1911
ter herberg Becelaarshof, bij C. Gillemyn 

10 fr. Vooruit fr. 10
en het inleggeld erby verdeeld

PIN T JE D E K  
Zondag 19 Maart 1911,

ter herberg St Am and, Jan Bultinck-Clement. 
Krekelstraat.

Geen Grijs Haaf
M E E R ! ! !

« D e  N ie u w e  L o n d o n »
doet de grijze haren  binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aak t bet 
h aarg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van  h e t hoofd weg.

E is c h t op  
d e n  h a ls :

In  flacons van  fr . 1 ,5 0  e n fr .  2 . 5 0  

Engilscfas Biardtioctuur ati 2 fr. per fiacoi

T •  koo p  b |j A p o th e k e rs  
D ro g is te n ,  H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w in k e ls  

ta 't groot: Pirfunorlo Dr Salp, Wachttbeke (Boltfa)

Doos van 2cacKeITcn

KoKer van9cachelTen
in a l le

APOTHEKENwjm r  ALGEMfË

W  3. Square Marguente ’t 
Z  y*BRUXlLLtS

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken
Apotheek Arthur R üienbach ,

Groote M arkt

W ekelijksche Markten
KOüTjüIJK 6 Maart

1'arwe heet fr. 19,50 a 20,00 
Rogge 14,50 a 15,00
Haver 17,00 a 17,50
Koolz. olie 100 k.00,00 a 68,50 
Lynz. olie 100'k.00,00al 12,00 
Aardappels 12,00a 12,50 
Boter per Kilo 3,40 a 3,00 
Eieren par 25 2,10 a 2,20
Suikerijb. besch. 00,00 a44,00 

id. 00,00 a 00,00 I
Veemarkt: 13 Maart 160 koeien, 100 veerzen 
32 stieren, 32 ossen.

B0USSELAK* 7 Maart

13 Maart
19.50 a 20,00
14.50 a 15,00
17.00 a 17,50 
00,00 a 68,00 
OO.OO a 107,00
10.00 a 12.50 
3,30 a 3,50 
2,00 a 2,10

00,00 a 44,50 
00 ,00

Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Rood* tarwe 18,50 & 19,00
Rogge 14,50 a 15,00
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
Aardappelen 13,50 a 14,50
Boter per Kilo 3,50 a 3,70
Eieren per 25 2,20 a 2,30
Suikeryboonen beschik.45,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 24,00 a 34,00
Koolz. olie lOOk” 00,00a67,25 
Lynz. olie 100 118.00

DBTflZl! 22  Feb.
Aardappels lOOk. 12,00a 13,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 0,00 a 2,10
Haspe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRDGGE 4 Maart
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 
Boter
Aardappels 
Haver 100 k* 
Boonen 
Vlas

13,25 a 14,25 
3,00 a 3,50

12.00 a 13 00
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75

14 Maart
19.50 a 20,5°
18.50 a 19,00
14.00 a 15,50
17.00 a 18,00
20.00 a 21,00
13.50 a 14,50 
3,30 a 3,60
2.00 a 2,10 

00,00 a 49,00 
00,00 p 18,25
25.00 a 35,00 
00,00 a 68,00 
0,00 a 108,00
15 Maart

10.00 a 12,00
3.00 a 3,20
2.00  a 2 ,10
1.90 a 2,00

45.00 a 48,00 
11 Maart

19.00 a 20.00 
13,25 a 13.75
2.90 a 3,10

12.00 a 12,25
16.00 a 16,50
20.00 a 20,50 

1,60 a 1,65
16 Maart

12.00 a 13,00 
3.10 a 3,00 
2,25 a 2,50

43.00 a 43,00 
a 3,00

AUOENAIRDB! 9 Maart
Aardappels 100k°12,00a00,00 
Boter de kilo 3 ,1 0 a , ('00
Eieren per 25 2,15a 0.00
Verkens 40,00 a 45,00
Konijnen 3,00

ANTWERPHï 13 Maart
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 13 Maart 
25 ossen 1* kw. 0,85 a 

161 koeien 0,00
25 veerzen 0,83
40 stieren 0,70
55 kalvenen 0.80

fr. 23,15 
34,00

1,05 
0,00 
1,03 
0,90 
1.20

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- en F-Lestdagen. — 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 h et gaasche leven

Te bekomen bij
J. DOOMS, Rousselarestraat, en 

J. DE BUSSCHERE-BONTE St Hilloniustraat

Vastenboekje perc-band 
Petit mois de St. Joseph 
Wie is St. Joseph ?
Gaat tot St. Joseph.
Dienst der Goede week 
L’office de la Seinaitie Sainte 
De Kerkedienst van Goeden vrijdag

0.50
0.25
0.50
0.60
1.10
1.10
0.15

Herberg te pachten
Zich te bevragen ten bureele van dit blad-

TE PACHTEN : Gerieflijk WOONHUIS 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen by 
R en é  Sp il l e b e e n , Rousselarestraat, Iseghem.

Superphosphate KUHLNIANN
SÊCHÉ AU F0UR

LE PLUS PULVÊRULENT

P lo m b d e f ?  f jg a r a n t ieY? 'ri

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

l e s  N égociants en Engrais

Gedroogd in  O v e n  

HET VLUGSTE

W a a r b o r g  lood

Mengelingen gewaarborgd 

Eischt h et merk
BT ALLE

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
gCLQTURES nÉTALLlOUES

D m óm  d 'tion neuk . ca? P m

PQRTES.CHENI15 
P0ULAILLERS,, 
CRI LLAGES, 
TISSUS.CABIK. 
fWLLASSOIÜ 
R0NCES.RE5S0i&

IRSTLNBERG p' ^ « ^ 74AHDERLLCtf7-ERUX^

Metaal afslu itingen — Pikdraad — Ijzeren  draad voor afsluitingen — 
Traliedraad — Hennenhokken — Hondenhokken — Tapijten — Kabels.

— KATALOGUS KOSTELOOS. — -----

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

H uldevetterstraat, S5, 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 Annuiteiten
5 jaar fr. Ü Ü G , 3 0  

10 jaar fr. ± ü - 4 . , £ » 0  
15 jaar fr. 9 1 , 6 0

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , 3 0  
25 jaar fr. 6 5 , 8 0  
30 jaar fr. 5 0 , 6 0

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lichtingen zich  te wenden to t eenen der a g en ten :

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & I T  M. MEIER
Bijzoadore Gairurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Geiiï>ii>n-ierd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

v ereerd  door de g e e s te l i jk h e id  en de k loosters .

aoek der Moskroenstraat * 2 K o r t r i j k
bij h e t  g ev an g , huis m et k o e ts p o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden vooralle  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
M* 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 z;ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm* MAURICE MiiiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel w larvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te beginnen, van a i 5 f rank . — V olled ige  gebijten  van a f
103 franken  en hooger. — Al de k u n s ttan d en  en geb ijten  kom ende uit de
laborato ire  van Mr en M“’ Maurice M EIER , zijn v e rzek erd  vooi het leven
Te raadplegen alle dagen te CORURIJK van 9 tot 12 en ran 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
•n  heegaagen.


