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INSCHRIJVINGSPRIJS :
Voor een jaa r . . . .  
Voor 6 maanden . . .
Voor 3 maanden . . .

Voorop te betalen. 
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
J .  D o o m s

R c n sse la a rs tra a t,
en in alle Postkantoren.

3,25
1,75
1,00

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c.id .
Aanbevelingen 0,25 c. id .

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden o n v erg e ld  
in de Gazette overgenomen,

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’O f f i c e  d e P u -  
b l i c i t é , te Brussel, Madeleinestr. n 4g

De n ieuw e in sch rijvers, w elke  een 
abonnem ent nem en op de « GAZETTE 
VAN ISEGHEM > voor geheel het ja a r  
1899 , voorop betaalbaar, bekom en 
VAN NU A F to t eersten  Jan u ari ons 
blad kosteloos.

Staats Overzicht.
De zaak Dreyfus.

Men verzekert dat het verbrekings
hof verleden week aan den minister 
van oorlog meedeeling heeft doen 
vragen van al de stukken van het 
geheim dossier. Het ministerie is nu 
in onderhandeling met het hof om 
te onderzoeken hoe die meedeeling 
met al de noodige voorzorgen en 
waarborgen zal geschieden.

H et jubelfeest van keizer F ranz Joseph

De honsaarsche Kamor 
woensdag het voorstel van den voor
zitter, om een adres van gelukwen- 
sching aan den keizer te zenden, 
aangenomen.

V orstelijk  huw elijk .

De engelsche bladen kondigen het 
aanstaande huwelijk aan van prins 
Joris van Griekenland met prinses 
Victoria van Wales, derde dochter 
van den prins van Wales, kleindoch
ter der koningin van Engeland. Prins 
Joris is 29 en prinses Victoria 30 jaar 
oud.

De vredeskonferencie.

In een gesprek met een engelsch 
diplomaat zou de czaar verklaard 
hebben dat hij aan de vredeskonfe
rencie de volgende voorstellen zal 
doen : 1° de mogendheden zouden tot 
nader bevel hunne krijgsmachten 
niet verm eerderen, 2° na verloop 
van vijf jaar zouden zij verklaren of 
zij al of niet die verbindtenis willen 
vernieuwen en voor hoe lang; 3° zij 
zullen bepalen wat zij zullen doen in 
geval van geschil. Het liefst zou de 
czaar alle moeielijkheden aan een 
scheidsgerecht onderwerpen.

De spaansche schuld.
De spaansche regeering doet aan

kondigen dat de koepon der buiten- 
landsche schuld, op 1 januari aan
staande vervallende, geheel zal be
taald worden als naar gewoonte.

Spanje geeft toe aan de eischen der 
V ereen igde Staten.

De spaansche zaakgelastigden ter 
vredesconferentie hebben de ameri- 
kaansche vredesvoorwaarden aange
nomen, dat wil zeggen toegestemd in

den afstand van de Filippijnsche ei
landen en de Solo Archipel tegen 
20 millioen dollars.

De Amerikanen zouden de geheele 
groep van de Garolinen koopen.

De kwestie van de cubaansche 
schuld is nog niet vereffend.

N eerlaag der dervischen.
De khalif, die reeds door de en- 

gelsch-egijptische troepen van gene
raal Kitchener verscheidene malen 
verslagen w erd, heeft op 18 novem
ber eene nieuwe neerlaag ondergaan 
nabij Sherkala. IIij heeft alle gezag 
verloren, en ’t zouden nu de inland- 
sche stammen zelf zijn die hem aan
gevallen hebben. Hij heeft een groot 
deel zijner manschappen verloren. 
Men zegt dat hij gevlucht is in de 
richting van El Obeid.

De engelschen in China.
De bevelhebber der engelsche vloot

. «Vu w xiiiivyuuvniO  ï ï u o r c  'vXV xjxi

gelsche vlag doen hijschen te Shan- 
ghaïen in verscheidene steden van 
den archipel van Ghusang ; acht en
gelsche oorlogschepen bevinden zich 
thans in de nabijheid van Ghusang.

T erugkeer van keizer W ilhelm .

De keizer en de keizerin van 
Duitschland zijn zaterdag morgend 
ten 11 ure te Potsdam aangekomen. 
De leerlingen der gemeentescholen 
en de militaire maatschappijen vorm
den de haag op den doortocht van 
het keizerlijk paar; de stad was 
prachtig versierd.

De heropening van den duitschen 
Rijksdag is bepaald op 6 december.

De konferencie tegen  het anarchism .

De internationale konferencie tegen 
het anarchism, te Rome vergaderd, 
heeft vrijdag hare kommissies be
noemd ; het schijnt dat zij het nu niet 
eens kan worden om te bepalen wat 
men onder anarchistische daden moet 
verstaan.

Zondering geruch t. — Le Figavo 
verzekert dat koning Leopold de 
Carolinen-eilanden wil koopen voor 
den Congo-Vrijstaat! !!

Kostelooze gastvrijheid .

De reis van keizer Wilhelm kostte 
aan Turkije 1G millioen. Een telegram 
uit Beyrouth bevestigd dat alvorens 
den keizer behoorlijk te ontvangen, 
de stad al het geld voortgebracht 
door de belastingen van het loopende 
jaar, verkwistte. De stad gaat ver
plicht zijn de betalingen op voor
hand te vragen der belastingen, ver
schuldigd binnen twee jaar, om de

gewone uitgaven te kunnen doen.
H ervorm ingen in Turkije .

Verscheidene turksche ministers 
hebben den sultan een vertoog
schrift voorgelegd, waarin zij ver- 
shillende hervormingen voorstellen, 
als noodzakelijk om den binnen- 
landschen toestand in het rijk te 
verbeteren, De sultan schijnt daar 
niet zeer mee ingenomen, en hij 
zou van zin zijn eenige zijner mi
nisters weg te zenden.

fi-r. .MWgTggr.-Jgflg-V-gffTMi. .VSOT-

Kamer
der V olksvertegenw oordigers.

In de zitting van dijnsdag ondervroeg M. Core- 
mans M. den minister van ’t geldwezen over den 
toestand der tolbeambten in het viaamsche land. 
Hij klaagt dat er in Vlaanderen veel, zeer veel 
waalsche tolbeambten geplaatst zijn. Te Antwer
pen, zegt hij, zijn er wel twee honderd. Hij klaagt 
ferder over de verplaatsing der vier viaamsche 
voerig gesproken heeft.

M. De Minister de Smet de Nayer zegt dat de 
beambten in kwestie zich in politieke woelingen 
gemengd hebben, hetgeen aan de ambtenaars 
van den S taat stipt verboden is. Daarenboven 
hebben zij hunne oversten erg valsch beschuldigd.

siocnarissen, die zich in het beschavingswerk 
ieverig toonen.

Al die missiën worden bevoorraad door de hui
zen van Tichelen-Donners, van de Oude Koorn- 
markt, en Jule3 Van Tichelen Reyndersstraat.

Wij kregen in het eerste huis de toebereid
selen te zien voor de zending van 6 December. 
En onder deze de draaghangmatten voor de 
karavanen, de bedden, die de paters onder weg 
in de tenten beslapen, enz.

Deze bedden zien er, opgevouwen, u it als een 
reiskofferke van hoogstens 80 centimeters hoog en 
breed.

Dit raam is bespannen met gecapitonneerden 
tijk, achter en voor met ijzeren voetjes gesteund, 
en zoo slapen de reizigers omtrent anderhalven 
vcet boven den grond.

Geheel zoo’n bed, ingepakt en voorzien van 
een hoofdkussen, twee dekens en een caban, 
weegt nagenoeg 30 tot 35 kilos, de gewone vracht 
van eenen negerdrager.

Militaire uitgaven.
Men schrijft uit Brussel aan het Handelsblad : 

Niettegenstaande de belangrijke en dringende 
zaken, die de Kamer op de dagorde heeft gesteld, 
is het zeker dat de kwestie van militaire uitgaven 
binnen kort op het tapijt zal komen.

H e t  gouvernement zelf zal hiertoe gelegenheid 
hebben gegeven, door het vragen, van een krediet 
van 1,900,C00 fr. bestemd voor het bouwen van 
twee nieuwe forten, ter verdediging van Ant
werpen.

Daarentegen zou men een gedeelte van de 
tegenwoordige omheining afbreken, en de verde
digingslijn zou worden verlengd.

Maken en breken, zegde M. Coremans, is 
toch altijd werken. »

Maar aldus werken is zeer onrustbarend voor 
de schatkist, zooveel te meer dat men nog altijd 
op de “ steertjes » moet rekenen.

Is er kwestie van eene hervorming van heel het 
verdedigingsstelsel, dat reeds zoo dikwijls weid 
gewijzigd?

M. Vandenpeereboom mag er zich aan verwach
ten bergen van tegenwerpingen voor zich te zien 
verrijzen.

CONGO.
Viaamsche M issionnarissen.

Wij lezen in het Handelsblad :
Den 6 December keert Mgr. Van Ronslé 

naar Congo terug.
Hij zal vergezeld zijn van de paters Jan 

Roex en Camiel Top, en broeder Leopold 
De Ruyck, alle drie van de Congregatie van 
Scheut, en drie of vier zusters Franciscaneressen, 
van het klooster van Gooreind.

Op 6 Februari vertrekt eene nieuwe groep mis-

t
Over de Visietkaarten.
ten gezonden, en om eerbewijs te geven aan hoog
geplaatste personen, zendt men de kaarte plech- 
tiglijk met eenen timber van 5 centiemen. Nu, 
vrienden, de christelijke liefde zoo vindingrijk in 
hare bezorgdheid voor de noodlijdende, heeft hier 
een nieuw middel ontdekt om een weinig geld te 
verzamelen : in plaatse van die 4 centiemen die 
overbodig zijn, aan den staat te geven, vraagt zij 
enkel dat gij ze zoudt aan den armen verleenen.

Daarom bied zij u omslagen of enveloppen aan 
waarop er gedrukt staat: Vier cenuiemen
voor den arme, Gij doet daar etnen timber op 
van één centieme, alzoo voldoet gij aan die hoog
geplaatste personen en terzelver tijde pleegt gij 
een liefdewerk dat de zegeningen des heeren over 
u zal doen nederdalen. Die enveloppen zijn te koop 
aan 5 centimtn, ten voordeele der conferentie van 
Vincentius, bij M. Desmedt onderpastor, be
stierder.

Een ander middel dat de christelijke liefde 
uitgevonden heeft om de zegeningen van God 
op den rijke, door tusschenkomst van den arme, 
te doen nederdalen, is het volgende. In plaats 
van kaartjes te zenden in de stad, om nieuw
jaa r te wenschen of te bedanken, zou men
5 fr. storten in de kas der conferentie. De 
namen van al deze die gestort hebben zouden 
in de Gazette van Iseghem. afgekondigd, en 
alzoo aan de Iseghemnaars bekend gemaakt 
worden. Die afkondiging zoude dienen voor 
den hertelijksten nieuwjaarwensch.

Alwie begeert de liefdegifte.aan den arme 
te schenken, late ze geworden aan J . Dooms, 
drukker-uitgever. _________

Voor de melkboeren.
Omzendbrief aan de gouverneurs van provincie.

Brussel, den 19 November 1898.

M ijnheer de gouverneur, 
lk heb de eer u een koninklijk besluit mede te 

deelen van 31 October 1898, waarbij eenige wij
zigingen toegebracht worden aan het koninklijk 
besluit van 18 November 1894, betreffende den 
melkhandel.

Ingezien de talrijke klachten nopens de krach
teloosheid der voorschriften van artikel 1 van het



oud tosluit, welke son.mige veikoopers ontwijken 
door het verduiken op allerhande wijzen van het 
opschrift afgeroomde melk, scheen het eenvou
diger en doelmatiger van stelsel te veranderen, 
en het benuttigen voor te schrijven van een on- 
verduikbaar onderscheidingsteeken, om de 
kannen, kruiken, enz. te merken welke afgeroom- 
de melk bevatlen.

Artikel 3 van het oud besluit verbood den 
verkoop van melk voortkomende van dieren, 
aangetast, van mond en klauwzeer. Maar het is 
op heden bewezen dat, a!s deze melk op eene 
zekere wijze verwarmd wordt, zij geene ziekte
kiemen meer bevat.

De nieuwe bepaling heeft voor doel den 
verkoop van deze melk toe te laten. De belang
hebbenden, die van deze toelating willen gebruik 
maken, moeten ervan de vraag doen aan mijn 
departement, mij latende weten welke behande
ling zij zich voorstellen aan deze waar te doen 
ondeistaanen ze ongevaarlijk te maken.

De minister van Landbouw en Openbare 
Werken.

Lcon De Bruyn.

Zeerampen.
Eene nieuwe reeks van zeerampen werd gisteren 

per draadmare in de Beurs van Antwerpen 
aangekondigd.

De schoener Antonio is vergaan nabij de 
Cagliari op de eilanden Tavalara en zes opvaren
den zijn verdwenen.

Eene draadm are uit Stockholm meldt dat het 
Zweedsch stoomschip Occanie gestrand is in 
’t zicht van S track ; een deel der bemanning is 
gered geweest.

Uit Londen meldt men dat eene erge aanvaring 
nabij Kilrush plaats had, tusschen de engelsche 
stoomboot Mermaid en de stoomboot Premier , 
varende van Hamburg naar Lim merich; de bot
sing was zoo hevig dat de stoomer Premier in 
eenige minuten tijds gezonken is te midden een 
verschrikkelijk gehuil.

De stoomboot Vanda heeft de bemanning 
kunnen redden ; men verzekert dat de Mermaid 
de plaats der ramp verlaten heeft zonder hulp te

BUITENLAND.
FRA N K RIJK .
Rampvolle dag.

Pastor Devillepuix van Miraumont wachtte in 
de kerk den lijkstoet van een jong meisje dat 
schielijk gestorven was, toen hij vernam dat de 
oude zanger Niklaas Dobel, terwijl hij op weg 
was naar de kerk, plotseling gestorven was.

Eenige minuten later, toen de geestelijkheid uit 
de kerk kwam, viel op zijne beurt Donatiaan 
Dobel, zoon van voornoemde, en bezweek schie
lijk aan eene slagaderbreuk. Eindelijk tijdens de 
begravenis werd er geroepen : B rand , hetgeen 
schrik joeg onder de aanwezigen. Een huis van 
het dorp was in brand geraakt en weldra vernam 
men dat twee kinderen, oud 9 en 5 jaren, in den 
brand omgekomen waren.

Hevige tem peest.

Zaterdag nacht is een hevige tempeest over 
Marseille en de golf Le Lyon losgebroken. De 
bootinrichtingen werden weggerukt. De golven 
dekken den weg van La Corniche, die op verschel 
dene plaatsen doorgebroken is. In de haven 
werden talrijke schepen van hunne ankers gesle 
gen en hebben veel schade geleden. Een fransche 
brick is verloren gegaan eenmatroos is verdronken.

Over gansch Marseille is veel schade aangericht 
doch men meldt weinig persoonlijke ongevallen.

V erlichting bij middel van het alkool.

In zijne zitting van 27 October laatsleden heeft 
de raad der Nationale maatschappij voor de 
bevordering van de landbouw in Frankrijk, eene 
belangrijke mededeeling gehoord van den inge
nieur Denayrouze over het verlichten met alkool.

Op deze vergadering heeft hij drie modellen 
eener lamp van verscbil.'ige groote laten zien, die 
den handelsspiritus verbrandt en een schoon wit 
licht geeft dat, volgens den uitvinder, achtmaal 
goedkooper is dan koolzaadolie en drie tot vier
maal goedkooper dan petrool. Dat ware dus het 
minst kostelijk licht.

Volgens de proef, die in deze maatschappij 
plaats Leeft gehad, verbrandt de gewone lamp

48 grammen alkool per uur. Een liter alkool a
100 gr. G. L. weegt ongeveer 900 gr. zoodat een 
liter alkool ongeveer 48 uren licht zou geven.

Indien deze lampen waarlijk praktisch zijn zal 
de industrieele stokerij op groote schaal kunnen 
werken.

D U IT S C H L A N D .

Terugkeer des keizers van z ijne  reis

in  P alestina.

De keizer en de ^keizerin zijn zaterdag ten 11 
ure, gezond en welvarend te Potsdam aange
komen.

Al de openbare gebouwen waren gevlagd, te 
Berlijn en te Potsdam ; de schoolkinderen te 
Potsdam hadden op ’s keizers bevel verlof gekre
gen en vormden eene eerewacht aan de statie. 
Natuurlijk waren daar ook stedelijke overheden.

Terwijl te Berlijn het vlaggen van bijzondere 
zijde uiterst gering was eu zich vrijwel tot de 
hofleveranciers beperkte, hadden alle katholieke 
kerken de duitsche en pauselijke vlag uitgestoken 
en alle klokken werden gelu id ; een huldebetoon, 
nog nooit aanschouwd.

Een anarch ist.
De parapluiraaker Oldenburg is eergisteren 

door de rechtbank van A'tona veroordeeld tot 
d rie jaa r gevangenisstraf, wegens majesteit belee- 
diging. De man gaf zich uit voor anarchist en had 
herhaaldeiijk gezegd dat hij den keizer zou ver
moorden bij zijnen terugkeer uit Palestina.

IT A L I Ë .

— De Paus en z ijn  doktor. Men schrijft uit 
Rome aan het Haudelsblud : DeH. Vader is al
tijd zeer welvarend en te dien opzichte ingedurige 
en vriendelijke oppositie met zijnen geneesheer, 
den braven doktor Lapponi. Dez.e, in zijn verlan
gen om de krachten van den H. Vader te sparen, 
wil Z. H. beletten tot de pelgrims te spieken, die 
zijne Miskomen bijwonen.

Welnu, sedert eenigen tijd wilde Leo X III nie
mand meer tot zijne Mis toelaten. Daar dit nage
noeg de eenige gelegenheid is voor de pelgrims, 
die geen bijzonderen titel hebben om in gehoor 
ontvangen te worden om den Paus te zien, waren 
de prelaten van ket pauselijk hof erg in verlegen
heid met de talrijke aanvragen, die zij ontvingen 
en aan welke zii nie^,kondenjvoldpe_n_, zoodat^een 
zichtbaar opperhoofd meer ; zij heeft nog enkel 
twee onzichtbare opperhoofden, daar de Paus 
zich even weinig laat zien als Hij wiens opper
priester hij is. *

Dit gezegde werd aan Leo XIII overgebracht, 
die er hertelijk om lachte, maar hij voegde er bi j :
« Zoolang Dr Lapponi mij niet zal toelaten met 
de pelgrims te spreken, die mijne Mis komen bij
wonen, zal ik niemand ontvangen !»

Nu zitten dokter en prelaten in de klem. Gij 
zult zien dat in den strijd tusschen den Paus en 
den dokter, de Paus zal overwinnen.

Aanslag beraamd.

De policie van Rome werd donderdag verwit
tigd dat vier anarchisten, een italiaan, een Span
jaard  en twee franschen, in deze stad aangeko
men zijn met het inzicht een aanslag te p'egen 
tegen het leven van den koning van Italië.

Een collegie dat insto rt. — Een bisschop 
gedood, ta lr ijk e  gekw etsten.

Een schrikkelijke ramp komt depriemonteesche 
geestelijkheid in rouw te dompelen.

Zondag namiddag, was gansch de hooge gees
telijkheid dier provincie te Perosa Argentina, 
een klein steedje op 32 kilometers van Turijn 
gelegen, vergaderd om deel te nemen aan de 
inhuldiging van een nieuw collegie.

Deze plechtigheid geschiedde in de groote zaal 
van ’t gesticht, toen eensklaps de muren weg
scheurden en op de aanwezigen neerstortten.

Een bisschop werd gedood, twee zijner collegas 
zijn erg gewond en vele personen (meeslendeels 
geestelijken) hebben erge verwondingen bekomen 
die hun leven in gevaar brengen.

Markt van ISEGHEM. 26 Nov.
Boter per kilo fr. 2,40 a 2,50
Eieren per 26 3,12 a 3,38

3 December
2,40 a 2,50 
2,86 a 3,12

BINNENLAND.
— Brugge. Aangaande de onregelmatigheden 

door den voortvluchtigen adjudant der gendar
merie, Cunin, gepleegd, wordt nog gemeld dat de 
majoor en de kapitein- kwartierweester eene ont
vreemding ontdekt hebben, ten beloope van
4,000 fr., dagteekenend van over verscheidene

jaren. Wat den clieque van 28,000 fr. betreft, het 
was een vernietigde ch'equc, waarop Cunin het 
handteeken van den kapitein-bevelhebber had 
nagemaakt, doch dien men in de Bank heeft ge
weigerd te betalen.

— Vrijdag noen zwierf te St-Kruis, eene bende 
straatloopers van Brugge in min of meer dronken 
toestand rond. Zij waren onder het geleide van 
zekeren Joseph Becu, die in de policiewacht van 
Brugge wel bekend staat. Deze kerel ging van 
deur tot deur kloppen om eene aalmoes te vragen 
voor de arme werklieden die h?m vergezelden ; 
doch hij weigerde hoogmoedig de boterhammen 
die de bewoners hem toereikten, en als zij dan in 
de plaats een stuk van vijf centiemen uithaalden, 
weigerde hij en eischte vloekend en tierend ten 
minste 10 centiemen, en overal waar hij niet wel 
ontvangen werd, sprong hij op de deur, de bewo
ners bedreigende hen eene kwade poets te spelen 
of hen te komen bestelen.

Eindelijk trok Becu naar het kasteel van M. de 
Malemgreau d’Hembise, burgemeester van 
St-Kruis. ’t Was de dienstknecht die opendeed ; 
terwijl hij zich verwijderde om zijnen meester te 
verwittigen sloop de schelm in het kasteel, en als 
M. de Burgemeester voorkwam,zat hij reeds in 
den kelder. Na de .voordeur gesloten te hebben, 
maakten M. den burgemeester en zijnen knecht 
zich van den kerel meester en men verwittigde 
den veldwachter. De schelm werd naar het 
gevang van de gemeente geleid, dan werd de

gendarmerie verwittigd en seffens kwamen twee 
gendarmen per rijtuig om den gevangene naar 
het policiebureel te voeren.

Toe n het rijtuig naar Brugge wederkwam, werd 
het achtervolgd door geheel de bende die zich 
buiten de St-Kruispoort verscholen bad, maar de 
schelmen wachten zich wel de gendarmerie te 
naderen. Becu heeft geen vaste woonst en is 24 
ja a r oud ; hij heeft niet min dan een dertigtal 
veroordeelingen ondergaan. Zaterdag morgend is 
hij voorde rechtbank van simpele police versche
nen en werd veroordeeld om ter beschikking van 
het staatsbestuur gesteld te worden voor leegloo- 
perij en bedelarij.

— K ortrijk . Vccrs gestolen. Zaterdag avond 
hebben stoutmoedige dieven de poort opengebro- 
ben van eene weide langs den ielbeekschen 
steenweg, dicht bij het gewezen klooster Verrue 
en het Kapelleke-ten-Putte en hebben er eene 
koeibeest medegeleid. Het gestolen dier is eene 
schoone veers van 18 tot 20 maanden oud, bruin 
van haar, geoorringd met het merkteeken : Lan- 
gemaick, wegende omtrent 400 kilos, geschat 275 
fr. en toebehoorende aan M. Charles Muertens, 
veekoopman, Doornijksche wijk.

Sinds eenigen tijd werden herhaalde diefstallen 
van koeibeesten bestatigd, waarvan do daders 
onbekend en ongestraft blijven, hetgeen doet 
vermoeden dat de schelmen een medeplichtige 
hebben die de gestolen dieren afkoopt en van 
kant maakt.

Wat de zieken die genezen zijn zeggen.
H ieronder zijn de onderhouden met de personen die door de

Pir)k; Piller) Voor B!eek;e Lieder)
Var) Dr. Willian)?

genezen zijn, zonder verandering- overgeschreven.

Deze genezingen hebben jiliiats gehad daar w a a r  alle andere genecs- 
i m iddels zonder w e rk in g  gebleven w aren .

De Kracht aan de Zwakken.De Gezondheid aan de Zieken.
Lotgevallen van eenen m u ld er

Wanneer ik den brief van M. Auguste Sauva- 
gest, molenaar, die op den molen Douzy, werkt, 
ontving, klein dorp bij Brézé (Muine-et-Loire). 
betreurde ik de reis niet te kunnen doen om nog 
eeus deze schoone streek te m gen zien. Ik zou 
mij met groot genoegen op dien weg van Tours 
naar Angera bevinden, met zijne lieve gezichipun- 
ten, zijne zoo viu litrijk-, hellingen van Saumur. 
talr jke w ndiii den< wi, ns zwengels altoos in 
g>ng bij de minste wind zijn.

De b stuiirder van mijn dagblad, mij te Parijs 
noudig hebbende, heb ik, in plaats van h> m to 

paan bezoeken, mi j 
moeten tevreden ste 
len met met M. öau- 
vaget te briefwis^- 
len. Zijne gezondheid 
was erg besch digil 
geweekt. De nabij h id 
van de kleine rivier 
le Thouet en het ka
naal van de Dive 
waarop den molen 
waar hij werkzaam 
is heeft zeker voor 
t en deel geholpen bij 
hem de zinkingpijnen 
te ontwikkelen.

In september laast- 
leden was hij ver
plicht het bed te be- 

. waren zonder zich te
kunnen verroeren. « Mijn dokter, ze t hij, gaf 
mij de beste zorgen: wrijvingen, brandstelten, 
ti "kpleisters, watte rondom de boenen, nlle goede 
d.ngen die mij eene kleine verzachting gaven maar 
de genezing met I 

« Eens las ik in he! Petit. Journal een geval 
van genezing door een onfeilbaar geneesmiddel 
t 'gen de heup- en zinkingid nen : de Pink Pillen 
voor bleeke lieden \au Dr. Williams die een 
r*i jO, z*eken van deze kwalen j eiiezeu
I adden. Mijn besluit was rap genomen. Zoodra 
tiet geneesmiddel gekomen was begon ik het te 
nemen en sedert d>- eers e d ">s gevoelde ik mii 
■ en weinig beter. Dit gaf m j moed en ik ver
volgde de verpl ging R:,p kwam de genezing.
\ ijl doozen wa-en voldo. nde.

« Ik ben b’ij le deze verpleging le hebben 
pevolgd wa t nu is mijn vertrouwen oi e n ii < en 
i 'dien de;.e afschuw lijke , ijuen mij w,, r na .- 
vallen ken ik het middel om ze te bestrijden en 
ze weg te jagen. Ik dank U van liarie : a 's pi o f 
mijner erkentenis veroorloof ik U mijnen brief 
uit te geven.» 1
W erking  op eenen zieke die sedert  

twintig ja r e n  leed
, ..M . Lugan, m achinist, te Leseure
bij Albi ( la rn ) , z e g t: « Sedert meer dan 
tw intig jaren  had ik tijdelijke pijnen in een 
neen. W anneer ik  mij vermoeide iets of w at 
meer dan bij gewoonte zwol de knie op en ik 
kon ze m et meer buigen. Ik meende dat de 
oorzaak van de zenuwen kwam. Heden, dank 
aan de P ink  Pillen, kan ik mij zw aar ver
moeien zonder met dit been te lijden.

Mijne dochter, die zestien jaren bereikt 
heeft en die aan blocdgebrek sukkelt en bijna 
altoos ziek is, heeft hare kleuren hernom en 
oenen uitm untenden eetlust en eene volko
men gezondheid, dank aan de Pink Pillen 

Ik  zou U niet genoeg voor de diensten die 
gJJ mij betoond heb, knnnou bedanken.

Ademloosheid  

Hartkloppingen

Sedert twee jaren , zegt Juffrouw Albertine 
Chevalier, te St-M athuiin (M aine-et-Loire), 
leed ik aan vele hartkloppingen en ndem- 
loosheden die mij krachteloos lieten. Ik  was
nanï'  eeno°> . 1 ™ 1 w eik  ^  ^  en staan. Ik eene nienigiu geneesmmaels, muur te
vergeefs. Men raadde mii de Pink Pillon te 
ondervinden et gelukkiglijk duurde hunne 
wonderaehtigo w erking niet voortekomen. 
Eem ge tijd later had ik geene h a r t k l o p p e n  
meer en de ademloosheid was verdwenen 
iiindciijk  w aren de schoone k leu n  n der jonk
heid weêrgekomen. '

M. J.-M  Gouindard, eigenaar, te Pui t-
Jodart (Loire),

V-.

vertelt hot vol
gende :
. Mijne tw aalf
jarige doihter 
die erg aan de 
S t .  V e i t s d a n s  
leed i volstrekt 
genezen. Hnar 
linker arm  was 
lam en hare 
boenen w aren 
onmachtig haar 
te dragen on zo 

r, , , -  sprak niet.
T v i P.,'n  lerde 7e onder den invloed der

V ,  en nU- ZIJ 20 ndssen daar zijvolstrekt genezen is. 1

D e  P in k  P ille n  h e r -  
sc h e n k e n  de k r a c h te n  
a a n  d e  m a n n en  d ie  
d oor h e t  w e r k e n  en  
d e  o v e r d r e v e n h e d e n  
u itg e p u t  zijn .

N ierp ijnen
Ik  heb lang uitgesteld alvorens U te  

schrijven zegt M. M arty, te La Grabie-de- 
Jourm ac (Dordogno), w at het vervolg m ijner 
verpleging was. fk liet eerst den oogst voorbij 
loopen om zeker over mijne genezing te zijn

Sedert m ijne kinderjaren had ik afgrijscliiké
nierpijnen,w as eetlustloos en sliep niet meer S cden  lk  uwe p in k  piUen P meer 

,n ■ ia  
dmkkcielsr“ " to1 wete’ het

DE PINK PILLEN
zü ivereo  ei) Verrijfcer) bet bloed, ver- 

?terkei} bet z e p u ^ t e l s e l ,  geven kracht 

aap de ?pierer). Niet alleen zijp z e  voop 
de volgepde zieKtep puttig :

bloedgebrek, z in k in g -  en h eu p p i jn en  z e n u w p i jn  l a m -  
ieid, o n re g e lm a t ig he id  d e r  v o o r tb tw e g in g ,  Sf. Va/fs- 

dans, h oo fdp i jn e n ,  ze n u w k w a a l ,  k l ie rg e z w e l  enz 
m a ar  v r d e r  b rengen z i j  de schoone  k l e u r e n ' t o r u e  
werken  op de versch l le n d e  so o r te n  van ve rzw akk ing  
b i j  de v rouw en  en hebben op  de mannen eene 
k ra ch t ig e  w e rk in g  tegen a l  de z iek ten  d ie  u i t  na 
tu u r l i j k e  o f  gee s te l i jke  overd revenheden voor tkom en  
Ko p b a a r  b i j  a l l e  apo theke rs  o f  t e r  s t a p i l u l m t s  
vo o r  B e lg ië ,  b i j  :

r.PA „ . ; D e t ' n e v i l l e ,  apotheker, 
ti, W a te r lo o la a n ,  B r u s s e l ,  te; en 

3  t r .  5 0  per (jnos 0f  1 7  f l .
per 6 doozen, franco tegen postwissel.

De Pink Pillen zijn te koop bij MM. J. Yerhamme en A. Rodenbach, Apothekers te Iseghem.



— K ortrijk . Viijdag avond rond 10 ure 
klepte de brandklok. Een hevige vuurgloed ver
lichtte gansch de middenstad en de vuurspran- 
kels vlogen hoog in de lucht boven de daken der 
huizen. Het was in de Langesteenstvaat, op 100 
meters ongeveer van de St-Macrtenskerk en de 
Markt, dat de brand aan het woeden was en den 
schrik in den omtrek verspreidde onder de samen
gepakte menigte.

Het vuur werd eerst bemerkt door drie jonge
lingen die door de Langesteenstraat huiswaarts 
trokkeD. Voorbij n° 7, het kleedermagazijn van 
M. D. Masquelier, Au Carillon, gaande, zagen 
zij achter de neergelaten stoor een rooden vuur
gloed, als een brandenden oven, die gansch den 
winkel vervulde. De deur gesloten vindende stel
den zij zich aan ’t kloppen en ’t alarm roepen.

Eensklaps sprong de groote spiegelruit aan 
stukken en slorpte niet knetterend gedruisch deels 
op straat, deels in den winkel. Door de vrije lucht 
aangehitst sloegen de woedende vlammen to t in 
’t midden der straat en oogenblikkelijk was gansch 
de gelijkvloers een ontzaggelijke vuurpoel.

M. Masquelier, door het geklop en geroep uit 
zijnen eersten slaap wakker geschudt, rukte de 
vensters zijner kamer open en riep om eeD ladder. 
Daarna snelde hij met zijne vrouw en kinderen 
naar het balkoen op het eerste verdiep, gedurig 
om hu'p roepend.

M. Felix Vanlerberghe, kleermakersbaas, naas
te gebuur van M. Masquelier, opende op dit 
oogenblik het naastgelegen venster bij het balkoen 
en bijgesne'.de manspersonen gelukten er in de 
vrouw, de kinderen en de meid van het balkoen 
af te halen en door het venster in veiligheid te 
brengen.

Intusschen was men met eene ladder toegesneld 
en M. Masquelier daalde naar beneden. Eene 
ontzaggelijke menigte vervulde reeds de straat. 
De pompiers, in allerijl toegesneld, stelden zich 
op zoek naar water, hetgeen nog al lang duurde. 
Terwijl had het vuur zich over de drie verdiepen 
verspreid en de vlammen sloegen door het dak 
heen en dreigden de aanpalende woningen aan te 
tasten.

Twee spuiten waren welhaast in werking. De 
pompitr Emmanuel Demeyere stond op eene 
schrikkelijke hoogte met de lans in de vuist het 
brandend gebouw met eenen vloed van water te 
oveistroomen. Het vuur kon gelukkig overmees
terd en de nevensstaande woningen gevrijwaard 
worden. Niets is gered. De schade is zeer aan
zienlijk en gedeeltelijk door verzekering gedekt. 
Het schijnt dat de woning zelf niet verzekerd is.

Het glazendak van het achtergebouw van M. 
Vanlerberghe is gansch ingestort, de vensterra
men verkoold en de ruiten gebroken. De pompier 
Demeyere was onverschrokken op het dak der 
woning van M. Vanlerberghe gekropen om met 
een zijner makkers het houten dakvenster dat 
dreigde in te storten, at'te kappen om alle onge
lukken te vermijden.

— Wervicq. Moord. Maandag morgend ten 3 
ure vond men op de spoorbaan tusschen de statie 
en het gehucht Goudmijn het lijk van den baan
wachter Jules Deleu, met eene messteek in het 
hart. Deleu was zondag avond ten 11 ure uit de 
herberg De Kroon vertrokken om huiswaarts te 
keeren. Hij is onderweg aangevallen geweest en 
de moordenaars zullen zijn lijk op de baan gelegd 
hebben om het te laten overrijden en aan een 
ongeluk te doen gelooven. Jules Deleu was 41 jaar 
oud en getrouwd, zonder kinderen.

Het lijk werd overgevoerd naar het hospitaal. 
Het parket van Yper is reeds tweemaal te Wer- 
vick afgestapt om een onderzoek te doen nopens 
die moord, doch tot nu toe is er noch geen het 
minste spoor ontdekt.

— Zondagnacht hebben twee vrouwpersonen 
gepoogd zich te zelfmoorden, bij middel van ver
hanging ; gelukkig kon men de koord nog op tijd 
afsnijden om die verdwaalden te redden.

— Het mond- en klauw zeer woedt niet alleen 
met hevigheid in België, maar ook in Vrankrijk 
bestaat de ziekte op eene groote schaal. Gedu
rende de maand September bezocht de ziekte 
meer dan 500 gemeenten. Vooral de departemen
ten van Cantal. Puy de Döme, Loire, Lozere, 
Marne, werden druk door de ziekte overvallen.

In Duitschland waren op 3i October 123 
gemeenten besmet met 6t>98 stallen tegen 49 
gemeenten met 4l48stallen op 30September 1898.

— Rousselaere. Zondag was het kiezing voor 3 
officieren en 2 onderofficiers der burgerwacht. 
Zijn gekozen : MM. K. Grymonprez, luitenant en
H. Matthys en B rutsaert, onderluitenanten, O. 
Hinnekint en Van Cromme, serjanten.

— Maandag namiddag kwamen twee dronken 
schippers in de Oosstraat al zingende en tierende. 
Twpe pobcieagenten geboden hen te zwijgen, doch 
zij weigerden. Zij werden aaugehouden, doch de 
agenten hadden de grootste moeite om hen naar 
het gevang te leiden, en moesteu de hulp hunner

collegas inroepen. Proces-verbaal is ten laste der 
dronkaards opgemaakt.

— Dronken m ijnw erkers te Anderlues zijn, na 
hunne quineaine gedeeltelijk opgedronken te 
hebben, aan het vechten geraakt. Met bijlen en 
pieken kapten zij in het rond, zoodat ooggetuigen 
verklaren nooit iets dergelijks gezien te hebben. 
De geburen hebben na het gevecht drie gekwet
sten opgenomen.

— Een uitvinding. Men schrijft uit Oostende,
27 November : Een ingenieur van Doornik heeft 
een toestel uitgevonden, waardoor men bij dikken 
misteen schip op ongeveer 100 meters afstand, 
zal kunnen waarnem en: Proeven zijn door h( m 
reeds, met gunstigen uitslag, op de kust genomen. 
Thans zet hij ze voort aan boord der stoombout 
Topazey varende tusschen Oostende en Tilbury.)

— V ershrikkelijk spoorwegongeval te  Brus
se l.— Twee piocheurs door een expresstrein  
verrast.—L etterlijk  aan stukken gereden .—Een
vreeselijk ongeval had dinsdag morgen, te 11 u.
45 min. plaats, op de hoogte van de werkhuizen 
van den ijveren weg in de vooruitgangbtraat, op 
een tiental meters van de plaats, waar over eenige 
jaren de heuglijke spoorwegramp voorviel, gezegd 
der Tvvee-Bruggen.

Voorbij de Rogierstraat, vormen de lijnen van 
den ijzerweg eene groote kromming Werklieden 
zijn aldaar bezig met het herstellen der baan.

Tusschen hen waren er drie piocheurs aan den 
arbeid, op het punt waar de kromming het gevoe
ligst is. Daar konden zij onmogelijk in de verte 
de aankomst van den trein zien.

Het was enkelijk wanneer deze tot op eenige 
meters waren genaderd, dat zij ze konden bemer
ken.

De treiu 607 komende van Verviers en die in 
de Noordstatie moet stoomen te 11 u. 35, was 
voorbij gereden en de drie werklieden hadden zich 
op zijde geplaatst.

Nadat deze trein zijnen weg had voortgezet, 
hadden de werklieden den arbeid hernomen, ver
mits alsdan geen andere trein in het zicht was.

Eene minut later, kwam de trein 236 van 
Antwerpen-Oost aangereden met eene vertraging 
van 25 minuten.

Twee der piocheurs. Amand Van Genderdeu- 
ren, wonende te Ideghen en Karei De Bruyne 
gehuisvest te Buggenhout, werkten te midden der 
baan—den rug gekeerd naar de twee-Bruggen.

Zij konden bij gevolg onmogelijk den trein 236 
zien.

De machinist van dezen trein kon van zijnen 
kant, ter oorzakte der kromming, de piocheurs 
niet bemerken.

En wanneer hij hen zag en het alarm floot— 
was het te laat.

De twee ongelukkigen werden door den trein 
verrast, omvergeworpen en letterlijk vermorzeld.

Bij de aankomst van den trein in de noordstatie, 
zag men dat er brokken vleesch kleefden aan de 
wielen van verscheidene waggons.

De stukken van de twee lijken werden verza
meld en in de werkhuizen der vooruitgangstraat 
gedragen.

Het hooger personeel der Noordstatie heeft on- 
middelijk een eerste onderzoek geopend, en 
het parket verwittigd, evenals den bestuurder der 
exploitatie.

Het zal moeten uitgewezen worden of de chef- 
piocheur ïich hij de werklieden bevond om hunne 
aandacht op alle mogelijk gevaar in te roepen, 
zooals het reglement het voorschrijft.

Dit zal misschien het gewigtigste punt van het 
onderzoek wezen.
De twee slachtoffers van dit gruwelijk ongeval 
waren getrouwd, vaders van verscheidene kinde
ren.

— ’s Gravenbrakel. Hevige brand. Vrijdag 
morgend, ten 6 u re ,'is  een hevige brand uitge
broken in de belangrijke drukkerij van MM. Zech 
en zoons, eenige minuten nadat de werklieden 
den arbeid hernomen hadden. Het 'gebouw heeft 
vier verdiepen en er waren ongeveer 300 mans en 
vrouwen gebezigd. Een geweldige schrik ontstond 
en de werklieden verdrongen zich naar de uitgan
gen. De trap die naar het derde verdiep leidt, is 
ingestort onder het gewicht der vluchtende werk
vrouwen en meisjes ; gelukkig zijn zij er zonder 
erge wonden van afgekomen. Alleen eene vrouw 
heeft een been gebroken.

M. Th. Zech deed zijnen zieken vader naar de 
pastorij brengen, en sloot den gazmeter af, te r
wijl eenige werklieden en toegesnelde burgers de 
boeken en het kofferlort wvgdrocgen. De brand
spuiten der drukkerij en der statie werden in 
werking gesteld, doch dit kon niet veel helpen.

De hulp der pompiers van Brussel werd gevraagd 
doch deze konden niet komen zoolang zij de ver
zekering niet ontvangen hadden dat de gemeente 
’s Gravenbrakel hunne kosten zou betalen.

Het vuur nam spoedig eene schrikkelijke u it
breiding ; gansche brokken muren stortten in en 
de gensters werden door den wind over de aanpa
lende woningen verspreid. Gansch de drukkerij is 
afgebrand. De schade wordt berekend op meer 
dun 1 miljoen. Eene bestelling van 25,000 fr. 
gebedenboeken, die vrijdag moest verzonden 
worden, is vernield, evenals de kostbare clichés 
en dertien drukpersen. In een] aanpalend gebouw 
was eene kostbare verzameling schilderijen en 
meubelen, die ook de prooi der vlammen gewor
dt n is. De oorzaak van den brand is onbekend.

— Namen. De gezondheidstoestand van Mgr. 
iVcm ière, bisschop van Namen, is onrustwek
kend. Sedert eenige dagen kan de eerbiedweer- 
dige kerkvoogd de H. Mis niet meer celebreeren.

DESEmNT H E B 3 R  biedt kosteloos aan, 
aan allen die aangetast zijn van eene huidziekte, 
haarwormen eczemas, puistjes, huiduitslag, chro 
niscbe bronchiten, borst-, maag- en blaasziekten, 
rheumatiek, een onfeilbaar middel te doen kennen 
om zich spoedig te genezen, zooals hij zelf volko
men is genezen geweest na alle mogeüjke genees
middels vruchteloos te hebben doorstaan en 
beproefd. Dit aanbod waarvan men het mensch- 
lievend doel zal inzien, is het gevolg eener 
belofte.

Per brief of postkaart schrijven aan den heer 
VINCENT, 8, Victor Hugoplaats te Grenoble, die 
kosteloos en vrachtvrij per post antwoorden 
en de gevraagde inlichtingen op sturen zal.

Men vraagt 

G O E D E  B E Z E M M A K E R S
bij Sintobin-De Busschere.

in stad

STAD ISEGHEM.

V erpachting  der Tolrechten en 
A anbesteding der levering van P etro le  
voor de stadslanteernen voor 1899 .

Burgemeester en Schepenen der Stad Iseghem ;
Maken kenbaar dat er op ZATERDAG 10 

DECEMBER 1898, om 3 ure juist des namiddags, 
in de groote zaal van het Stadhuis alhier, zal 
worden overgegaan :

1° Tot de openbare verpachting der Meet- 
Weeg- en Standrechten op de Jaarlijlcsche en 
Wekelijkschc Marlden deser stad voor het ja a r  
1899.

2" Tot de aanbesteding der levering van Petrole 
noodig voor de stadslanteernen gedurende een 
ja a r  van / Januari tot en met 51 December 1899.

De gegadigde worden verzocht hunne prijzen 
per liter te doen kennen bij gesloten brief, in te 
zenden ten langste den 9 December aanstaande, 
aan den Heer Burgemeester der stad Iseghem, 
met het volgende opschrift : sousmissie voor de 
levering van Petrole voor 1899.

De Petrole zal moeten van allerbeste kwaliteit 
zijn. — Deze brieven zullen ten dage der aanbe
steding in het publiek worden geopend.

Iseghem, den 19 November 1898.

Ter Ordonnancie : Burgemeester en Schepenen,

De Sekretaris, De Müelenaere.

A. Werbrouck.

P riesterlijke  benoem ingen.

Zijn benoemd : to t pastoor te Dudzeele, in ver
vanging van den E. II. De Badts, overleden, de 
E. H. Courtois, pastoor te Maria kerke-bij- 
Oostende ; tot pastoor te Mariakerke, de E. H. 
Van Dromme, onderpastoor te Aertrycke : tot 
principaal van het collegie te Oostende, in ver
vanging van den E. H. Ostyn,tot pastoor te Heule 
benoemd, de E. F rutsaert, leeraar in hetzelfde 
collegie ; tot onderpastoor te Aertrycke, M. Mer- 
ville, onderpastoor te N ieuwpoort; tot onder
pastoor te Nieuwpoort, M. Delaere, bewaker in 
het Sint-Lodewijkscollegie te Brugge.

SCHEEPVA ART van ISEGHEM.

La Jeune Adèle, van Fran^ois V andeVille,m et 
kolen voor Conrard Verstraete. — Een schip met 
bloem voor Constant Vande Moortele.

Burgers tand y an  ISEGHEM.
G E B O O R T E N :

419. Germana Windels d. van Petrus en Devos 
Maria. — 420 Gaston Dequeker z. van Petrus en 
Ledoux Marie. — 421 Theophile Allewaert z. van 
Petrus en Maes Maria. — 422 Oscar Degryse z. 
van Camille en Casteleyn Maria. — 423 Marcel 
Dewulf z. van Victor en Dufott E m m a.— 424 
Jules Vanquaetem z. van Alberic en Vandenber- 
ghe Marie. — 425 Fiorimond Brouckaert z. van 
Joseph en Devos Irma. — 426. Joseph Depuydt 
z. v. Charles en Rebry Adeline. — 427. Germain 
Desniet, d. v. Gustaf en D’heygers Catharina. — 
423. GabriellaDeltomme, d. v.Edmond en Beer- 
naert Juliana.

S T E R F G E V A L L E N  :

222. Leon Vanrobays, 2 1/2 m. z. v. Cyrille en 
Naert Emma. Rousselarestr. — 223. Bertha 
Bossier, 16 m. d. v. Felix en Nonckele Maria. 
Droogen Jan.

!J0S HOTERMANS & C,E
Stokers te_HASSELT 

ECHTEN GRAANJENEVER
gewaarborgd uit zuiver rogge 

en gerstenmout.

«c
o
o.c/>

U IT V IN D E R S
VAK HET

O R A N J E  B I T T E R
Zich voor het namaak in acht nemen

14 E ered lp lom a ’s en gou den  m e d a il le s  op  d e  
In te rn a tion a le -  en w e re ld te n to o n s te ll in g e n

Batten wedstrijd sedert 1804

Alleenverkoop wordt toegeitun in iedere 
belangrijke gemeente.

A  G  E N  TE W  G E V R A A G D

VOOR DE ZWAKKE KINDEREN
Niets heeft een m eer merkwaardiger) invloed 

op de kinderen met zwak gestel dan de Scott’s 
Emulsie. Deze toebereiding is de gemakke- 
lijksten en doelm atigsten vorm on) de zuiverste 
traanolie verbonden m et de Hypopliosphieten 
van Kalk en Soda in te  nem en. Zij bezit het 
groot voordeel aangenaam  van sm aak te zijn : 
zij wordt door de kinderen gaarne genomen : tot 
dus verre, dat zij haar als eene snoeperij aanzien.

In de Scott’s Emulsie, is de sm aak der olie 
gansch verborgen, en goed verm engd zijnde, 
geeft hij niet liet m inste werk aan de verte- 
ringsorganen.

De genee=hee en hebben dikwijls vast gesteld, 
dat de Scott’s Emulsie 
toegeeigend wordt zelfs 
w anneer het gewoon 
voedsel het niet is, 
hetgeen wil zeggen, dat 
de ScotJ’s Emulsie het 
gestel voedt, w anneer 
al de andere voedsels 
zonder u itslag blijven. 

De volgende brief zal 
§ w \ w V ' - v a w \ P ;,ct belang van iedereen \ f A  1.1̂ j i j«  ,pwekken > die een kind 

^ tie b b e n  i’i het tijdstip 
■van den wasdom , en 
zich niet g ted  ontwik- 

’t Jiind (B A tL E T  kelt. Zij zu’len in de 
Scoti’s Em ulsie eene voorbeeldige toebe
reiding aantreffen en aan het lichaam sgestel 
een doelmatig voedsel op bescheidene wijze 
bezorgen.

Aiiiuy-le-Chateau (Allier), Frankrijk, 9 Mei 1897.
Mijnheer, ik deed uwe Scott’s Emulsie nemen 

door mijn wichtje van 20 maanden, door eene algemeene 
vermagering aangetast, gevolg eener bronchiet. De goede 
ui'.siag uwer kostbare remedie liet zich niet afwachter. 
en eenige dagen behandeling brachten eene zichtbare 
verbetering te weeg in den toestand van mijn kleine 
zieke. Het beteren duurde voort, heden is het gansch 
hersteld, maar ik ga voort met het uwe Scott’s Emulsie 
te doen nemen, die ik aanzie als den besten kracht- 
hersteller. Aanvaardt, mijnheer, de uitdrukking, mijner 
erkentelijkheid.

(Geteekend) : Chaulet, onderwijzer.
De Scott’s Emulsie vindt men in alle goede 

apotheken. Algemeen d e p ö t: Ch. Delaere en Cu 
Apothekers, B russel.

W e l Opgelet!
Mr en Mm8 MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten

Moscroenstraat, N° 2, KORTRIJK
op den hoek bij het gevang

hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die Densisten, rondloopers van huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking niede zijn dat Mr en 
Mm6 Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar we! gelijk gewoonte te raad
plegen ziin in hunne oude woonst wat niet elder»1 
bestaat a!s te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor M' en Mme Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met huune witte 
kiels die onze kalanten met geweld elders willen 
brengen dus laat u niet misleiden zoolang gij aan 
het gevang niet zijt ziet gij ons huis niet dus voor 
alie misgrepen voor te komen vraagt naar het 
gevang daar zult gij zien den hoek der MOS
CROENSTRAAT, N° 2, huis met koetspoort dat 
is bij Mr EN Mm0 MAURICE MEIER.

Mr en M™ MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.



W ilt gij goed en goedkoop brood 
eten, ga bij LEON VERDUYN, b ak 
k e r aan het K ruis Iseghem . V erm in 
dering  van prijs voor groote huisge
zinnen.

Studie van Meester ALFONS DE BRABANT 
Notaris te  Ingelm unster.

Op Dinsdag 13 D ecem ber 1898
om 1 ure namiddag 

in 't IN G  E L M  UNS TE B O S C H ,

Schoone V E N D I T I E
van

75 Koopen m a a r  gemengeld K A P H O U T .  
Eene allergrootste hoeveelheid B R A N D H O U T ,  
S P K  RB E N  A F G E Z A A G D  en S P E R R E -  
B U S S C H E N .

TJ\.A .JR  T E B A . K
Zondag 4 December, in S' SEBASTIAAN, bij 

Ernest Dewulf-Dejaeghere, Ameyesiraat.

Zondag 4 December, IN ’T PRINSENHOF,
bij Marlin-Josson, Ingelmunster kalsijde,

Zondag 4 December, in DE SMISSE, bij 
Ferdinand Lil om m e, Wijngaardstraat.

Zondag 11 December, in CAFÉ LEOFOLD, 
bij Leon Verschoore.

Zondag 11 December, in DE KLEPPE, bij 
Eduard Dejonghe, Abeele.

GROOTE KEUS van PELLETERIEN
(Cols, boas, moffels en Pélérines)

in alle slach van vellen.

Jules Lafaut-Lahousse,
bij de Kerk, ISEGHEM.

Het huis g< last zich met de herstellingen. 

Genadige prijzen.

Allen die hun profijt beminnen 
en schoone, sterke en goedkoope 
schoenen willen dragen, gaan bij

D EVO S-JANSSENS
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden a’le slach van schoenen voor 
den winter en den zomer, werk- en prachtschee- 
nen in alle vormen, wmterpantoufels te beginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, niansbottinen te 
beginnen aan 7,65 fr. zeer sterk.

Alle de artikels worden er gemaakt en verkocht 
aan den prijs der leveringen in het groot.

Het huis bijzonder gekend om zijne fijne en 
rijke  schoenen, heeft sedert 1863 twee uitvin- 
dings Brevets bekomen; Diplomas en itfedaillen 
in de w ereldtentoonstellingen van Antwerpen 
1894, Amsterdam 1895, Brussel 1897, en te  
B lankenberghe Eerediploma met groote onder
scheiding in 1898.

Beveelt zich ook voor het maken van schoenen 
voor gebrekkelijke voeten.

Uit te r  hand te koopen
een schoone en kloeke tilburijj, kappe in beste 
kwaliteit van leder, onlangs nieuwe wielen. Zich 
te bevragen ten bureele van dit blad.

Ten onzen bureele is te bekomen :

Een SlaclitGlïer zijner M i g ,
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  B edrijven

ELLENDELING
Drama in 3 B edrijven

door Dr J. GITS. — ±  ’t  s t u i t .

F ra n s  B L f f i i E R T ,  M i n d e r ,
te LEDEGHEM, Statiestraat,

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk. 

Genadige prijzen. Spoedige bediening.

Ten bureele van dit blad :

Groote Keus 
van

S c h e u r  a lm a n a k k e n
Laatste Nieuwigheid 

van 25 cent. to t2 fr .  het stuk.
Gaat zien en duet uwen keus in tijds l i j

J . DOOMS, R ousselarestraat
en

Jacques DE BUSSCHERE,
Sint Hiloniusstraat, ISEGHEM.

SPEELKAARTEN aan genadige prijzen.

Th.Debenne-Uytenhove
P anne- en Schaliedekker, 

ISEGHEM, Wijngaardstraat,
recommandeert zich als voeger, en voor het droog 
maken der rliumatieke muren.

Indien gij eenen onwaardeerbaren dienst wilt 
bewijzen aan uwe kennissen, die aan eene long
tering, tene verwaai loosdo valling, o f ’t is gelijk 
welke borstziekte lijden, geeft hun dan den raad 
hunnen toevlucht te nemen tot het

F a m ilie g e n e e sm id d e l
van den

P A S T O R  V A N  B O U S S O I T
Zoowel in Belgie als in den vreemde zijn de 

genezingen, door het gebruik van dit middel 
bekomen, ontelbaar. Gedurende het leven van 
den H. Pastor van Boussoit was de toeloop der 
zieken naar de pastorij onafgebroken.

Het recept van dit geneesmiddel is aan Me
vrouw C. W. overhandigd, en deze heeft een 
apotheker des lands met deszelfs bereiding gelast.

De altijd klimmende faam van dit geneesmiddel 
is aan zijne uitmuntende hoedanigheden toe te 
schrijven. De ingeworteldste longziekten, de 
zwaarste verkoudheden, en in ’t algemeen, alle 
borstziekten worden opkorlon lijd  door zijn ge
bruik overwonnen. Het werkt de ziekte tegen en 
overwint ze, het verzacht de longen en vers'erkt 
de borst. Men hoeft zijne levenswijze niet te ver
anderen.

PRIJS VAN DEN TOT : 3  FRANK.

Vereischt het opschrift : Familiegeneesmiddel 
van den Pastor van Boussoit, en het handteeken 
C .W .  gedeposeerd.

Dépot bij Arthur Rodenbach, Groote Markt 
Iseghem.

van alle landen, nelfs de meert 
gewone, voor priesterlijke ro* 

pingen van arme kinderen. 
- Kostbare godsdienstig*

v V A  gedenkenissen in ver-
y&j

'e.tyti
postze
gels aan het

WERK VAN 
BETHLEHEM

Montxen-Moresnet (Luik), 
of aan Juffer Blancquaert 
te Cortenbergh (Brabant).

wisseling gegeven. 
Vraagt mlich 

tmgen of 
xend

VERANDERING van WOONST.

Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten, kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare vel- 
ziekten, gaat naar de Apotheek van

A rth u r R odenbach
op den hoek van de markt te ISEGHISM,

en vraagt de ZILTSIROOP en ZILTE- 
ZALF Alfons Destoop-Messiaen.

De ondergeieekende bekend op eenige dagen 
tijd van de ZILTE genezen te zijn door het ge
bruiken der Ziltezalf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

F lauw e gezondheid
Flauw te van bloed

I J z e r  C h o co la d e
van V A N  E E C K E , Iseghem.

Prijs 3 fr. per pak.

JPur^reer C h o co la d e
0,50 cent. de Pak

te bekomen bij Apothekers Rodenbach  
en Ve rh am m b , Iseghem.

Chocolade n° 1. — gewaarborgd. 
Zuiver Cacao en suiker 
aan 1,25 fr. de 1/2 kilo.

J. D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, m aakt 
het geacht publiek bekend dat met l a JU LI 1898, 
hij zich vestigt Ardoijesteenweg, n° 48 in het 
huis en werkplaatsen thans gebruikt door M. 
Constant Coussé-Bostoen.

Hij beveelt zich opnieuw aan de goede gunst 
van eenieder welker bevelen hij steeds met de 
meeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen weerdig te worden.

S T A Ü F F E R ’S M ELK BLO EM
(Farine Lactée Stauffer)

Doelmatig voedsel voor kleine kinderen,
Waarvan de basis de goede melk van onze 

viaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

A . R o d e n b a c h , g ro o te  m a r k t ,  I s e g h e m .

^ " s t o o m f a b r ie k  t o t  OLSENE.
\  Oud huis L a n q e r a e r t -Sa n t e n s .

A. Combes-Verbeke
Bouwmeester — Ondernemer, 

Iseghem.

Gewone en Prachtmeubelen in alle 
slach van hout — Schrijnwerk — Tim
merwerk — Bureel- en Schoolmeubels 
— Mekanieke Stors — Alle slach van 
Parquetten op bitüme en roostering.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M . &  I T M ,  MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k .
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijniijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
n ie t van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en M,n* 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden ziju. Mr en Mm' MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank  
V olledige gebijten  van af 100 frank  en hooger

Al de kunsttanden en gebijten  kom ende u it de laborato ire  van Mr en Mra* 
M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven.

Te raadplegen alle dagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon- en hoogdagen.

2 , M o s c r o e n s t r a a t ,  2 ,
op den hoek  bij het gevang , huis m et k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK 28 Nov. j 21 Nov.

T arw eh ec t.fr . 15,00 a 16,00 l 00,00 a 16.50
Rogge . . , a 13,00 00,00 a 13,00
Haver . . , a 15,50 00,00 a 16,00

46,50 a 47,25 
00,00 a 43,50 

Aardappels . 5 ,50a 6,25 0,00 a 6,00
Boter per Kilo 2,54 a 2 60 0,00 a 2,62
Eiers per 25 . 3,83 a 4,25 0,00 a 3,67
Suikerijboonen . , a 19,00

id. , a 00^00
Veemarkt Kortrijk 28 Nov. per kilogr. op voet. 

148 veerzen 1* kw. 0,80 2" kw. 0, 3* kw. 0,65

koolzaadolie 100k‘“ 00,00a 46,50 
Lynzaadolie 100 k"* —,— a 39,00

16 ossen 
178 koeien 

67 stieren

0,80
0,76
0,76

O,
0,
0,

ROUSSELARE 29 Nov.

W it.tarwe 100 k"’ 17,00 a 18,00 
Roode Tarwe . 15,50 a 16,00
Rogge . . 13,00 a 14,00
Haver . . 16,00 a 16,50
Boonen . . 18,50 a 19,00
Aardappelen . 4,50 a 5,50
Boter per Kilo 2,70 a 3,00
Eieren per 25 3,00 a 3,75
Suikeryboonen beschik. 21 50 
Suikeryboonen 1899 . a 14,75
Viggens 00,00 a 00,00
koolzaadolie 100k'” 00,00 a 49,50 
Lynzaadolie 100 00,00 a 39,00

DEYNZE 30 Nov.
Aardappelen 100 k. 5,00 a 5.50 
Boter per kilo 2,50 a 2,70 
Eieren de 26 . 3.15 a 3,42
Hespe de kilo 1,45 a 1,51 
Viggens . . 23,00 a 33,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 35,00 a 40,00 

* 2« kw. 25,00 a 30,00
» 3* kw. 15,00 a 20,00
„ 4* kw. 8,00 a 10,00

THIELT 1 Dec.
Tarwe den hec.ol. . 13,40
Roode Tarwe . a 12,00
Rogge . . —, — a 10,25
Haver 100 kilos . . 15 50
Boekweit . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,00
Kroten . . . .  00,00 
Aardappelen 100 kilos. . 5,50
Boter de kilo . . 2,65
Eieren de 25 . . 3,50
Verkens ’t stuk. 00.00 a 30,00 
Hespe de kilo . 1,55

WAREGHEM 28 Nov.
Vlas 1* kw. per kilo 1,35 a 1,40

» 2* , 1,15 a 1,20
» 3* ,  0,90 a 1,00

Werk per kilo . 0,00 a 0,52
Aardappelen 4,50 a 5,75
Boter per kilo . 2,40 a 2,90

AUDENAERDE 1 Dec.
Haver . . . 16,25
Aardappelen per 100 k. 4,75
Boter de kilo . , 2,63
Eieren per 25 3,44
Verkens . . . 25,00
Konijnen . . . 2,45
Hespe de kilo . . 1,50

0,65
0,58
0,56

22 Nov.

17,70 a 19,00 
00,00 a 00,00 
00,00 a 00,00
16.00 a 16,50
19.00 a 00 00
5.00 a 5,50
2.50 a 2,80
3.00 a 3,50 

00,00 a 22,50
, a 14,75 

00,00 a 00,00 
, a 49,00 
, a 41,50

9 Nov.
4.00 a 4,50 
2,70 a 3,00
3.51 a 3,69 
1,45 a 1,63

25.00 a 30,00
30.00 a 35,00
25.00 a 30,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00

24 Nov.

14,00
12.50
10.50
15.50 
00,00

3,00 
00,00 

5,50 
. a 2,70 

3,60
00,00 a 30,00 

1,55 
19 Nov.

1,10 a 1,20 
0,95 a 1,05 
0,90 a 0.95 
0,50 a 0,55 
3,50 a 5,00 
2,30 a 2,70

24 Nov.
a 12,50 
a 4,75 
a 2,49 
a 3,37 
a 26,00 
a 2,45 
a 1,45

LEUVEN
Tarwe 100 k.nieuw' 

» handels » 
Rogge nieuwe 

» handels 
Haver

28 Nov.

17.00 a 16,00 
. 16.50 

00.00 a 13.25 
. a 00.00 

CO.OOa 15.50

2 Dec.

voorbrouwers 00.00 a 16.00 
Geerst . . 16* 00 a l  6.25
Tarwebloem . 00.00 a 23.00
Tarwemeel . . 11.50
Koolzaadolie per hectol. 50.00 

n geklaarde 55.00
Lijnzaadoiie . . . 40 00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00 00
Klaverzaad de 100 kil. 00.00
Koolzaadkoeken 
Lijnzaadkoeken 
Aardappelen . 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

00.00 a 00.00 
00.00 a 00.00 

. 0.00 a 5.75 
: 3.50
. 6.00 
. 2.60 
. 3.50

17,00 a 
00,00 a 
00,00 a 
00,00 a 
00,00 a 

, a 
16,25 a

00,00

00,00 a

00 a 
00,00 a 
00,00 a

o’,00 
0,00

16,00
16.50 
13.2,5 
13,CO
15.50 
16,00
15.00
23.00 
11 50
50.00
55.00
40.00 
CO,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00

a 5,75 
a 3,50 
a 5,50 

2,30 
3,50

Veemarkt Antwerpen 28 Nov.
77 ossen 1* kw. 0.84 2* 0.00 3* 0.64 
87 koeien 0.00 0.00 0.00
44 veerzen 0.78 0.00 0.58
37 stieren 0.70 0.00 0.50
'3  kalveren 1.06 0.00 0.86

B eurs van Brussel 1 Dec.
Belgische 3 p. c.

,  2 1/2 p  c.
Annuiteiten 4 1/2 

4 
3

Gemeentekr. 4 1/2 
4 
3

, 3 „/• 1861 102,50 
, 3 1863 103,00

JUtwerp* 1887 21/2 105,75

93,00

97,75

107,50
99,00

Brussel 1886 2 1/2 104,00
Gent 1896 2 p. c. 92J5
Luik 1853 2 1/2 93^00

,  1897 voluit b. 89,25
,  1897 niet voluit b. —,—

Oostende premie 1. —,—
Vorviers 1893 96,50
Congo-leening 89,50
Buurtspoorweg 3 —.—

2 1 / 2  110 ,00


