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W IJK  ACHTER DE KERK

Groote .Feesten Maandag 7 Oegst 1911
ter gelegenheid van het

Dubbel gouden Jubelfeest
van Karei en Louise Vermote 

en August en Romanie Noppe
Om 5 ure Muziekfeest 

Om 8 ure Verlichting en Vuurwerk 
in de Kortrijkstraat en Maandagmarkt.

V laam sche leergangen
aan de

RlÜholieke H oogeschool van Leuven.
« Hooger Leven » deelt het volgend verheu

gend nieuws mee, dat door de Vlamingen met 
voldoening zal gehoord worden.

« In de jaarlijksche bijeenkomst van H. H. de 
Belgische Bisschoppen werd verleden week, op 
voorstel van Mgr Ladeuze, rector der Hooge
school, beslist, te beginnen met October aan
staande, eenige Vlaamsche leergangen in te 
richten.

« In de faculteit van wijsbegeerte en letteren: 
Staatkundige geschiedenis der oudheid (prof. 
Sencie) en middeleeuwsche geschiedenis (prof. 
Van der Essen) ; in degeneeskundigefaculteit: 
gezondheidsleer en bacteriologie (beide door Dr 
Bruynooghe) ; in de rechtskundige faculteit, 
benevens den thans bestaanden leergang van 
strafrechtspleging (prof. Vliebergh), staathuis
houdkunde ; in de polytechnische scholen : 
bouwkunde en technologie der ondergeschikte 
beroepen (beide door prof. Van Hecke) en 
machienbouwkunde; in de natuurwetenschap
pelijke faculteit: natuurkundige bewerkingen, 
(prof. De Muynck) en scheikundige bewer
kingen.

« Daarmee is een eerste stap gezet op den 
weg der vervlaamsching. Volmondig zeggen 
we dat het een goede stap is en dat hij gezet 
werd in de goede richting Nederlandsch als 
voertaal van het hooger onderwijs.Dit princiep 
is er nu en de verwezenlijking ervan wordt 
ernstig ingezet. Al wie enkele jaren terugdenkt 
zal het ontzaglijk belang hiervan beseffen.

« Met innige blijheid en oprechte dankbaar
heid jegens hen die deze verheugende beslissing 
hebben bewerkt, zullen de Vlamingen bovenal 
de katholieke Vlamingen, dit nieuws ontvan- 

en, en ’t zal ongetwijfeld vele spijtige dingen 
oen vergeven en vergeten :
« Zeker, de Vlamingen verwachten meer : 

zooze ’ta a n  de toekomst overlaten te beslissen 
of de vervlaamsching van AL de lessen hier te 
Leuven ooit praktisch mogelijk zjjn zal, toch 
meenen ze met recht te kunnen verlangen dat 
ten allerminste het grootste deel van de lessen 
ook in ’t Nederlandsch zou worden gegeven, 
zoodanig dat een Vlaamsche jongen het groot
ste gedeelte van zijn hooger onderwijs, en vooral 
al de hoofdzaken ervan, in zijn eigen taal zal 
kunnen ontvangen.

« Maar de Vlamingen eischen niet dat de 
wagen vóór de peerden worde gespannen : ze 
begrijpen dat alle ernstige hervorming eeni
gen tijd vergt, des te meer dat voor eene hervor
ming als deze die noodzakelijk verandering 
brengen moet in den toestand van een aantal 
reeds aangestelde professors en om die en nog 
andere redenen met gansch bijzondere moeilijk
heden gepaard gaat. Het noodige geduld daar
toe zullen de Vlamingen geerne hebben, van 
het. oogenblik dat oprechte goede wil aan deu 
dag wordt gelegd.

« Voor wie de zaken van nabij kan nagaan, 
blijkt de ernst en de goede wil van hen die deze 
hervorming hebben bewerkt. Deze en andere 
omstandigheden laten voorzien dat op de inge
slagen baan zal worden voortgegaan en dat we 
aanstaande jaar of binnen twee jaar nog andere 
hervormigen naar denzelfden zin mogen tege
moet zien. »

Zonderlinge stemming
Met 13 stemmen tegen 7 heeft de gemeente

raad van Kortrijk geweigerd een wensch uit 
te brengen tot vervlaamsching der Gentsche 
Hoogeschool. De wensch zelf werd niet ver
worpen, doch de meerderheid van den raad 
besloot dat zij zich met die zaak niet hoefde 
bezig te houden. Die stemming zal voorzeker 
in gansch het land eene groote verbazing 
verwekken : dat had men van de Groeninghe- 
stad niet verwacht.

Vlaamscti in liet leger:
Gewichtig besluit van den minister 

van oorlog.
Generaal Hellebautheeft aan alle krijgsover- 

hedeu volgenden omzendbrief gericht, waarop 
wi] de aendacht der Milicianenbonden roepen : 

Mijnheeren,
Ik heb de eer u te melden dat, met het doel 

aan do soldaten, zoowel van ’t Vlaamsche als 
van het Waalsche land de middelen te verschaf
fen om door hen zelven hunne militaire oplei
ding te volledigen, ikde korpsoversten machtig 
een zeker aantal w'erken aan te koopen, als 
die der stafkapiteins Huyghe en Philippe 
(bij voorbeeld 6 Fransche en 6 Vlaamsche 
exemplaren) om ter beschikking der militairen 
van allen graad gesteld te wrorden.

Van een anderen kant.zoodra de proef, opge
legd voor het bekomen van een eventueel 
vervroegd zenden in onbepaald verlof, zal 
kunnen ingesteld worden, zult gij wel ge
lieven theoretische lessen in het Pransch en 
in het Vlaamsch in te richten over de stoffen 
van dit exaam; en, indien gij het noodig 
oordeelt, u een voldoend aantal exemplaren 
van hooger bedoelde werken aan te schaffen, 
opdat»belanghebbenden, zoo Vlamingen als 
Walen, ze met vrucht kunnen raadplegen.

Ten slotte zullen de bevelhebbers der bijzon
dere genie-korpsen zorg dragen ten gepasten 
tijde, aan hunne Vlaamsche en Waalsche 
ondergeschikten uittreksels der technische 
reglementen te doen kennen, zooals bijvoor
beeld het handboek van den mineur, van 
den sapeur, van den vuurwerkmaker, van 
de telegrafisten en pontonniers, enz, alles 
vereischt voor het gebeurlijk bekomen van het 
vervroegd zenden in onbepaald verlof.

De minister van oorlog, 
(Get.) HELLEBAUT.

M uil- en pootplaag.
In verschillende streken van ons land neemt 

het mond- en klauwzeer eene onrustwekkende 
uitbreiding, en het is dan ook noodig maat
regelen te nemen om te beletten dat de kwaal 
zich meer en meer verspreide. Er bestaan daar 
zeer strenge voorschriften oyer, waarvan wij 
hieronder de voornaamste laten volgen.

De ziekteverschijnselen
W at is mondzeer ? Het is een soort zweer 

of blein, die de slijmhuid van den mond en de 
tong aantast alsook de huid van de klauw- 
spleet. Koorts, vermindering van melkgeven, 
gebrek aan eetlust, en slijmvloeiïng uit den 
mond zijn de kenteekens dezer ziekte.

De ziekte wordt veroorzaakt door een zwam. 
De besmetting geschiedt door levenlooze voor
werpen : emmers, kribbe, stalmest, strooisel, 
enz. ; door menschen : kooplieden, geburen, 
enz. ; of door andere dieren ; markt, weide, 
straat, enz.

De behandeling der zieke dieren.
Zoohaast men de ziekte opmerkt, verwittige 

men den veearts. In afwachting dat hij kome, 
geve men het dier een zuiver en overvloedig 
strooisel, daar het zieke dier veel ligt ; men 
geeft het :ds voeder gesneden gras, gekookte 
aardappels en rneeldrank.

De verzweringen in den mond bestrijdt men, 
bij middel van een penseel, met eene oplossing 
van een gram zilvernitraat in tien grammen 
water.

De klauwzweren kan men ook zoo behande
len, men baadt ook de voeten in kalkmelk, en 
zoo de zweren reeds diep ingevreten zijn, dan 
wascht men de hoeven met eene oplossing 
phenischzuur, een gram in een liter warm 
w a te r ; na de wassching bestrooit men de 
zweren of bleinen met een mengsel van een 
gram iodoforme, 5 grammen looizuur (tanin, 
acide tannique), en vijf grammen aardappel
meel (fécule de pomme de terre).

Daarna wacht men de komst van den veearts 
af en men volge letterlijk zijne voorschriften.

Voorzorgen.
Degene onder wiens beesten de ziekte uit

breekt, is verplicht aanstonds den burgemeester 
der gemeente waar de beeslen zich bevinden, 
daarvan kennis te geven. Dat wordt maar al te 
dikwijls verzuimd, al is deze maatregel van 
het grootste belang voor het beperken der 
ziekte en al staan er groote straffen op dit 
verzuim.

De zieke dieren en de van ziekte verdachte 
dieren, mag men niet met andere dieren in 
aanraking laten.

De ontsmetting.
Ieder die dieren houdt, moet ze ten allen tijde 

laten onderzoeken door de veeartsen of andere 
personen die het bewijs zouden vertoonen datze 
door de gemeenteoverheid, den gouverneur of 
den minister van landbouw daartoe last 
ontvingen.

Alles wat door de ziekte kan besmet gewor
den zijn moet ontsmet worden. In de weiden 
waar besmette of van ziekte verdachte dieren 
geweest zijn mogen gedurende drie weken 
geen andere dieren meer gebracht worden.

Het is verboden melk van mond- en klauw- 
zieke dieren te verkoopen, te koop te bieden, 
voor ’s menschens voeding te koop te hebben 
of met d i t  doel te vervoeren. Hetzelfde verbod 
geldt voor de boter die van zulke melk is 
gemaakt.

De straffen
Mennemein acht dat er op de overtredingen 

dier wettelijke beschikkingen zware straffen 
staan. De rechtbanken kunnen voor iedere 
overtreding dier voorschriften verscheidene 
maanden gevang en verscheidene honderden 
franks boete opleggen.

In het bulletijn door het Ministerie van 
Landbouw medegedeeld den 20 Juli laatst, 
lezen wij dat er in onzeprovintiel87gemeenten 

'zijn waar de muilplaag heerscht. Er waren 
2153 besmette stallen. Het getal beesten door 
de ziekte aangetast beliep tot 25.091 koei beesten, 
1487 schapen, 192 geiten en 18,007 zwijns.

In geheel het land wraren er te samen, 
43,777 koeibeesten. 3152 schapen 228 geiten 
en 22,295 zwijns, die mei de muil en pootplaag 
besmet waren, zoodat onze provintie voor 
bijna de helft in die getallen voorkomt.

HET O N W E D E R
van zondag nacht.

Zondag avond rond 11 ure wierd de lucht 
bevangen, bliksemschichten doorkruisten het 
ruim en nu en dan hoorde men in de verte het 
gerommel van den donder.

Allengskens verdapperden de weerlichten, 
de wind kwam op en de regen gemengd met 
hagelsteenen begon spetterend tegen de gevels 
en straatsteenen te kletsen.

Rond 2 1/2 ure woedde er een schrikkelijk 
onweer. De bliksemschichten schoten onop
houdend door de zwarte lucht die aan een 
vuurpoel geleek, terwijl dat de aarde schokte 
van de geweldige donderslagen. In sommige 
plaatsen zag men in de verte brandende punten 
die de nacht verlichten en de plaatsen aantoon
den waar den bliksem zijn vernielend werk 
had verricht. De menschen waren bijna allen 
opgestaan uit vrees van ongelukken, enkwamen 
bij tusschenpoozen op straat om te zien of er 
nergens geen ongelukken gebeurd waren.

Op vele plaatsen ging het erger als hier, 
ofschoon wij er niet vrij van bleven. De kap 
van het inopbouw zijnde hiuis van M. R. Vande
putte wierd ten deele afgerukt, zonder groote 
schade te veroorzaken.

Een gedeelte der daken van de nieuwe 
borstelfabriek van M. J. Demeester is ingestort.

Verderstrof den bliksem het huis van Charles 
Depovere langst de Mandelstraat, verschillige 
draden van de eletrieke verlichting werden 
vernield of beschadigd.

Te Emelghem wijk Liester viel den bliksem 
op het huis der gebroeders David. Zij poogden 
eenige meubels en huisdieren te redden en 
bekwamen alzoo merkelijke brandwonden. 
Alles is door het vuur vernield.
Te Rousselare is den bliksem op het statie- 

gebóuw gevallen en heeft de zalen van den 
telefoon en den telegraaf vernietigd. Dank zij 
de spoedige hulp is men er in gelukt den brand 
uit te dooven.
Te Moorslede heeft het onweder een vreese

lijk ongeluk veroorzaakt. De bliksem viel op 
de stalling van Constant Jacques. Aanstonds 
poogden de man en de vrouw hun zwijntje te 
redden ; doch toen zij daarmede bezig waren, 
viel het dak der stalling in, en beiden waren 
onder de brandende puinen bedolven. Aanstonds 
kwamen de geburen ter hulp ; doch toen de 
ongelukkigen uit hunnen netelingen toestand 
konden verlost worden, waren zij reeds erg 
verbrand.

In’tIJpersche. In de nachttusschenzondag 
en maandag, is o_ver geheel destreek van IJper 
en Poperinghe een schrikkelijk onweder los
gebroken ; het wêerlichte, donderde en regende 
in overvloed van ten i 1 1/2 tot 3 ure.
Te Boesinghe viel de bliksem op de hofstede 

der kinders De Meulemeester ; het woonhuis 
en de stalling zijn afgebrand ; de pompiers 
gelukten erin de schuur te vrij waren ; eenige 
huismeubelen werden gered,’alsook het vee. 
Er bestaat verzekering.
Te Vlamertinghe stak de bliksem de hof

stede in brand bewoond door Aloïs De Coene. 
Het woonhuis, de peerd en koeistallen zijn 
vernietigd. De koeien waren in de weide.
Becelaere. Zondag nacht is er een schrikke

lijk onweder boven de gemeente Becelaere 
losgebroken. De bliksem is gevallen op de 
hofstede bewoond door Jan Desmedt, in den 
Oosthoek, en heeft er de schuur met eene 
groote hoeveelheid vlas en rogge in asscne 
gelegd. Wagens en karren zijn vernield.
Te Sijseeele heeft de bliksem twee zwijnen 

van denlandbouwerEdouard Neut, op Sijsseele- 
veld doodgeslegen.
Te Meetkerke heeft het hemelsvuur eene 

koeibeest doodgeslegen, welke behoorde aan 
landbouwer Charles Musschoot, te Ste-Kruis.
Te Thielt is de bliksem gevallen op de 

tweewoonst gebruikt door Vandenabeele, 
wrerkman nabij de Wackensche snep, en heeft 
er merkelijke schade gedaan zonder brand te 
stichten.
Te Schuiffers-Capelle heeft de bliksem 

brand gesticht, op de hofstede van Depypere, 
tegen Hooit, en heeft eenige schaè aan het huis 
toegebracht.
Te Ruysslede is de bli ksem gevallen op den 

Vlaagmolen, bewoond door Emiel Van Oost, 
en heeft er voor ruim 2000 frank schade ver
oorzaakt.

Te Wyngene werd zondag nacht, op 
het gehuchte Leenmolen, de stalling en de 
schuur vau Landbouwer Jan Derycke, door den 
bliksem in brande gesteken. De pompiers 
gelukten er niet in den brand te blusschen. Het 
vee is kunnen gered worden ; doch de oogst, 
die in de schuur geborgen zat, is de prooi der 
vlammen geworden.

Eene drijwoonst, gebruikt bij Henri Vande- 
steene en Remi De Smet, gelegen te Aarseele, 
langs de Karmstraat, dichte de Knok, is met 
al wat zij bevatte plat gebrand ; niets is kun
nen gered worden.
Ta Pitthem is de bliksem gevallen op de 

woning van den tabaksnijder Henri Vanden 
Hende, wijk Muizelare, en heeft nog al wat 
schaê aangericht, zonder brand te stichten.
Te Swevezeele heeft hij deschuuren stalling 

van Landbouwer Charles Wittevröngèl, in 
assche gelegd en twee koeien verbrand, té&ttffl
Te Cuerne St-Catharina heeft maandag 

morgend, rond 2 1/2 ure, de bliksem eene vlas- 
schelf van de laatste groei te, toebehoorende 
aan de landbouwsters Wed. Ghekiere, staande 
op het land, in brand gestoken. Alles werd 
vernield, de schade bedraagt 1700 fr. j
Te Gulleghem, op het gehucht Stampkot 

heeft den bliksem de hofstede vernield van 
Henri Holvoet; een verken en een kalf kwamen 
in de vlammen' om. De andere dieren konden 
gered worden. Er is verzekering. Gansch de 
hofstede is met gansch den inboedel tot op den 
grond vernield.
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BITTERPEEËN
DE BEUKELAAR

Te Winkel-St-Eloi. — Maandag morgend 
viel de bliksem in de stoomzwingelarij van 
M. Isidoor Blomme, nabij de Witte Molen en 
stak deze in brand. Spoedig daagde er hulp op, 
doch niets kon baten ; al het vlas, de molen en 
het gerief kwamen in de vlammen om. Eene 
schuur opgepropt met vlas kon behouden 
blijven.
Te Ledeghem — Maandag morgend werd 

door den bliksem een schaapstal vernield ; vele 
schapen vonden den dood in de vlammen.

EEN KASTEEL AFGEBRAND
te Gheluvelt-bij-Yperen.

In den nacht van Maandag tot Dinsdag is het 
prachtig kasteel met zijne eeuwenoude boomen 
en toebehoorende aan M. Felix Vandenpeere- 
boom, gelegen langs de automobielbaan tus
schen Yperen en Gheluvelt, door den brand in 
asch gelegd.

M. Vanden peereboom zou juist Maandag het 
kasteel betrekken ; de knecht die te Vlamer- 
tinghe woont, had alles in gereedheid gebracht 
voor de komst zijns meesters.

Tot tegen den avond had men niets buiten
gewoons bemerkt, noch op het gelijkvloers, 
noch op het verdiep.

Toen den knecht rond 8 ure aankwam, be
merkte hy een dikken rook ; oogenblikkelijk 
liep hij om eenige geburen die toesnelden, doch 
met droefheid vaststelden dat al hunne pogin
gen om het vuur te bestraden, vruchteloos 
waren.

De brandspuit van het kasteel van M. Baron 
de Vinck was weldra ter plaats, doch het vuur 
had reeds zulke groote uitbreiding genomen, 
dat er aan blusschen niet te denken viel. Het 
was met groote moeite dat de knecht er in 
gelukte eenige voorwerpen te redden.

Het kasteel stond in volle vlam en bood een 
"rootsch schouwspel aan toen M. Vandepeere- 
boom. die juist van den tram van Gheluwe 
gestapt was, op grooten afstand den brand 
bemerkte en door een voorbijganger vernam 
dat het zijn kasteel was dat in laaie vlam stond.

Rond 1 ure ’s morgends had het vernielend 
element zyn werk volbracht en bleef er niets 
meer over dan een hoop puinen.

Een ryke mobilier, o u d e  e n  nieuwe kunst
voorwerpen, eene groote hoeveelheid zilver
werk, papieren en familieportretten, w aar
onder vier van de 18* eeuw, zijn den prooi der 
vlammen geworden.

Het kasteel is verzekerd doch tot hiertoe 
kan men niet schatten hoe groot de schade is.

Men denkt dat het vuur gesticht werd daags 
te voren door het onweder en na geheel den 
dag gesmeuld te hebben, onverwachts eene 
groote uitbreiding heeft genomen. Het parket 
van Yper is Dinsdag namiddag ter plaats 
geweest. ______________

Vertrek Van Missionarissen
Schepen in te Antwerpen den 2<m September 

naar Belgisch Congoland :
I. Apostolisch Vikariaat van Belgisch Con

goland :
EE. PP Hendrik Bruylants, van S* Gillis- 

Brussel, Aartsbisdom Mechelen, Leo Gilliard, 
van Mazée, Bisdom Namen, Adriaan Groene- 
woud, van Amsterdam, Bisdom Haarlem, 
Fernand Prickartz, vanVerviers, Bisdom Luik, 
Josef Verschaeve, van Alveringhem, Bisdom 
Brugge.

II. P re ftk tuur van Opper-Kasaï : _
EE. PP. Adriaan Coget, van Destelbergen,

Bisdom Gent, Lodewijk De Brandt, van 
Dendermonde, Bisdom Gent, Jozef Eloot, van 
Letterhautem, Bisdom Gent, Emile Tilemans, 
van Arendonck, Aartsbisdom Mechelen, Pieter 
Van den Bon, van Sysseele, Bisdom Brugge.

Vertrekken uit Brussel over Siberiën naar 
China : A. den 9 September :

II. Apostolisch Vikariaat van Noorder 
Kan Soe :

EE. PP. Jozef Van Poeck, van Sint Ni
klaas, Bisdom Gent (2d«n keer), Ghijsbrecht 
De Vries, van Schijndel, Bisdom 's Herto- 
genbosch.

II. Apostolisch Vikariaat van Zuid- West 
Mongolië, Ortos :

EE. PP. Jules De Wolf, Brugge. Bisdom 
Brugge (3en keer), Jozef Mevis, van Tongeren, 
Bisdom Luik, Leo Vanden Bossche, van Op- 
brakel, Bisdom Geut, Fans Van Vlerken, 
van Mierloo-Hout, Bisdom 's Hertogenbosch.

B. Den 14 October :
I. Apostolisch Vikariaat van Midden

Mongolië :
EE. PP. Edgar De Belser, van Goyck, 

Aartsbisdom Mechelen, Jozef Hemerick, van 
Kortryk, Bisdom Brugge. Karei Pieters,
van Nieucapelle, Bisdom Brugge, Alfons
Van Malderen, van Opwijk, Aartsbisdom 
Mechelen. Basiel Van Raemdonck, van El- 
versele, Bisdom Gent.

II. Apostolisch Vikariaat van Oost-Mon
golië :

EE. PP. Leo Daelman, van Hofstade-by-
Aalst, Bisdom Gent, Jooris Seys, van Yper,
Bisdom Brugge.

Schepen in te Guenua den 5den Oktober 
en gaan naar de Philippinen :

EE. PP. Frans Billiet, van Sotteghem, 
Bisdom Gent, Victor De Kierck, van Brugge, 
Bisdom Brugge, Jozef Waffelaert, van Heule, 
Bisdom Brugge, Emiel Wins, van Bergen, 
Bisdom Doornik.

Drie andere Paters, ook voor Congo be
stemd, zullen vooraleer zij inschepen, de 
leergangen van tropicale geneeskunde volgen: 

EE. PP. Rigobert Lefebvre, van Rijssel, 
Bisdom Kamerijk, Jozef Tack, van Kortrijk, 
Bisdom Brugge, Alfons Van Aelst, van Meir, 
Aartsbisdom Mechelen.

Iels over Laanboamen.
De P opulier o f Canadaboom.

Het woord populier komt van het latijn 
« populus » dat « volk » beteekent; de boomen 
die op de openbare plaatsen te Rome stonden 
werden « populé » genaamd, omdat, zoo 
luidt de legende of geschiedenis, het volk 
in de schaduw vergaderde van zijn gebladerte.

’t Kan waar zijn, maar waarom tot .be- 
lommering boomen aanplanten die juist het 
kenmerk bezitten er weinig te geven !

De bloemen derpopulieren zyn «Eenslachtig» 
t. t. z. dat de geslachten gescheiden zijn op 
verschillende stammen, men heeft dus man
nelijke en vrouwelijke populieren. Het zelfde 
doet zich voor bij de wilgen. De bloemen 
zijn nog « Tweehuizig » dit is : zij wonen
elk in een verschillend huis, als gescheiden 
echtgenoten, met andere woorden zij ver
schijnen niet op denzelfden maar op ver- 
schillige stammen.

De populieren zijn dus eenslachtige boo
men ; de bloemen der mannelijke plant vallen 
vroegtijdig af in de lente, de vrucht die 
zich alleen op de vrouwelijke plant vertoont, 
bevat zaden van lang vilt voorzien ; dit vilt 
noemt men doorgaans ; het katoen van den 
Canada.

Gewoonlijk worden de populieren voort
geteeld bij middel van winterstek, t. t. z. 
een afgesneden tak die men in den grond 
steekt, zooals men doet met de Aalbezie- 
struiken ; een twijg of tak die aldus tot 
vermenigvuldiging gebruikt wordt heet men 
« stek ».

De voornaamste populierboom — de Cana- 
deensche populier, of zooals ’t volk zegt : 
de Canada — is voor de houtteelt van over
wegend belang ; krijgt hij ten onzent geen 
plaats in den boschbouw, hij wordt des te 
meer als laanboom geteelt.

Op het eerste zicht reeds is de Canada 
van de wilg te onderscheiden ; de kleur der 
kruin bij den wilg is zilvergrijs en zijne 
takken zyn , meer opgericht, deze van den 
Canada zijn daartegen horizontaal uitgespreid. 
Hij kan ruim 30 m. hoog worden ; ’t i s  trou
wens een boom die geweldig opschiet: het hout 
is zoo licht en broos als dat van den Eik 
zwaar en sterk is ; het is week en wit en 
kan dus niet dienen tot ’t maken van schoone, 
duurzame en kostbare meubelen, maar wordt 
gebruikt tot blokken, inpakking-kassen, 
fosfoorstekjes enz.., enz.....

De Canada heeft een diepen en vocht- 
houdenden bodem voor lief, zijne teelt is 
zeer winstgevend daar het hout steeds ge
vraagd wordt.

Een zyner grootste vijanden is de « mei
kever » die door het opvreten der bladeren 
veel kwaad kan doen; nevens landerijen 
aangeplant kan de populier door zyne lange 
wortelen, den landbouwer veel schade aandoen

Veel m inier  gekweekt wordt de « Itali- 
aansche populier », ’t is die boom met 
geweldig hoogen en spilvormige tronk, zonder 
dikke maar enkel met kleine takken bezet, 
die dicht tegen de stam opgericht zyn.

’t Is die boom die doorgaans kortweg 
« populier > genoemd wordt en in sommige 
parken aangeplant wordt.

Hij wordt door stek vermenigvuldigd en ge
heel zelden als laanboomjaangeplant; hij maakt 
heerlijk effekt in kasteel en parklanen.

Over eenige jaren stond er nog eene rei 
Italiaansche populieren in volle stad te Gent, 
nabij St-Elisabeth’s kerk, thans zijn zij echter 
allen verdwenen.

Er bestaan nog een aantal andere popu- 
liersoorten zooals de : « witte populier » die 
eene eigenaardige schors heeft en bladeren 
die van achter sneeuwwitviltig zijn; ’t i s  
een prachtige sierboom, men ziet hem onder 
andere, in prachtige exemplaren, in ’tGehtsch- 
park. Ook nog ziet men hem te Brugge 
in de heerlijke wandelingen rond de oude 
wonderstad.

Hij vraagt zeer frisschen grond en wordt 
steeds naby ’t water geplant.

In de kempen ziet men veel. nevens de 
eik, berk en wilg : de * Ratelpopulier » 
aldus genaamd omdat zijn schoonuitgeronde 
bladeren, op lange stelen gevestigd, bij het 
minste windje aan ’t trillen gaan, gemak
kelijker nog dan de lichttrillende bladeren 
van den Canada. (Vervolgt).

HET EDELW EISS
Diep getroffen door de blyken van verkleefd

heid, welke zij ter gelegenheid van haren 
verjaardag heeft ontvangen, heeft H. M. 
koningin Elisabeth den wensch uitgedrukt in 
het paleis van Brussel de damen en juffers te 
ontvangen die in elk center den verkoop van 
het edelweiss ten voordeele van den strijd tegen 
de slaapziekte in Congo ingericht hebben. 
Hare Majesteit verlangt hun persoonlyk haren 
dank te betuigen. De dag der ontvangst zal 
later vastgesteld worden.

K IESK RO NIEK .
M. Vandevenne senator.

M. de notaris Deridder, van Kerckhove, 
geeft zijn ontslag i n ’t Senaat. Zijn plaatsver
vanger is M. Vandevenne, van Sweveghem, 
die de Kamer van volksvertegenwoordigers 
verlaat en daar zijn zetel overlaat aan den eer
sten plaatsvervanger van de Kartel lijst, advo
kaat Vanleynseele, van Kortrijk.

EENE GOEDE UITVINDING.
Men heeft een nieuw kofferfort uitgevonden, 

dat al de mogelijke waarborgen van zekerheid- 
oplevert. Dank aan den vooruitgang der heden- 
daagsche werktuigkunde, was het voor de 
dieven uiterst gemakehjk bij middel van eene 
spirituslamp de ijzeren platen van een koffer
fort door te branden, zonder dat zij hunnen tijd 
moesten verbeuzelen aan het openbreken der 
sloten. Met het nieuw uitgevonden kofferfort 
zullen de dieven het zoo gemakkelijk niet 
hebben Het bevat, tusschen de platen, een 
scheikundig vocht dat, onder den invloed van 
de hitte, verstikkende dampen verspreidt, die 
tegelijk kleurend zijn. Zoodra de spiritusvlam 
deze stof raakt, vallen de dieven onmiddelijk 
in slaap en worden terzelfder tijd in blauw, 
rood of groen getint. Deze kleur maakt natuur
lijk alle loochening onmogelijk.

De M ï e r M p i  in Franlrijl
De school van de Zusters der Wijsheid, 

te Roebaais, moet op bevel van den minister 
van eerediensten den 1 september aanstaande 
gesloten zijn. Maandag ter gelegenheid der 
prijsdeeling — de laatste — aan de 476 
ingeschreven kinderen had er eene aandoen
lijke afscheidsbetooging plaats. Een huisvader 
sprak eeue redevoering uit waarbij hij aan 
de verdienstelijke Zusters, namens de ouders, 
eene hartroerende hulde bracht. Aan de 
Zusters, die weldra Frankrijk als bannelingen 
zullen verlaten, werden bloemtuilen aange
boden. Velen der aanwezigen weenden.

De E H. Colpin, pastoor der parochie, 
drukte het spijt der geestelijkheid en der 
parochianen uit over het vertrek der Zusters, 
die de erkentelijkheid van al de parochianen 
verworven hebben.

De kloosterzusters zullen door katholieke 
wereldlijke onderwijzeressen vervangen wor
den.

Een wereldlijk verbeteringshuis.
De boetstraffelijke rechtbank van Avallon 

hield zich sedert eenige dagen bezig met erge 
zaken die in het wereldlijk verbeleringshuis 
van « Les Vermireaux », een bijzonder gesticht 
gebeurd zijn.Het verhoor der getuigen heeft 
bewezen dat kinderen, min dan 15 jarenoud, 
er zoodanig mishandeld werden, dat zy door de 
geneesheeren moesten verzorgd worden ; de 
ongelukkige kostgangers kregen er bijna geen 
ofwel bedorven eten ; zij werden in een wal
gelijken staat vau vuiligheid gelaten, die erge 
ziekten voor gevolg had. Eindelijk, zij kregen 
in den winter geen voldoende kleeren om zich 
tegen de koude te beschutten. De rechtbank 
heeft woensdag de bestuurster veroordeeld tot 
3 jaar gevang en 2,000 fr. boete ; verschillende 
oppassers en dienstboden tot straffen van 2 tot 
6 maanden gevang.

Wat verschil met de gestichten, door kloos
terlingen bestuurd !

B IN N E N L A N D
Rousselaere. — Dispensarium voor Te

ringlijders. — De plans zyn opgemaakt door 
M. Denys-Carbonezstadsbouwmeester ; het ge
bouw wordt op stadsgrond opgericht ; het zal 
zonder verdiep zijn en bevatten eene bezoek- 
zaal, eene zaal voor teringlijders, een labora
torium en eene melkerij. De uitgave is geschat 
op 10,918 fr. 73.
Aelter. — Een m an razend gestorven. — 

Alhier werd zekere De Vreve, toen hij de 
Kerkplaats overging. in de hand gebetenjdoor 
een onbekenden hond. Men dacht aan geene 
razernij, maar des avonds moest De Vreve zich 
naar bed begeven en s’anderdags achternoens 
is hij razend bezweken, na een schrikkelijken 
doodstrijd doorstaan te hebben.
Thielt. — Zondag was gansch de stad in 

volle feest, ter gelegenheid van de ontvangst 
van M. Vande Vyvere, minister van landbouw 
en openbare w erken, een Thieltenaar van ge
boorte. I)e Katholiek Vereeniging had ter eere 
van den nieuwen minister eene betooging op 
touw gezet, die opperbest gelukt is. Aau schier 
al de huizen wapperde de vlag, en dit is te be
grijpen. want de familie Vande Vyvere wordt 
in de stad zeer hoog geacht.

Bij zijne aankomst, ten 3 1 /2  ure, werd M Van
de Vyvere met den grootsten geestdrift ont
vangen en in stoet naar het stadhuis geleid waar 
hij ontvangen werd door den burgemeester, om
ringd door den gemeenteraad, de geestelijkheid 
en de voorname katholieken van het arrondis
sement.

Men bemerkte in dezaal MM.Gillès de Pélichy, 
burggraaf de Jonghe d’Ardoye. Adile Ver- 
schueren, de provinciale raadsleden, Loontjens 
Baert, Goethals, Reynaert, de Thibaut, enz. 
enz., al de burgemeesters der omliggende ge
meenten. De burgemeester wenchte M. den 
minister welkom en M. Vande Vyvere ant
woordde hem ontroerd. Die ontvangst was ge
volgd door een volksbanket in het Gildenhof, 
waaraan meer dan 500 genoodigden deelnamen, 
en tydens het welk de minister met geestdrift 
toegejuicht werd.
Komen — Een brand, door den regen ver

oorzaakt, alhoewel zulk eerst zonderling voor
komt, is zondag nacht in de woning van M. 
Noël Honorez, bezetter, wonende Statiestraat, 
87, losgebroken, De te groote hoeveelheid water 
die van het dak van een hangaar afliep, had op 
de koer een beekje gevormd, dat een tweeden
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hangaar binenliep waar een hoop ongebluschte 
kalk lag en daarnevens een hoop hout. Men ver
moedt dat de kalk, door zijne aanraking met het 
water, het vuur medegedeeld heefd aan het hout. 
In alle geval toen twee statiewerklieden, MM. 
Jeroom Rogier en August Thiry, rond 5 ure. 
voorbij de woning van M. Honorez kwamen, 
stond het hout volop in bra d.

In allerhaast werd de bezetter gewekt en be- 
begonen den brand te strijden. Doch de vlam
men hadden reeds een tachtigtal balken voor 
stellingen verslonden. Het noodsein werd dade
lijk gegeven, doch toen de pompiers ter plaats 
kwamen, had het vuur reeds eene groote uit
breiding genomen. Dank aan het moedig optre
den der redders, konden de vlammen nogal 
spoedig gebluscht worden. De schade beloopt 
ongeveer 1, 000 fr. Er bestaat verzekering.

Brandverzekering
Op 24 april laastleden had de liberale socia

listische meerderheid van den gemeenteraad 
van Gent besloten een brandverzekeringdienst 
met premies in te richten. Die beslissing wordt 
nu bij Koninklijk besluit van 28 juli verbroken, 
omdat zulke inrichtingen alleen voor doel heeft 
de geldelijke belangen van bepaalde personen 
te vrijwaren en niet in de bevoegdheid van den 
gemeenteraad valt, die alleen voor de alge
meene plaatselijke belangen moet zorgen. De 
gemeenteoverheden moeten wel maatre
gelen nemen om de branden te voorkomen of 
te blusschen, doch zy zijn niet gelast de schade 
te vergoeden, veroorzaakt door rampen, welke 
zij niet konden voorkomen of beperken.
De hoedspelden — Daar de damen eti/af- 

vrouwen van Berlijn weigeren, ondanks het 
bevel van de policie, hoedspelden te dragen 
waarvan de punten van stompe beschuttingen 
voorzien zijn, heeft de policieprefekt van Ber
lijn maandag doen aankondigen dat al wie eene 
voorby'ganger door het dragen van eene onbe
schutte hoedspeld zal gekwetst hebben, zal ge
straft worden met eene boete van 900 mark en 
eene gevangenisstraf die tot 2 jaar zal kunnen 
beloopen, en daarby nog zal kunnen verplicht 
worden tot betalen eener schadevergoeding aan 
het slachtoffer tot beloop van 6000 mark.

Deze verwittiging is nu in de tramways en 
in verschillende openbare plaatsen aangeplakt.

’t Zal nu misschien helpen.
— Veertiende Bedevaart naar Lour

des. — van 23 en 24 Oogst tot 1“ September. 
Van 23 Oogst tot l e September, trein der voor
wacht met stilstand te Parijs. Fransche Ser
moenen door E. P. De Harvengt S. J. van Brus
sel &door E. P. Godschaclk S. J. van Leuven. 
Vlaamsche Sermoenen door E. P. Robertus der 
Capucienorde te Iseghem.

Voorde inlichtingen zich te wenden tot E.
H. Parot te La Louviere.

— Voor de baders. — Ten alle kante hoort 
men dat menschen omkomen in het water, 
omdat zij de noodige voorzorgen verzuimen, 
die by het baden en het zwemmen dienen in 
achtgenomen te worden.

Een bevoegd man, Dr Udoutch, overste van 
den gezondheidsdienst van Weenen, heeft in 
de scholen der Oostenry ksche hoofstad, de vol
gende voorschriften doen uitplakken, welke 
alle baders goed in het geheugen zouden moe
ten printen :

1° zich over het algemeen baden by zonne
schijn.

2° wanneer men zich heel welgesteld gevoelt.
3° wanneer de maag niet te vol, noch te 

ledig is.
4° wanneer men niet verwarmd is.
5° men besproeie eerst de borst en het hoofd.
6* in het water geregelde bewegingen doen.
7° niet langer dan 10 of 15 minuten in het 

water blijven.
8° zich bij het verlaten van het bad goed 

af wrijven.
9® zicti vlug aankleeden.
10° daarna eenige beweging doen.
11° vervolgens een weining eten en drinken.
12° en ten slotte eene goede poos rusten.

— Mr & M,s Maurice Meier, bijzondere 
heel- en tandmeesters, op den hoek der Mos
croenstraat, 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, te Kortrijk, hebben de eer hunne 
talrijke kalanten te verwittigen dat zy zullen 
afwezig zijn van 11 tot 27 Augusti aan
staande.
In deze grootte hitte wordt byzonder 

aanbevolen het echt zuiver bronwater Naias 
in flesschen. Algemeen depot bij A. ROSSEEL- 
VANLERBERGHE, Brugstraat, Iseghem.

Cornelis zette ’t op een loopken.
Raadt, Vrienden, eens waarheen ?...
Er eenen pakken van 't W it stoopken 
W ant beter is er geen !...
Vieux-Sytème merk ’t W it stoopke 
Jacques Neefs Antwrerpen.

Sterfgevallen
Eerweerde Heer D’Heyghere, pastor te 

Aertrycke, is aldaar op 1 Augustus overleden 
in den ouderdom van 68 jaren en 3 maanden.

De E. H. Van Hollebeke, pastoor te Alverin
ghem Oere, is donderdag morgend aldaar over
leden in den ouderdom van 63 jaren.

— De E. H. Lietaert, gewezen pastoor te 
Zee-Brugge en pastoor te Moerkerke, is over
leden in den ouderdom van 58 jaar.



Priesterlijke B enoem ingen.
Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd: 
Onderpastor te Oostcamp : E. H. Callemeyn, 

onderpastor te Dixmude ; 
t' Onderpastor te Dixmude: E. H. Priem,
leeraar in ’t collegie te Thielt.

S T A D S N IE U W S
P e e rd e n p r i j sk a m p .  Den donderdag der 

kermisweek zal er een grooten peerden
prijskamp plaats hebben langst den nieuwen 
Boulevard. Subsidien van staat, provincie 
en gemeente zullen aan dien prijskamp toe
gekend zijn.

Het is onze lezers bekend dat de Maat
schappij van Reizigers, Handelaars en Fa
brikanten vele pogingen gedaan heeft om 
een einde te stellen aan den slechten toe
stand die hier bestaat voor het lossen en 
laden der koopwaren aan den doorgang van 
den ijzerenweg in de Brugstraat.

Mijnheer den Baron Karei Gillès de Pé
lichy met wien wij over eenige dagen de 
eer hadden over die zaak te spreken, be
loofde bij den heer Minister van Spoorwegen 
nogmaals aan te dringen om de uitvoering 
der werken zooveel mogelijk te doen voor
uitgaan. en heden heeft hij ons laten welen 
dat Minister de Brocqueville zal aandringen 
opdat alles zoohaast mogelijk zoude vol
tooid zijn.

Eenieder weet dat den minister van spoor
wegen even gedienstig is als welwillend 
maar dat 9 keeren op 10 de vertraging aan 
de bureelen te wijten is.

Onze studenten.
M. Bruno Neirynck, behaalde den 2de" 

prijs van uitmuntendheid in de klas van 
Rhetorika van ’t klein seminarie te Rous
selare, en den prijs van voorbeeldigheid ge
stemd door de leerlingen van het internaat.

In den prijskamp onder de kollegien van 
West-Vlaanderen bekwam hij de 2® plaats 
op 118 medeburgers in latijnsche voordracht 
en de 6e plaats in Vlaamsche voordracht.

M. Joseph Vandermeersch, student in 
St Lodewijkskollegie te Brugge heeft de 
2e prijs van uitmuntendheid bekomen inde  
3e latijnsche klas.

In sint Amandscollegie te Kortrijk be
haalde M. Gérard Baeyaert den len prijs 
van uitmuntendheid in de 2de latynsche klas.

M. Joseph Dumoulin van Rumbeke oud- 
leerling van St Josephsgesticht alhier, bekomt 
den l sUn prys van uitmuntendheid in de 
2e handelsklas van St Josephscollegie te 
Thielt.

M. Joseph Vandekerckhove leerling in de 
Bisschoppelijke Normaalschool te Thourout 
heeft de eerste plaatsen bekomen in zijne 
exaams voor het le studiejaar. 
St-Josephsgesticht. — Middelbare school.

Uitmuntendheid.
Eerste Studiejaar. 
l e prijs M. Joseph Behaeghe 
2e prijs M. Jules Wittouck 
3e prijs M. Lucien Verbrugge
Tweede Studiejaar.
1' prijs M- Gérard Vandewalle 
2e prijs M. Georges Buyck 
3e prys M. Marcel Dejonghe
Derde Studiejaar. 
l e prijs M. Constant Dejonckheere 
2e prijs M. Robert Verhaeghe 
3e prijs M. Remi Werbrouck.
Het eeremerk gejond door Baron Alexandre 

Gillès de Pélichy wierd toegekend aan 
M. Constant Dejonckheere.

GEACHTE STADSGENOOTEN.
De leden van den Studentenbond van Iseghem 

hebben de eer en het genoegen Ued. te 
kunnen aankondigen dat een gezelschap 
toneelspelers naar onze stad komt om op 
Maandag 28 Oegst te 5 uur  in de prach
tige feestzaal der Congregatie eene kunst- 
opvoering te geven van

DB VERLOREN ZOON
gedicht parabelspel door Jos. Vanden Berghe, 
muziek van Adolf Degraeve.

De eerste opvoering verleden jaar, was 
eene openbaring. Het parabel was ongemeen 
groot gableken door reine en vruchtbare 
kunst : ook hebben zij die de opvoering 
mochten bijwonen er eene bijblyvende en 
dankbare herinnering aan bewaard. Een 
verheugend nieuws komen wij dan voor 
alle minnaars van het tooneel melden.

Na rijpe instudeering vanden gevierden dich
ter, na langdurige oefening onder het scherp
ziende meesteroog wil het gezelschap aan de 
burgers van Iseghem de gelegenheid geven 
eene groote kunstuiting te smaken en te 
genieten.

In de hoop dat u de opvoering met Ued. 
aanwezigheid vereert.

Hoogachtend na groeten 
De STUDENTENBOND.

Te versmijten op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) by 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
Boulevard, (Nederweg).

Burgerstand m hegtiem
GEBOORTEN:

211. Clementine Verhelst, dv. Karei en 
Malvina Verstraete. — 212. Edmond Devol- 
dere, zv. Honoré en Leontina Codron. — 213.

Maria Vanassche, dv. Cyrille en Octavie Van- 
houtte. — 214. Anna Berlamont, dv. Petrus 
en Alice Abeele. — 215. Noël Dejonckheere, 
dv. Richard en Alice Vanbutsele. — 216. 
Silvin Vansteenkiste, zv. Benoni en Bertha 
Vercruysse. — 217. Eleonora Demasure dv. 
Jean en Herminie Maertens. — 218. Daniël 
Vandewatere, zv. Theophile en Maria D’eere.
— 219. Alexandre Carlier, zv. Joseph en 
Maria Perneel. — 220. Eugène Deprez, zv. 
Henri en Flora Verbauwhede. —  221. Roger 
Wollaert, zv. Jeröme en Prudence Sonne- 
ville. — 222. Godelieve Dedecker, dv. Ed
mond en Marie Lioen.

ST E R F G E V A L L E N :
134. August Vandendriessche, werkman, 

76 j. w r Eugenie Mattan, Meenenstraat.
— 135. Camille Allewaert, wever, 47 j. 
echtg. Emilie Lezy, Nederweg. -  136. Karei 
Verkinder, rentenier, 91 j. w r Barbara Claer- 
hout, echtg. Mathiide Wallaert, Kruisdreef .— 
137. Julia Pattyn, 7 m. dv. Cyrille en Au- 
gusta Perneel, Abeele. — 138. Joseph Rommel, 
zwingelaar, 58 j. echtg. Theresia Callens, 
Boschmolens. -  139. Camille Segers, boe- 
rewerkman, 19 j. zv. August en Marie 
Vandamme. Slabbaardstr. — Joseph Veranne- 
man z. b. 73 j. zv. Amand en Rosalie De- 
meestere, Gentstraat.

H U W ELIJKEN :
71. Jules, Herman schoenmaker. 25 j. 

en Rachel Dehullu corsetmaakster, 22 j. — 
72. Leon Vandeputte, schoenmaker, 26 j. 
en Valerie Demeurisse, naaister, 25 j.

De gezondheid  herw onnen
zonder m edecijn

door de

R evalen ta  du B arry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikke

lingen der maag verdwijnen, cn daar van het belangrijk 
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt 
voeden de voordeelen, die zij op welkdanig voedsel voor
hebben, zich ras aan. voornamelijk bij de maagverstoo- 
ringen, de kwaadaardigste verstoppingen de zuren, de aan
houdende stoelgang (bijna altoo* dóór de zwakte van den 
dikken darm veroorzaakt), het niet verteren der spijzen, 
maagkrampen, kolieken, zenuwziekten, gal, de verschillige 
lever-, nier en darmaandoeningen, winderigheid, water
zucht, hartkloppingen, pisvloed, bloedarmoede, bleekzucht, 
vuil riekende adem veroorzaakt door de chronische ontste
king of vertering der maag, koortsen, hoest, bronchitis, 
rheumatism, jicht, zinkingen, influenza, griep, brakkingen, 
opruiingen, bleeke kleur, s'apeloosheid, enz, alsook deze 
verschrikkelijke schele hoofdpijnen en nevralgiën, die meer 
dan men het denkt de oorzaken zijn der gewone of voorbij
gaande verstoppingen.

Zij ia 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 schijft dienaan
gaande : “ Uwe Revalenta is haar gewicht in goud w aard! „

Jum et, bij Charleroi, 9 Mei 1883 Uwe krachtige Reva
lenta heeft hare luisterrijke intrede in onze gemeente gedaan 
door de genezing van mijne vrouw, welke aan voortdurende 
smarten en brakingen onderhevig was. Het is onnoodig u 
met lange uitbreidingen lastig te vallen over de ziekteen 
kwalen, welke gedurende 4 jaren mijne vrouw aanhoudend 
kwelden. — Eindelijk heeft een braaf geneesheer u it de 
omstreken haar het gebruikt uwer Revalenta aanbevolen. 
Zij begon er zich van te bedienen den 19 april laastleden, 
en tot groote verwondering van een ieder, hebben de 
brakingen reeds opgehouden ; de ontsteking aan de oogen 
en beenen zijn verdwenen, haren slaap is geruster; de 
maag- en hartpijnen wijken allengs en zijn niet meer 
noemenswardig.

Mijne heeren, ik ben maar een werkman, maar ik heb 
vast besloten voor geheel de wereld getuigenis te geven 
van de oneindelijke diensten welke uwe Revalenta aan 
mijne vrouw heeft bewezen en ook om het gebruik daarvan 
aan alle lijdende menschen aan te beve'en.

Ontvang enz. L J. Düry.
In doozen : fr. 2,50; fr.4 ,50; fr. 7,75. fr. 17,50. K alcker-. 
W ielem ans, Hoofdagent, Rouppestraat, 2, te Brussel 
bij alle goede apothekers en kruideniers.

Depóts te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN ÓST, apoth. Groote M arkt, en SIOEN, apoth. 
Rousselare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. 
GRYMONPREZ, apoth.

Jacques V andew alle-B aetem an
Zuidstraat, 4 Nijverheidsagent, Oostende.

Algemeene leveringen voor schepen, fabrieken ' e» aannemers. Nij verheidsolien en vetten, alle soort van 
bourragen, w it en gekleurd katoen, teer en c a rb o n i le u m  en kopersulfaat, caoutchouc en Kempendarms 
zuigbuizen, kranen en vetpotten van alle stelsels. A ttachon  voor- r ie m e n ,  houten en ijzeren poulies. Aandui- 
dingstuben voor ketels en brouwerijen, jointen- ketel en f ie ld tu ben ,  le d eren  b a la ta  en katoenen riemen 
transmissies, paliers, ophaaltuigen, koorden- bindgaren, sp e c ia l i te i t  van v lakekoorden  voor s te e n b a k k e rs  
vischnettengaren, stalen kabels, stellir»gstrengen. Specialiteit van bloklederen.

Telefoon 670. — IN  ’T GROOT EN  IN  ’T K LE IN . — Telefoon 670.

Gij hebt een blok aan u w  b e e n ! 
Dat is u w  ASTHM A.

E r bestaat zeer waarschijn
lijk geen grootere twijfelaars, 
dan Asthmalijders.

Vrienden zijn nauwlijks in 
staat deze ongelukkige lij
ders te bewegen een nieuw 
middel te probeëren. Zij zijn 
er van overtuigd, dat er geen 
middel voor hen bestaat, dat 
helpen kan en dat zij met 
hun lijden to t hun dood 
moeten blijven voortsukkelen, 
zij halen de schouders op 
en zeggen: Och, ik heb al 
zoo veel geprobeerd, niets 
heeft mij geholpen, dus ik 
neem geen nieuw middel 
meer.

Asthmalijders! Laat U nog 
eenseenenkelemaal bepraten! 
Wij weten, dat gij veel ge
neesmiddelen gebruikt nebt 
en dat nog nooit iets U ge

holpen heeft, maar pobeer het nog eens met de 
Abdijsiroop. Gij zijt niets minder dan een ander. 
De Abdijsiroop moet en kan U genezen

Geloof ons niets maar vraag aan hen, wier 
namen en adressen wij wekelijks afkondigen, wat 
de Abdijsiroop voor hen gedaan heeft, en na 
ontvangen antwoord zult gij zeker to t het gebruik 
der Abdijsiroop overgaan eu ook genezen.

De Abdijsiroop bevat geene schadelijke bestand- 
deelen en geneest zoowel jongen als oudeu van 
alle borst- en longaandoeningen, asthma, pleur s, 
influenza, bloedspuwingen, slijm- en kinkhoest.

Prijs por flesch van 230 grammen 2.25 fr. van 
550 gr. i  fr. en van 1Ö00 gr. 7 franken. — 
Hoe grootere flesch, hoe voordeeliger dus I

Algemeen-Depot L. I. A KK ER. Rotterdam . 
Hoofd-Depot voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 
N ieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J . VERHAMM E, apotheke 
M arktstraat, Iseghem en in alle aphotheken.

Ba
STUDIËN VAN De NOTARISSEN 

V A N D E MOORTELE, te Iseghem  
en DEVOS, te Rum beke.

OPENBARE VERKOOPING
van een welgelegen

H O F S T E D E K E N
met BOUWGRONDEN

t e  i s k g m e  r v r
langs de gravier, achter de Paterskerk, dicht 
bij den Steenweg naar Rousselare,

Groot 2 Hectaren 62 aren 20 cent. verdeeld 
in 42 Koopen.

Verpacht aan Henri Scheldeman tot 1 Ok
tober 1912 mits 750 fr. ’s jaars boven de 
grondlasten.

Recht van samenvoeging 
1/2 %  Instelpenning 

ZITDAGEN :
INSTEL: Woensdag 30 Oogst 1911 in 

liet « Hotel de la Station » te Iseghem bij 
August Olivier,
OVERSLAG : Woensdag 18 Sept. 1911 

in « De nieuwe St-Pieter - te Iseghem bij 
de Ww° van Aiidor Vandewalle, telkens om 
3 ure ’s namiddags.
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TE BEKOMEN BIJ

Alf.Verbrugge-Delannoy
Koornmarkt, ISEGHEM

Alle slach van mode-artikelen voor Damen 
zooals lint, pane. zijde, passementerie, broderie 
en benoodigheden voor vrouwkleermaaks res

Wilt ge goed eo goedkoop
mans, vrouw en kinderkleederen, tapijten 
of meubelstoffen, in ’t nieuw wasschen, ge
kuist of geverwd hebben, begeeft u bij

Madame W ' Jules LA FA U T,
Kerkstraat 3, Tseghem,

Daar en daar alleen zijt gij wel en spoedig 
bediend.

Het huis gelast 
en sulferen van 
gordijnen en stors.

Huis

zich ook met wasschen 
sargien, cremeeren van

van vertrouwen.

F abrikanten  ! !
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

de welgekende riemschijven (poulies) merk 
Flender, die de beste, de sterkste en de goed
koopste zijn, te verkrijgen bij

L É O N  M I G O M ,
Rousselarestraat, 151, IS3GHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedige bediening1.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem .
I.

OPENBARE VERKOOPING van eene

Groote H E R B E R G
genoemd Mexico, met magazijn, stalling aan- 
hoorigheden, erve, weide en zaailand, te 
zamen groot 36 aren 70 centiaren, gelegen te 
OUCKENE, op de plaats; gebruikt door 
Theresia Storme weduwe van Jan Rousseau, 
tot den I Octobar 1912, mits 225 fr. bij jare, 
boven de belastingen.
OVERSLAG Woensdag 16 Augusti 1911,

in het Engelsch h o f bij Isidoor Vanwalleghem, 
te ISEGHEM, om 5 ure des namiddags.

II.

OPENBARE VERKOOPING 
van een groot onlangs nieuw

WOONHUIS
met werkhuis, aanhoorigheden en 48 aren 30 
centiaren erve en zaailand, te ISEGHEM, 
wijk Zevekote, langs den gravier de Len- 
deledestraai; gebruikt door den medeverkoo- 
per Camille Maes-Coolen, met recht van pacht 
tot den 1 October 1919, mits 280 fr. bij jare 
boven de belastingen.
INSTEL Woensdag 9 Augusti 1911,
OVERSLAG Woensdag 23 Augusti 1911,

telkens om 5 ure des namiddags, te Iseghem, 
ter herberg De nieuwe wandeling, bij Joseph 
Maes, Lendeledestraat.

Een half ten honderden instelpenning.

Studie van den Notaris 
V A N D E MOORTELE te Iseghem .

Openbare verkooping van

EEN H A N D E L SH U IS
met stagie, 2 groote vitrienen, koetspoort, 
stalling, remise en verdere gerieflijkheden en 
koer, groot 2 aren 90 cent., gestaan en gelegen

te ISEGHEM,
hoek der Rouselare- en Kloosterstraat, gekend 
ten kadaster sektie A, nr 441b, palende oost 
Henri Clement-Devolder, zuid Jozef Deraedt- 
Rosseeuw, west de Kloosterstraat en noord 
de Roussselarestr..

Verpacht aan M. Richard Clement-Buyssens, 
tot 30 September 1911, mits 50 fr. te maande. 

1/2 ten honderden instelpenning. 
Overslag Donderdag 17 Oogst 1911, in 

’t Damberd, bij Cyriel Debruyne, te Iseghem, 
telkens om 3 ure namiddag. *

STUDIE VAN DEN NOTARIS

M eulders te Ingelm unster.

Donderdag 10 Augusti 1911, om 2 ure
namiddag in het Katje, te Ingelmunster(plaats)

OVERSLAG van een

WO ON HO IS met houtzagerij
hof en bouwgronden te INGELMUNSTER, 
bij de plaats, groot 34 aren 90 centiaren 
gebruikt tot 31 December aanstaande, door 
Adolf Verhaeghe,

Ingesteld 17050 fr .



ZENUWZIEKTEN! 
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t Is Mn aangenomen fe i t :

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
vernachten 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, rheum atisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

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

PRIJS : fp. 1.25 de doos; f r .  3 .2 5  de 5 doozen of de d rie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

J \ . . Jrlodenlbacli, Apotheker, Iseghem.
•n  ia  alle goede apotheken.

W a c h t  I '  v a n  n a m a a l i io la ,  ze z ijn  z o n d e r  w a a r d e .

FABRIEK VAN MEUBELS

H uis te koop of te pacht
in de Brugstraat. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Marktstraat.

Uit er hand te koopen  :
HUIS te Iseghem iu de Marktstraat, tegen 

de Markt, met hof, groot 586 v. m., met 
uitgang in den Kouter. — Zich te bevragen 
teu bureele van dit blad.

Gevraagd, goede keukenmeid in ’t HO
TEL ’t WIT PEERD, bij Fred. Sabbe. — 
Goed loon. ^

TE VERKRIJGEN BIJ

R. M asschelein -O liv ier
Rousselarestraat, 29, ISEGHEM

alle slach van horlogiën in goud (18 karaat), 
zilver, nickel ; alsook juweelen in diamant, 
goud, zilver, genicleerd zilver, doublé, enz.,

aan zeer voordeelige prijzen.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
M a r k t s t r a a t , ISEGHEM.

Uitverkoop aan prijs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud. zilver, diamant 
en fijne gesteenten — gouden en zilveren 
armbanden — zakuurwerken en kettingen — 
manchette-knopen in goud en zilver — tafel- 
servicen en kunstvoorwerpen in goud, zilver, 
enz. — Trouwe bediening.

Vraagt het mineraal gedistilleerd water

N A IA S
het zuiverste, het smakelijkste, het gezond
ste beantwoordende aan de strengste voor
schriften der huidige medikale wetenschap, 
bereid onder toezicht van geneeskundigen 
en door hen algemeen aanbevolen.
Per flesch 0,25 fr.
Per kist van 30 flesschen t ’huis besteld 0,20 fr. 

Kist en ijdel flesschen terug te geven. 
Algemeen depot voor Iseghem en omtrek 

Alb. R osseel-V an Lerberghe,
Brouwer-Wijnhandelaar

Brugstraat, ISEGHEM.

W ek elijk sch e  M arkten
K O ftT f i IJK  24 Ju l i  31 Juli

Tarwe heet. fr. 19,50 a 20,00 19,50 a 20,00
Rogge 16,00 a 16,50 16,00 a 16,50
Haver 19,50 a 20,00 19.50 a 20,00
Koolz.olie 100 k.00,00 a 64,50 00,00 a 64,50
Lynz. olie 100 k.00,00 a 95,00 00.00 a 90,00
Aardappels 9,00 a 10,00 ' ,00  a 8.00
Boter per Kilo 3,00 a 3,10 3,30 a 3,40
Eieren per 25 2,20 a 2,30 2,40 a 2,60
Suikery b. besch.36,00a 37,00 40,00 a 41,00

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt : 31 Juli 119 koeien, 101 veerzen 

22 stieren, 26 ossen.
aOUSSELAKE 25 Ju li

Tarwe 100 k» 19,50 a 20,00 
18,50 a 19,00
15.00 a 16,00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

8,00 a 8,50
3,00 a 3,60 
2,40 a 2,60

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.42,00 
Suikeryboonen 1911 a 20,00 
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a64,50 
Lynz. olie 100 99,00

D E Y N Z E  20 Juli
Aardappels 100k. 6,00 a 7,00 
Boter per kilo 2,80 a 3,00
Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens 

BRUGGE

2.00 a 2,10
2.00 a 2,10 

40,00 a 45,00
22 Ju li

Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 15,00 a 16,00
Boter 2,80 a 3,20
Aardappels 00,00 a 00 00
Haver 100 k° 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,60 a 1,80

AUDENAERDE 21 Juli 
Aardappels 100k° 0,00 a 7,00 
Boter de kilo 2,80 a 3,20 
Eieren per 25 2,20a 2,40
Verkens 00,00 a 42,00
Konijnen 3,00

ANTW ERPEN 31 Ju li
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 31 Juli

1 A ug.
19.50 a 20,00
18.00 a 18,50
15.50 a 16,00
19.50 a 20,00
21.00 a 22,00
8.00 a 8,50 
3,20 a 3,50 
2,60 a 2,70

37.00 a 41,50 
00,00 a 20,00
22.00 a 32,00 
00,00 a 64,00
0,00 a 90,50

2 Aug.
7,00 a 7,50

2.80 a 3,00 
2,40 a 2,50
2.00 a 2,10

40.00 a 45,00 
29 Ju li

19.00 a 21,00
15.00 a 16,00
2.80 a 3,20
8.00 a 00,00

19.50 a 20,50 
20,00 a 21,00

1,60 a 1,80
3 Aug. 

00,00 a 00,00
0,u0 a 2,80 
0,00 a 2,40 

00,00 a 45,00 
a 2,90

10 ossen l 6 kw. 0,88 k
115 koeien 0,86
18 veerzen 0,86
20 stieren 0,76
34 kalveren 0,70

fr. 23,45 
32,50

1,08 
1,06 
1,06 
0,96 
1,30

Algemeen depót voor Iseghem en omstreken
• Apotheek Arthur Rodenbach

Groote M arkt

BslgiscMpteliiiaatscliapj
EN SPAARKAS

Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank
Z e t e l  t e  A n t w e r p e n ,  N°71, K u n s t l e i .

B e h e e r r a a d  : M M . Fredegand Coaels, v o o rz it te r  
Edouard Thys, ondervoorzitter; A lf . Uilens de Schooien 
Léon Van den Bosch, H enri Engels, bestuurders.

C o l l e g i e  d e r  C o m m is sa r is s e n  : MM. Jean della ta i l le  
de Lêoerghem, voorzitter; de Graaf Adrien de Borchgrave 
d’A ltena, Léon ColUnet-Plissart, A ug. Delbeke, Edouard  
Joly, de Graaf Oscar Le Grelle, de Baron Frêdénc  
de Moest d ’A lkem adc.

SPAARBOEKJES AAN 3,25 •/»
G eldneerlegg ingen  voor bepaalden ti jd  aan 8.60 °/ 

U itg ifte  van grondobligatiën  aan 3.60 %
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

St H i l o n i u s s t r a a t ,  ISEGHEM.

G g e n . G r ijss  H a a r
J A E E R  SI!

« D c  N i e u w e  L o a d o tv »
doet de grijze  haren  binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aakt het 
b a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de peiletje» 
van b e t hoofd weg.

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

In flacons van  fr . 1 ,5 0  en fr . 2 . 5 3

Engolscbi liirdtinctuar m  2 fr. pir fiicoi

T e  koo p  b ij 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 la  

tl ’t groot: farfumrU Dr Salp, WacM«b«k« (Balgty

IteoD V a n d e f  f la e g e n -V a n d e n  B r o a e k e
Groote M arkt, 17, ISEGHEM.

PRACH T- en GEWONE MEUBELS IN ALLE STIJLEN
Specialiteit van Mèubels voor villas in Modern-Style en andere. Beddenkassen en kleer- 

kassen in pitch-pine aan genadige prijzen. Stoelen, selle d ’artistes, porte-manteaux, enz.

Groote keus van
ALLE SLACH V A N  ARTIKELS in CRISTAL, GLAS en PORCELEIN

Tafelservicen, caféservicen in alle stijlen. Schouwgarnituren, schenkborden. Lampetten in 
gleiers en saxe, enz.

Groote keus van  M A T R A SSE N
in w o lle , w indhair en floconw olle in alle prijzen, gereed opgemaakt in magazijn.

—  TROUWE en GENADIGE BEDIENING. = —

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

O .
TéÉM&CLOTURES flÊ IA IU

DlPLÖnZ O'HONK
« 'E S

jr. Cr! rtux

|F U R ST f^B E R G p r̂?TCT O ^ ( ° ' 7̂ HDERLECli7-BRUX 

KATALOGUS KOSTELOOS.

PüRTuS.CMENSLS
P0ULAILLERS.
G R IL L A G E S .
TISSUS.CABL.ES.
PAILLASSOfü
ROHCES.RESSORÏS
ct au tres artidjs 
ên fil métallioi»

Fabriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

D E N  G O U D E N  Z E T E L  bij

A iexan d er ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

Gentstraat, ISKGHEEM

P r a c h t -  en g ew on e  M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celluloid’ enz., cifé-semcen in pjrcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
ïk beveel mij in hst bijzonder aan voor het maken van matrassen in eohte 

zuiver3 inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLACH VAN FLOJONWQL van af 20 ct. de kilo.

Flocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet kaollend. aan 1 fr.
1,25 — 1,50 -  1,75 en 2 fr.

BEDD2N gereed op^emaakt voor 2 personen, aan 23-25-33 35-40 en 45 fr.
BEDDEN, l 9 kwaliteit van windhaar. gekuischt m3t machien, voor 2 personen

aan 21 — 26  en 31 fr.
Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881

Huidevetterstraat, 3 5 ,  A ntw erpen
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,26.9,95

H ypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen,

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouw en van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. 1.000 

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. S2Ö,SO 20 jaar fr. 75,30

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

G rondpandobligatiên aan fr. 3 ,6 0  %
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,60 •/• 

op stortingen voor overeengekomen termyn.
Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot eenen der agenten :

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

, °  «* i l  U ^

B E L A N G R IJK  BERICHT

T A N D E N  •;

M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Taadm eeste rs -S pec ia l is ten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk beslu it,  

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M osk roen straat ,  2 K o r t r i j k

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t ,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijniyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
H e t  p l a a t s e n  v a n  de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
h e b b e n  n i e t  v a n  doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 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 *:ien
n o c h  a a n  d e n  vorm noch a a n  den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE M ^lER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n>euw 
stelsel waarvoor zjj gebreveteerd zijn. _

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l  d e  kunsttanden en geb ijten  kom ende u i t  de 
l a b o r a t o i r e  van Mr en Mme M aurice M EIER, zijn verzekerd voot h e t  leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de top 
en hoogaagen.


