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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.
Een uittreksel der Affichen bij den 

drukker van dit blad gedrukt, wordt 
onvergeld tweemaal in de flazette
overgenomen.

Heer Uitgever der 
Gazette van Iseghem

In eene briefwisseling overgenomen in het 
nummer van 28 Januari laatstleden van] uw 
weekblad, schijnen de gemeenteraadsleden be
schuldigd te worden den heer Burgmeester 
afgekeurd te hebben in zijne handelwijze in 
zake van dischraad en doktoors.

Tegen die beschuldiging of schijn van be
schuldiging teekenen wij verzet aan, en 
verzoeken u in uw blad van zaterdag
4 Februari te willen overnemen onzen open 
brief aan den heer Burgmeester en de bevolking 
van Iseghem.

Aan den Heer Carpentier,
Burgem eester der Stad Iseghem, 
en aan de bevolking.

De ondergeteekende Schepenen en Gemeente
raadsleden van Iseghem.

Als gevolg aan den klaren en rechtzinnigen 
uitleg door den heer Burgemeester aan den 
gemeenteraad gegeven, nopens het geschil 
ontstaan tusschen den dischraad en de genees
heeren van stad ;

Bekennen : dat er in de zitting van den 
27 Januari 1910 aan den gemeenteraad al
leenlijk lezing is gegeven geweest van de 
beraadslaging van den dischraad, betrekkelijk 
de benoeming van de geneesheeren der armen 
voor de jaren 1910 en 1911 ;

Dat er hoegenaamd geene kennis gegeven is 
geweest van de brieven, gewisseld tusschen 
den dischraad en de geneesheeren, brieven 
van dewelke het Schepencollegie geene mede
deeling ontvangen had, geen mededeeling kon 
noch mocht eischen en waarvan bijgevolge 
geene bespreking noch beoordeeling noodig 
noch mogelijk was, daar zij uitsluitelijk vallen 
onder de bevoegheid van den dischraad die 
alleen bemachtigd is om de geneesheeren te 
benoemen.

Zij bevestigen dat de beraadslaging van den 
dischraad eenparig door den gemeenteraad 
bekrachtigd wierd en dat deze goedkeuring 
geschiedde ingevolge de voorschriften der wet.

Zij verklaren de handelwijze van den 
heer Burgmeester in deze zaak volkom en  
goed te keuren.

Dientengevolge teekenen zij hevig protest 
aan tegen de onrechtveerdige aanvallen der 
geneesheeren tegenover den heer Burgmeester, 
niettegenstaande de Burgmeester alles deed 
wat menschelijk mogelijk was voor de over
eenkomst.

Iseghem, den 1 Februari, 1911.
Geteekend: J. Van Naemen, G. Rosseel, 

J. Coucke, E. Dierick, B°n J. Gillès de Pélichy, 
Ed. Deryckere, J. Vande Kerckhove.

Over Vondel.
Door de talrijke opvoeringen van Vondel’s:

o Adam in Ballingschap », die alom in Noord
en Zuid-Nederland plaats grepen, en door 
die van zijn « Lucifer » die nu aanstaande 
zyn, werd in dezen laatsten tijd de aandacht 
op den echten grootmeester der Nederlandsche 
letteren meer dan ooit getrokken.

Hier ook dus een woordje over hem.
In de schoone Duitsche stad Keulen is er 

een straat, die de «Vondelstrasse » heet. Daar 
werd onze groote dichter Joost Van den 
Vondel op 17 November 1587 geboren. Zyn 
ouders waren Antwerpenaren ; zij stonden 
bekend als Doopgezinden. Evenals meerandere 
van hunne stad- en landgenooten waren zij, 
tijdens en om wille van de godsdienstige 
beroerten onder het Spaansch bewind, naar 
Duitschland uitgeweken. Wanneer de knaap, 
tien jaar oud was, trok hij met zijne ouders 
de grenzen over, eerst naar Utrecht en weldra 
naar Amsterdam, waar hij zijn leven lang 
is blijven wonen. Door afkomst hoort Vondel 
tot ons land, door zijn geboorteplaats tot 
Duitschland en door zijn later verblijf tot 
Holland. Maar door zijn grootsche kunstge
wrochten hoort hij tot de heele beschaafde 
wereld, en door hem zal de eerbied voor 
onze  taal le v e n  en h a a r  schoonheid en  rijkdom 
u i t s t r a le n  doo r  a l le  e e u w e n  heen .

Buitengewoon sehoolonderricht genoot hij 
niet. Zijn Ouders waren niet rijk, en derhalve 
mocht hij niet langer leeren dan een gewone 
burgersjongen van zijn tijd. Maar zijn wondere 
aangeboren begaafdheid en een rustelooze 
geestesarbeid vulden het te-kort aan en hij 
werkte zich op tot een diepgroudig-onderlegd 
en veelzijdig- ontwikkeld geleerde, een der 
eersten, zooniet de allereerste van dat tijd
perk. Zooveel de beslommering van een 
kousenhandel dien hy had opgericht, het 
toelieten, hield hij zich met studie en vers
kunst bezig, en allermeest met verskunst, 
want hij had in zijn ziel dien onbed wing- 
baren drang vol hooge verzuchtingen, die 
de dichters in zich omdragen, en de poezie 
was hem een levensbehoefte, « om wie ik 
’t leven lieve, en zonder welke ik niet de 
majesteit der zonne aanschouw als met ver
driet », zooals hij het zelf getuigt. Vooral 
na zijn huwelijk in 1610 met Maaiken De 
Wolf, aan wie hij de bereddering van den 
winkel overliet, kon hij zich meer met studie 
en kunst inlaten. Hij bracht het o. a. zoo 
ver, door eigen werk zich de kennis van 
Latijn en Grieksch zoo eigen te maken, dat 
hij verschillende oude meesterstukken in 
prachtige Nederlandsche vertaling wist om 
te zetten.

Hij ook was eerst Doopgezind, niet katholiek. 
Maar zijn ontwikkeling op elk gebied sloot 
ook de kennis der Bijbelsche geschiedenis 
en der godsdienstwetenschap in, en naarmate 
deze wetenschap volmaakter en helderder 
was geworden, had die groote denker met 
zijn on benevelden en onbevooroordeelden geest 
zich meer en meer aangetrokken gevoeld tot 
de R o o m sc h -k a th o lie k e  Kerk. Gods genade 
werkte in zijn ziel en, overgelukkig als een 
die een uitweg vindt na lang met hartebe- 
klemming te hebben rondgedwaald in beang
stigende duisterheid, deed hij in 1741 plechtig 
afstand van zijn kettersche dwalingen en 
ging over tot den katholieken godsdienst. 
Met leede oogen zagen zijn geloofsgenoten 
dat aan; haat en miskenning spanden nu 
saam tegen hem. Dat mocht. Vondel troostte 
er zich in, daar hij wist, dat « zij zalig zijn, 
die vervolging lijden om de rechtvaardigheid », 
en, wat meer is, noch in zijn leven noch 
allerminst na zijn dood zouden zijn vijanden 
er in slagen, hem zijn hoogen roem te ont
nemen. Geldelijke ondersteuning werd hem 
wel niet genoeg geschonken ; maar dwong 
en dwingt dit niet des te grooter eerbied 
af voor het christen kunstideaal, dat hij 
nastreefde en zoo machtig uitwerkte ?

*
*  *

Vondel schreef dramastukken, ver de ver- 
hevenste, die wij in onze taal bezitten, en 
die op een rij komen met de grootste treur
spelen in de wereldletterkunde. Hij maakte 
niet minder dan 24 oorspronkelijke drama’s. 
Voor zijn bekeering had hij er reeds eenige 
afgewerkt: zijn vruchtbaarste tijdperk, dat 
waarin hij het hoogst staat, is echter dat 
na zijn bekeering. Bij voorkeur haalde hij 
dan de stof ervan op uit de gewijde boeken; 
zijn voornaamste christen treurspelen zijn: 
« Peter en Pauwels > 1641, « Lucifer » (1654) 
waarin hij den val der wederspannige engelen 
behandelt., « Adam in Ballingschap » (1664), 
waarin de val der menschen wordt uitgebeeld, 
« Noah » en « Joseph in Dothan » waarin de 
geschiedenis van Joseph, Jacobs zoon, wordt 
uiteengezet. Deze en zijn andere treurspelen 
getuigen van zijn stoute opvatting zijn diep 
inzicht in de geschiedenis en vooral in het 
leven der ziel; zij betooveren door de pracht 
en welluidendheid der taal en grijpen den 
toeschouwer machtig aan.

Vondel was en is ook nog onze grootste 
lierdichter. Zijn christen en vaderlandsche 
begeestering heeft hij in heerlijke zangen 
vertolkt. De liefde van zijn vaderhart, het 
wel en wee van zijn huiselijk , leven, de 
verknochtheid aan zijn vrienden en weldoeners, 
ligt ook in zijn gedichten met al de schakee- 
ringen van het gevoel, nu eens hoogopjubelend, 
dan eens gelaten, maar diep klagend, nu 
eens overweldigend-grootscb, dan eens ver
rukkend teeder.

Wanneer echter het onrecht tegen zijn 
Kerk of zijn volk, of tegen het recht, om 
’t even waar, gepleegd, al te driest was, verhief 
hij luid zijn stem, en hy geeselde wie het 
verdiende met de bijtende slagen van zijn 
woord, en klaagde met hevige verontwaar
diging die mistoestanden aan. Onrecht kon 
hij niet gedoogen; hij had zijn leven veil 
voor de waarheid.

En nog als didactisch dichter munt'hij'uit, 
d. w. z. dat hij nog kon onderwijzen in 
zijn poëzie, gelijk welheer Van Maerlant het 
deed, en Vondei kon dat over de verheveuste 
onderwerpen. De leer over het allerheiligste 
Sacrament stelde hij te boek in de « Altaar
geheimenissen ».

Vondel’s treurspelen werden heel zelden 
opgevoerd in zijn leven, « Lucifer » enkel 
tweemaal, en verschillende zelfs niet eens. 
Maar hij schreef niettemin voort uit inner
lijke nood van zijn ziel. E erst nu  — twee  
en een halve eeuw la ter  — gaat de alge
meene en groote bewondering voor zijn  
kunstgewrochten in  Noord- en Zuid-Neder
land op, door bemoeiing van R ooyaard’s 
tooneeltroep, en w ie zou, eens dat hij m et 
zijne kunst in  aanraking  kom t, haar zijn  
bewondering kunnen  ontzeggen ?

Vondel stierf arm, in 1679. De geldver- 
kwisting van een zijner kinderen, Joost, had 
het karig vermogen van den ouderling nog 
helpen opdermijnen. Hij wilde op zijn graf
stede deze droeve woorden: « Hier ligt
Vondel zonder rouw, — hij is gestorven van 
kou ». — In de verleden eeuw werd hem 
te Amsterdam een groot standbeeld opgericht, 
in het ruime « Vondelspark ».

In het buitenland word hij hoog gewaardeerd. 
Een der schoonste werken, die over zijn leven 
en kunst verschenen werd in het Duitsch 
geschreven door den onlangs gestorven Jezuïet 
A. Baumgartner.

Vondel is een eer voor onze taal, onze 
kunst, ons geloof.

Averbode’s Weekblad.

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

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

W illem  Royaards zelf, speelt de rol 
▼an Lucifer.

Prijzen der plaatsen ; 1® plaats, 5 fr. (voor
behouden en genummerd ) 2e plaats, 3 fr.

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

DOOD VAN DEN

Uit Duitschland komt het bericht van het 
overlijden van Singer, een der hoofdleiders 
van het Duitsche socialismus. Ofschoon 
socialist en lid van de arbeidersklasse, van 
de uitgebuite en de verdrukte klasse, bezat 
M. Singer eene kolossale fortuin. Gemeen
teraadslid van Berlijn, werd hij later als 
afgevaardigde van den Reichstag gekozen. 
De afgestorvene was t ’ huis op alle groote 
socialistische vergaderingen.

Hoewel hij zeer lange jaren in den strijd 
was geweest, moet hij bekennen dat het 
Duitsche proletariaat, hoewel vooruitgegaan 
in getalsterkte, toch ook het geluk niet 
heeft kunnen geven aan de arbeidende klasse.

Voor zijne dood kon Singer zich overtuigen 
dat de droombeelden en vooruitzichten der 
socialisten grootendeels hersenschimmen zijn 
die zich nooit zullen verwezentlijken.

Als men den hedendaagschen toestand 
vergelijkt met vroegere jaren, met de 
beginseljaren van Singer, dan komt men 
tot een droevig besluit.

Hoewel de loonen veel gestegen zijn 
klagen alle stammen der samenleving meer 
dan ooit, bijna niemand is nog tevreden ; 
vooral doet zich die ontevredenheid gevoelen 
in de socialistische wereld.

Van daar die tallooze werkstakingen, die 
verschrikkelijke arbeidscrisissen, die moord
dadige opstootingeu, met hunnen nasleep 
van rampspoed en ellende. Singer ook had 
aan zijne kiezers gezeid, dat hij hun het 
licht, het leven en het geluk ging brengen 
e n  g e l i jk  h e t  a l t i jd  g e b e u r d ,  w a r e u  e r  m e n s c h e n

die aan die woorden geloof hechtten. Thans 
is Singer, zooals zoovelen vóór hem. verdwenen; 
en nog altyd bestaat de ongelijkheid der 
menschen en nog immer zijn er machtigen 
en grooten op aarde ; en het zal moeilijk, 
ja, volkomen onmogelijk zijn, zulks hierop 
aarde weg te nemen.

Gelijk Singer zullen vroeg of laat de  
andere socialistische kopstukken verdwijnen 
van het wereldtooneel ; en van al hunne 
hersenschimmen, van al hunne droombeelden, 
zal er niets overblijven dan eenige vage herin
neringen, en ook wel de droevige gevolgen 
van eene geschokte samenleving ; waarin 
vele menschen, door de schuld van het 
socialismus, hun geluk en hunnen v re d e  
verloren hebben.

Landbouwbelangen.
P r o v in cie  W est-V la a n d er en .

Keuringen en prijskampen der stieren en 
prijskampen voor koeien en veerzen.
Het gewoon onderzoek der stieren, bestemd 

tot den openbaren springdienst in West
vlaanderen, gedurende het jaar 1911, zal 
plaats hebben :

Te Ingelmunster, op woensdag 12 April,
Te Thielt, op donderdag 30 Maart,
Te Pitthem, op maandag 27 id.,
Te Rumbeke, op donderdag 6 April,
Te Hooghlede, op dinsdag 18 id.,
Te Kortrijk, op donderdag 30 Maart,
Te Moescroen, op dinsdag 28 id.,
Te St-nenys, op donderdag 6 ADril.
Te Avelghem, op woensdag 12 id.,
Te Vichte, op dinsdag 4 id.,
Te Wacken, op maandag 3 id.
Bij uitzonderingsmaatregel zal de keuring 

der stieren die recht hebben om mede te 
dingen voor de bewaringspremiën yan 400 
en 300 fr., den dag zelf vande  ge\tfestelyke 
prijskampen geschieden.

Onmiddelijk na het gewoon onderzoek der 
stieren, zal in de 37 omschrijvingen, de
prijskamp plaats hebben voor de « omschry-
vingspremiën » en de « bewaringspremiën » 
van 150 en 200 fr. ingesteld voor de stieren, 
alsook de prijskamp voor de « omschrijvings-
premiën » uit te looven voor de koeien en
de veerzen.

De prijskampen voor de « gewestelyke 
premiën » en voor de « bewaringspremiën » 
van 400 en 300 fr. ingesteld voor de stieren, 
alsmede voor de « gewestelijke prem iën» 
ingesteld voor de koeien en de veerzen, zullen 
gehouden worden :

Te Stalhille, op donderdag 20 April eerst
komende.

Te Dixmude, op dinsdag 18 id.,
Te Yper, op zaterdag 22 id.,
Te Kortrijk, op donderdag 20 id.,
Te Ingelmunster, op maandag 24 id.,
Te Thourout, op woensdag 19 id.,
De samenstelling der landbouwomschry- 

vingen en gewesten,de voorwaarden, plaatsen, 
dagen en uren van keuring en prijskamp, 
alsmede het getal en het bedrag dér uit te 
reiken premiën, maken het voorwerp uit 
van een besluit der bestendige Deputatie in 
date van 30 December 1910, dat bij plakbrief 
naar al de gemeentebesturen der provincie 
wordt opgezonden.

KONINKLIJKE BEZORGDHEID.
Zes honderd vrouwen van mijnwerkers 

hadden aan koningin Elisabeth een aandoen- 
lijken brief geschreven, waarin zij de « goede 
vorstin » smeekten hen ter hulp te komen en 
te zorgen dat hunne echtgencoten spoedig den 
arbeid zouden kunnen hernemen, opdat de kin
deren niet te lang brood zouden moeten missen.

Aan M. Hubert, minister van nijverheid en 
arbeid werd er kennis gegeven van dit hert- 
roerend smeekschrift.

Over eenige dagen werd de minister d o o r  
koning Albert verzocht naar het kasteel van 
Laeken te komen. De vorst heeft aan M. Hubert 
zijne hooge tevredenheid en geluk uitgedrukt 
over de spoedige oplossing van de w erkstaking; 
hij bedankte den minister voor dezes doel
matige tusschen komst en zegde dat de koningin 
toch zoo tevreden was te vernemen dat de 
arbeid hernomen is in de koolmijnen, en dat 
d e  kinderkens der ‘mijnwerkers g e e n  brood
g e b r e k  z u l le n  l^ d ea .



W at de meisjes moeten leeren.
Willen de weeshuizen, de scholen en pen

sionaten van jonge meisjes ons flinke vrouwen 
geven, onderwezen in den godsdienst in staat 
een huis te besturen, de kinderen op te voeden 
en hun man met raad en daad bg te staan 
in zijne ondernemingen en moeilijkheden, dat 
zy aan de toekomstige echtgenooten en moe
ders eene der noodzakelijkste wetenschappen, 
de kunst van huishouden, onderwijzen.

Weet gij wat deze meisjes moeten leeren, 
zegt de Christene Vrouw : leert haar lezen, 
schrijven en rekenen ; leert haar gezonde en 
voedzame spijzen bereiden ; leert haar was
schen en strijken, kousen stoppen en kleederen 
vermaken.

Leert haar dat een gezond voedsel voor 
alle medeqjnen, pillen en andere apothekers- 
zaken vrijwaart.

Leert haar dat men, om besparingen te doen, 
minder uitgeven moet dan men verdient, 
en dat men met de tegenovergestelde wijze van 
doen rechtstreeks naar de armoede en den 
ondergang loopt.

Leert haar dat een eenvoudig katoenen 
kleedje, dat betaald is, schooner staat dan 
een prachtig zijden pak, waarvan leveraar 
en naaister nog de betaling eischen.

Leert haar dat een flink en open gelaat 
meer weerd is dan vijftig bleeke, kwijnende, 
teringachtige gezichtjes.

Leert haar inkoopen doen en rekeningen 
nazien.

Leert haar dat de weelde, ijdelheid en 
overdreven opschik enkel dienen om in 
haar het beeld van God te misvormen.

Leert haar verstandig spreken, haar ver
trouwen in God stellen ; leert haar zich zelve 
helpen en met moed en ijver werken.

Leert haar den ijdelen schijn verachten en 
ja en neen zeggen zonder huichelarij..

Leert haar dat deugd en Godsdienst alleen 
den mensch kunnen gelukkig maken op deze 
aarde.

Leert haar vooral de ware godsvrucht; 
want zonder deze zullen de meisjes moeilijk 
het overige leeren, en zoo zij het ook leerden, 
zij zouden er slechts een gering en kortstondig 
voordeel uit trekken.

In dat alles moet de jeugdige dochter 
vooral door de moeder, welke de beste leer
meesteres is, onderwezen worden.

Internationale Tentoonstelling 
van A m bachtsw erktuigen

T e  A n t w e r p e n  v a n  13 M e i -13 Ju n i  1911.

Deze Tentoonstelling van eenen gansch 
bijzonderen aard is een werk van opvoeding 
en van propaganda.

Zij heeft voor doel de patronen en w erk
lieden van de kleine nijverheid bekend te 
maken met den vooruitgang gemaakt in de 
ambachtswerktuigen : ze hun gebruik eigen 
te maken, hun de voordeelen ervan te doen 
begrypen. en ze in te wijden in de gezond
heidsleer in de werkhuizen.

Voordrachten zullen op deze verschillige 
onderwerpen gegeven worden.

Deze Tentoonstelling is ingericht onder de 
hooge bescherming van het Gouvernement, 
der Provincie en der Stad Antwerpen.

Alle inlichtingen zijn te bekomen op het 
Secretariaat: Lange Nieuwstraat, 109. Ant
werpen. ______________

IJzerw eg  Gent-Duinkerke.
Ten einde betere betrekkingen in te richten 

tusschen het binnenland en de belgische badste
den, gelegen tusschen Westende en de fransche 
grens, zal het Staatsbestuur belangrijke wer
ken doen uitvoeren op den ijzerweg van Gent 
naar Duinkerke, hetgeen de kosten van uit
bating zal verminderen ; alzoo zullen er sterke 
motors ingevoerd worden om de dubbele trek
kracht af te schaffen. De lijn van de sectie 
Dixmude-Caeskerke zal onder andere verdub
beld worden ; over de Leye, te Grammene, 
komt eene nieuwe vaste brug en de draaibrug 
op de Yser, te Caeskerke, wordt door eene 
vaste brug vervangen. Andere kunstwerken 
zullen te Veurne en Zarren uitgevoerd worden. 
Deze werken zullen waarschijnlijk rond het 
einde van 1912 voltooid zijn.

De Tombola der Tentoonstelling.
De trekking voor de verdeeling der kleine 

prijzen tusschen de winnende nummers van 
de eerste reeks der tombola (uit giften A en B, 
bruine briefjes), zal vrijdag’ in het stadhuis 
te Brussel plaats hebben. Men weet dat de 
winnende nummers dier reeks sedert lang uit- 
gelot zijn : de trekking moet nu enkel uit
wijzen, welken prijs elk dier winnende num
mers bekomt.

Naar Lourdes.
Gedurende het jaar 1910 hebben 191,540 

bedevaarders nedergeknield voor het genade
beeld van Maria. Er zijn 306 treinen met bede
vaarders in de statie aangekomen. 626,000  
Communiën werden uitgedeeld, 55,300 missen 
gelezen. De 31 Belgische treinen brachten er 
10,313 bedevaarders aan. Na Spanje telt België 
het grootste aantal bedevaarders in het buiten
land.

Eene zevende dochter.
Zooals men weet, heeft de koningin besloten 

meter te zijn van iedere zevende dochter die 
in- eene familie geboren wordt. Eene zevende 
dochter is nu in het huishouden Bergen, te. 
Heppen, in Limburg, geboren.

De Fransche toltarieven.
De hoogere nijverheid en handelsraad hield 

woensdag morgend eene vergadering te 
Brussel, onder het voorzitterschap van M. 
Strauss, om d^ kwestie der fransche toltarieven 
te onderzoeken. Na eene lange bespreking 
heeft de vergadering met algemeene stemmen, 
min drie onthoudingen, de volgende besluiten 
goedgekeurd : 1* De nijverheid en de handel 
verlangen een traktaat met Frankrijk : 2* Men 
moet aan de belgische regeering het wapen 
der fiskale rechten geven ; 3“ Deze fiskale 
rechten moeten zoo spoedig mogelijk gestemd 
worden.

BUITENLAND.
FRAN KRIJK.

De kerkvervolging.
Onlangs werden er, tengevolge van een 

verslag opgemaakt door den bijzonderen 
kommissaris Faubot, huiszoekingen gedaan 
bij de Zusters van het Kindje Jesus, in de 
rue de Thionville, te Rijssel, alsook in de 
school van de rue des Augustins, welke 
vroeger door die Zusters bediend werd. De 
kommissarissen Lefebv're en Guyot, gelast 
met de huiszoekingen, vonden geen enkel 
stuk waardoor er zou kunnen bewezen 
worden dat die Zusters eene kloostergemeente 
uitmaakten. Niettemin werden de onder
wijzeressen beticht de wet op de kloosters 
overtreden'  te hebben. Dinsdag werden zij 
onderhoord door den onderzoeksrechter, wien 
zij al de noodige inlichtingen gaven om te 
bewijzen dat zij niet te zamen huizen.

De winter.
De winter is ook ongemeen streng geworden 

in Frankrijk. In de streek van Fismes zijn 
talrijke benden everzwijnen verschenen die 
de hovingen verwoesten en tot op de koeren 
der hoeven dringen.

Dinsdag heeft men in een trein, rijdende 
van Pons naar Royan, M. Nazereau, eere- 
pleitbezorger bij het beroepshof van Bordeaux, 
dood gevonden. Da man was bezweken aan 
de gevolgen van een bloedopdrang, door de 
koude veroorzaakt.

P H IL IPPIJN SC H E  EILANDEN.
Erge rampen.

In een omtrek van twintig mijlen valt er 
een regen van slijk en steenen op de steden 
en dorpen, tengevolge .der uitbersting van 
den vulkaan Baal. De inboorlingen zijn naar 
de heuvels gevlucht, Twintig menschen zijn 
door eene springtij verrast geworden en 
versmoord. Deze springtij werd door onder- 
zeesche aardbevingen veroorzaakt.

De springtij.
Volgens de laatste berichten uit de streek 

van den Taal, zijn vijf dorpen door de 
springtij verwoest. Er zijn wrel 800 slacht
offers. In den omtrek van den vulkaan zijn 
vele personen door brandende stoffen, uit 
den krater voortkomend, verbrand geworden. 
Er zijn treinen met hulpmiddelen en genees
heeren ter plaats gezonden.

De pest  in Mandoliourie.
Het is verschrikkelijk hoe de pest in Noorde

lijk Mandchourie woedt. Al de steden en de 
dorpen in een omtrek van 200 mijlen zijn 
aangetast, en eenige heel en gansch uitgeroeid 
De chineezen die Kharbine in alle richtingen 
ontvluchten hebben den vreeselijken geesel 
in al de omliggende plaatsen verspreid. Men 
schat dat er alle dagen, in Noordelijk Mand- 
chourië, ongeveer duizend menschen ster ven. 
De twee en twintig geneesheeren zijn er in 
gelukt de uitbreiding van de pest te Kharbine 
tegen te houden. De chineesche stad Foud- 
ziadian, daarentegen, is eene doode stad 
geworden. Men telt er reeds 4000 slachtoffers, 
en van hare 30,000 inwonners is de helft 
gevlucht.

De bliksemsnelle vooruitgang der ziekte 
is iets ijselijks. Men haalt een aantal gevallen 
aan van lieden die goed gezond schenen 
wanneer zij zich bij de geneesheeren, gelast 
hen te onderzoeken, aanbodeu, en die plot
seling wankelden, vielen en dood waren.

Het eenige beschuttingsmiddel is het masker. 
Al de europeanen. al de japaners en al de 
chineezen, die deel maken van de policie 
of van het spoorwegpersoneel, dragen het, van 
Moukden af. Zij gelijken aan spoken, gehuld 
gelijk zij zijn in groote kleederen van witten 
gaas, en met een geiodoformeerd gazen mas
ker voor ’t gelaat, dat neus en mond bedekt.

Soms gelijke hun kostuum aan de uitrus
ting van een duikelaar, en bestaat uit ca
outchouc-botten, broek en vesten, en eene 
witte kap die hoofd en gelaat bedekt, en 
waarin slechts twee openingen voor de oogen 
zijn. De menigte, die het schrikkelijk gevaar 
niet beseft dat haar bedreigt, lacht deze 
« vastenavondzotten » uit.

Het afschuwelijkste tooneel dat men zich 
voorstellen kan had dinsdag te Kharbine 
plaats waar men de slachtoffers van de pest 
met hoopen begon te verbranden. Woensdag 
werd de lijkenverbranding voortgezet. De 
lijkkistea werden recht in vier groote kuilen 
gezet en daarop werden hoopen bevrozen 
lijken gelegd. Stroomen petrol werden dan 
over de akelige stapels gegoten en deze wer
den in brand gestoken. Deze brandstapels 
werden twee mijlen van de stad opgèricht 
en door de troepen bewaakt.

BINNENLAND.
Ingelm unster. — De toestand in de textiel

nijverheid blijft onveranderd. Tot nu toe wordt 
er niets gezeid over den uitslag der onder- 
handelingen van den Heer Mavaux afgeveer- 
digde van den minister van Arbeid en Nijver
heid om eene verzoening tusschen bazen en 
werklieden te bekomen.

Samson Kina. Vermaarden kruidewijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. Het 
is een aangenamen drank, sterk aangewezen 
voor zijne heilzame uitwerksels.

H ulste. — De bewoners van de Statiestraat 
hoorden maandag avond, rond 10 1/2 ure, 
hulpgeroep en gingen zien. .In de straat zag 
men een man die in laaie vlam stond ; men 
rukte de brandende kleederen af en wrikkelde 
den ongelukkige in een deken, waarna men 
hem naar het oudmannenhuis van de H. Fami
lie droeg. De man werd herkend voor den 
genaamden Eduard Bettens, 70 jaar oud, 
knecht in de pachthoeve van de weduwe 
Vandekerckove. De bijgeroepen geneesheeren 
bestatigden dat de ouderling ijselijk verbrand 
was over gansch het lichaam ; daar hij in 
stervensgevaar verkeerde, diende een priester 
hem de HH. Rechten toe.

Dinsdag morgend ging de veldwachter het 
slachtoffer ondervragen. Bettens vertelde dat 
hij aangerand wierd door een onbekende, 
die hem met petrol begoten en vervolgens 
zijne kleederen in brand gestoken had. Men 
denkt echter dat de man eene brandende 
sigaar in den zak gestoken had. en dat zijne 
kleederen vuur gevat hebben ; Bettens kwam 
uit Frankrijk, waar hij een bezoek gebracht 
had aan zijne familieleden. De veldwachter 
heeft het parket verwittigd.

Bettens is woensdag overleden.
Het parket van Kortrijk is dinsdag na

middag naar het Oudmannenhuis gekomen, 
waar Bettens verzorgd werd, en had hem 
ondervraagd. De ongelukkige ouderling ver
klaarde aan de magistraten juist hetzelfde 
wat hij aan den veldwachter verteld had 
’t is te zeggen dat hij aangerand, met petrol 
overgoten en in brand gestoken werd.

Zedelghem. — De gemeente werd maandag 
in opschudding gebracht door een vreeselijk 
vitriooldrama. De gebroeders Verkeyn, beiden 
gehuwd, wonen in het midden van het dorp 
en zijn de beste vrienden. Hunne echtgenooten 
echter kwamen met elkaar niet overeen ; de 
vrouw van Henri Verkeyn kon de wederhelft 
van August Verkeyn niet lijden.

Henri Verkeyn kwam maandag met zijn 
broeder August, diens vrouw en hunne twee 
kinderen, in rijtuig terug van Oostcatnp, waar 
zij een familielid bezocht hadden. Het rijtuig 
hield stil voor het huis van August Verkeyn ; 
een oogenblik nadien hoorde men smart- 
geschreeuw en men zag het peerd steigeren 
en met de hoeven slaan. De geburen snelden 
toe en bestatigden dat de echtgenoote August 
V o rk  'y n , h a re  twea k in d e re n  en  het peerd  
door vitriool verbrand waren. Een bijgeroepen 
geneesheer verzorgde de vrouw en de kinderen 
die vreeselijk gesteld zijn ; een der kleinen zal 
waarschijnlijk het gezicht verliezen. Het peerd, 
dat brandwonden heeft aan den rug, werd 
ook verzorgd. Een onderzoek is door het 
parket van Brugge ingesteld.

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

Sterfgeval.
De heer notaris Busschaert, schepene van 

Moeskroen en volksvertegenwoordiger van 
het arrondissement Kortrijk, is Vrijdag mor
gend aan eiwitziekte te Kortrijk overleden.

Zijn opvolger voor de Kamer is M. Dr Peel, 
van Kortrijk.

T ram 1 ij n- Ardoye-Iseghem .
De ontvangsten gedurende de maand 

December laatst beloopen tot fr. 705,08 De ont
vangsten van 1 October tot Jaatstan December 
1910 tot fr. 2563.

Eerweerden Heer Vanden Bussche, Econoom 
in ’t Kollegie van Thielt, sedert 1874 is ver
eerd met de burgerlijke decoratie van l 8t0 klas.

De studenten van ’t Kollegie van Thielt, die 
daar verbleven binst dien langen tijd dragen 
den E. H. Econonoom groote achting en eene 
oprechte genegenheid toe, ook is |het, uit 
gansche hert dat wij hem bij deze gelegenheid 
onze hertelijke gelukwenschen aanbieden.

N ieu wj aa rgiften 
voor Z. H. Paus Pius X .

fr. 65 .00  
2.00

Bedrag der vorige lijst 
Juf. R.

Inschrij vingslij st
ten voordeele der

UITGESLOTENE W ERK LIED EN
van INGELMUNSTER

Rondgehaald in de vakschool der t i o  
merlieden op zondag laatst, 3.11 fr. ; Eenige 
wevers 0.70 ; Onbekend 20 fr. ; Naamloos 5 fr. ; 
Eene weduwe, voor die arme werklieden
5 fr. ; Uit liefde tot den christen werkman 
16,50; Achter de volksvergadering van 
Maandag laatst in ’t Loka I 32.03 fr ; Een 
schoenmaker voor zijne werkbroeders 1 fr. ; 
Rondgehaald op een werkhuis 1,95 fr. ; Naam
loos 2 fr. ; In plaats van eenen gereóom- 
mandeerden brief 0,35 fr.

Alle giften zullen met dank aanveerd worden 
door E. H. W ILLEM S, Onderpastor; ook 
in ’t Gildenhuis, dagelijks van 1 tot 2 uren.

UITSLAG der AANBESTEDING
voor de verbeteringswerken uit te voeren in 
den voetweg nr 95, genaamd Patersommegang- 
straat en in de Krekelstraat, op 30 Jan. 1911.

In  p o rp h le r  
van L assen .

Lemahieu Achille, Kortrijk fr. 61,445,—
Pillen Emile, Rumbeke 61,450,—
Blanckaert Joseph en Braet Jules, Brugge 62,095,—
Libert Ferdinand, Harelbeke 63,600,—
Mullie-Clement Camiel, Iseghem 64,445,—
Gheyle Henri en Dejonghe Charles, Heyst a/z 64,760,—
Carette Charles, Heule 66,590,—

ln  g ra n ie t 
v an  Z w eden .

59,950,— 
61,980 — 
59,994,— 
60,560,— 
61,250,— 
62,750.-

Gheyle Henri en Dejonghe Charles, Heyst a/z 62,490,—
Carette Charles, Heule 63,990,—

Mullie-Clement Camiel, Iseghem

Vandeputte Jules, Iseghem 
Waey en berge Willem, Gent 
Libert Ferdinand, Harelbeke

G root K u nstcon cert
gegeven door 

Djï Z a n g m a a t s c h a p p i j  « M A N D E L K O O R  »

In de feestzaal 
der Jongelingscongregatie

Op MAANDAG 6 FEBRUARI 1911
Zaal open om 5 ure — Begin om 5 1/2 ure stipt.

met de welwillende medewerking van den 
vermaarden Belgischen Trio :

M. THEO KAUFFMANIV, pianist, leeraar in het 
koninklijk conservatorium te Brussel.

M ALFONS VANNESTE, cellist, eerste prijs uit het 
Gentsch conservatorinm, solist in de concerien Durand 
te Brussel.

M. FKANZ D0EHAERD, violonist, eerste prijs uit 
het koninklijk conservatorium t3 Brussel, solist in de 
concerten D urand  en Isaye  te Brussel en in de casino’s 
van Boulogne, Aix-les-Bains, Blankenberghe, en-/..

en de talentvolle medewerking der Heeren :
L. LEIRE, G. CORDELEEUW en J. CORDELEEÜW.

Kunstzangers.

P R O G R A M M A
EERSTE DEEL

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

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

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

Woorden van P ot, d e  M o n t .
Muziek van T h . L e o l e r c q .

gezongen door den Heer A rthu r Samyn 
met begeleiding van groote flu't 
door den Heer A rthu r Hoornaert.

4. SOUVENIR DE MOSCOU, W ieniawsky
door den Heer F ran s Doehaerd.

5) KLUCHTZANGSPEL
a) L e  Directeur et le Ténor, Duo bouffe.
b) De tioee gazeltelezers, ,
door de Heeren L. Le ire  en G. Corde leeuw

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

1. TRIO II op 66,
a) Allegro con energico,
b) A ndante expre&sxoo,
c) Scherzo,
d) Finale,

door de Heeren Dochaerd-Vannaste-Kauffm ann .

V a n  D u r m e  

C h o p i n .

S a i n t  S a ë n s  
P o p p e r

2. GRONDELIED,
gedicht en muziek van 
door den Heer G ilb e rt Declercq.

3. BALLADE en la bémol maj.
* door den Heer Kauffm an.

4’ a) ROMANCE,
b) TARENTELLE 

door den Heer Vanneste.
5. KLUCHTZANGSPEL,

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

door de Heeren L. Le ire , G. Corde leeuw  en 
J. Cordeleeuw.

PRIJZEN DER PLAATSEN : 
Voorbehoudene plaats. 2 f r s .— Andere plaats. 1 frs.

Markt van Isaghem 28 Jan. 4 F»b.
Boter per kilo fr. 3,00 a  3 ,30 i 3 ,00 k  3,20 
Eieren per 26 2,60 a 2,86 j  2,60 & 2,86

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Régate, met kolen voor Gustaf Naert. — 

Le jeu n e  Edouard, met brabantsch steen 
en Ivonne de Merville, met ciment beide 
voor de W e Alidor Vandewalle. — Le jeune  
Frangois, met kolen voor August Verstraete.
— Nooit gedacht, met bloem voor Henri 
Pattyn, en Constant Vandemoortele.

Burgers tand van Isegtiem
G EBO O RTEN :

30. Roger Devos, zv. Florent en Elisa 
Dejonckheere. — 31. Victor Corneille, zv. 
en Alida Boddin. — 32. Jerome Belaen, zv. 
Camille en Marie D’hondt. — Jerome Van
derheeren, zv. Cyrille en Elisa Viaene.

S T E R F G E V A L L E N :
29. Gérard Seynaeve, 3 m. zv. Joseph en 

Marie Vancaneghem. Rousselarestraat. — 30. 
Hector Olivier, 3 d. zv. Henri en Marie 
Kesteloot, Mentenhoek. — 31. Isabelle Masse, 
1 m. dv. Noël en Lia Vandenbroucke, Abeele.
— 32. Gérard Geldhof, 10 m. zv. Honoré 
en Emilia Maes, Schardauwstr. — 33. Camille 
Debusschere, 4 m. zv. Hyppolyte en Elisa 
Landuyt. Rousselarestraat. — 34. Clemens 
Vandeputte landb. 80 j. ong. zv. Donatus 
en Barbara Buyse, Rousselarestr.

H U W E LIJK E N  :
12. Auguste Vanbecelaere, borstellioutm.

22 j. en Marie Vroman, borstelm. 18 j.
— 13. Aloïse Verpoucke, schoenm. 32j. en 
Justine Dinnecoer, borstelm. 34 j.



METAAL AFSLUITINGEN
fcvftCLÖTURES M ftA L L lO U E S P6RTES.CHEHÏ 

Diplókf . d 'Ho h n e u r . Cp.°  Pp j x \  FOU LAS LLERS.

m  :
P A 1L LA S S 0 N 5

} R0HCES. RE550RTs

iFÜRSTEHSERG p-powTtiDü^^AL°'7̂ AH5ERLlCHT-BRUx|e n li^ ïl iri\ni»l

>3 CR! LLAG£S. 
M tISSUS.CABL.ES.

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

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

VOOR DE KINDEREN
Weet wat U  te doen staat, wanneer uwe kinderen aan kinkhoest lijden of hoesten.

Zorgt dat Uwe kinderen in 
gezondheid opgroeien, laat hen 
vooral niet de prooi worden van 

3 dien verschrikkelijken slijm- en 
kinkhoest. waardoor zoovele 
kleinen vroegtijdig ten grave 
worden gesleept. Dient hun op 
tijd het juiste geneesmiddel toe, 
opdat zij niet in een benauwdheid 
blijven. De Abdijsiroop, Kloos
te r Sancta Paulo, maakt de 
slijm gemakkelijk los, verlost de 
kinderen van hunne benauwd
heden ; ze is volstrekt onscha
delijk en wordt bovendien door 
de kleine gaarne ingenomen.
Leest onderstaande vrijwillige 
verklaringen van dankbare ou
ders en zult tot de overtuiging 
komen, dat de Abdijsiroop,
Klooster Sancta Paulo het 
eenige geneesmiddel is, dat Uwe
kindertjes noodig hebben. I Jongejuffrouw  Haury. — 2. K inderen van den H* Louis Lèons. — 3. Jongeheer Hainaut

De heer E. Haury, rue le Lièvre 86, (e Namur, 
schrijft ons :

„ Ik heb drie kinderen, waarvan er twee ernstig 
door Bronchitis waren aangetast, mijn dochtertje van 
6 jaar en een van 17 maanden, van welke laatste 
ik U een portret zend. Meer dan twee maanden waren 
zij ernstig ziek ; zij hoestten veel, fluimden en leden 
vreeselijk aan de keel. Zij konden bijna niet meer 
eten en werden daardoor van dag tot dag magerder. 
Geen enkel middel, dat ik voor hen beproefde, kon 
hen verlichten. Eindelijk probeerde ik het met de 
Abdijsiroop, waarvan twee flesschen voldoende waren 
om hen weer geheel te doen genezen Ik kan U verklaren 
dat- dank zij de Abdijsiroop, mijn twee kinderen 
weer geheel gezond zijn, hetgeen gij kunt afkondigen.

De kinderen van den heer Louis Léons, Glaeyslaan, 
107, Schaarbeek-Brussel, werden gedurende langen 
tijd gekweld dooreen hevigen hoest. Geen nacht konden 
zij slapen door de vreeselijke benauwdheden, zij 
haalden pijnlijk en moeilijk adem en leden veel pijn 
op de borst. Voedsel gebruikten zij bijna niet en zij 
waren zoo ziek, dat zij langen tijd het bed moestan 
houden. “ Van de vele middelen, die ik voor de kin
deren aanwendde zeide ons de vader, “ was geen 
enkel, waarbij zij baat vonden, zoodat ik begon te 
vreezen, dat de longen waren aangetast, te meer, daar

in mijne familie meer van die gevallen waren voorge
komen. Een mijner kennissen, wier kinderen van 
dezelfde ziekte waren genezen door de Abdijsiroop, 
Klooster Saucta Paulo, raadde mij dit middel aan. 
Reeds de eerste flescb Abdijsiroop bracht beterschap; 
de hoest verminderde en ook de borstpijnen namen af. 
Nadat zij nog twee flesschen hadden gebruikt, waren 
zij volkomen genezen. Op het potrret, dat ik U hierbij 
zend, kunt gij zien hoe gezond en vroolijk de kinderen 
thans na het gebruik der Abdijsiroop, zijn. „

De heet Josef Hainaut, te Menufontaine (Fauvilles) 
verklaart ons dat zijn 3 jarig zoontje langen tijd aan 
hevige benauwdheden leed. Het ventje leed gedurende 
den h«elen dag zoodanig, dat ik er medelijden mee had 
eri dat het niet aangenaam was voor mij, als vader, om 
het aan te zien. Geen enkel middel kon hem helpen; toen 
ik over de talrijke genezingen las die door de Abdij
siroop waren verkregen, kwam het gedacht bij mij op, 
om ook eens proef te nemen. Ik kocht eene fieseh 
Abdijsiroop in de apotheek Heintz, te Bastogne en 
reeds van al het georuik van de eerste flesch deed zich 
eene merkbare, genezing gevoelen. Het hoesten bedaarde 
veel, de nachten werden veel kalmer en de eetlust keerde 
terug. Na in het geheel 3 fiesschen Abdijsiroop aan 
mijn zoontje te hebben gegeven, was hij totaal genezen. 
De Abdijsiroop heeft hem gered. „

De Abdijsiroop bevat geen schadelijke bestanddeelen en geneest zoowel jongen als ouden van alle borst- en 
longaandoeningen, asthma, pleuris, influenza, bloedspuwingen, slijm- en kinkhoest.

Priis per flacon van 230 gram fr. 2, van 550 gram fr. 4 en van 1000 gram fr 7. Hoe grooter flacon hoe voor- 
deeliger dus! Verkrijgbaar bij Joseph Verhamme, A p o th e k e r  Iseghem en m alle Apotheken Hoofd-Depót voor 
België'O DE BEUL, Lange Nieuwstraat, 57, Antwerpen. Algemeen Depót: L. 1. AKKER, Rotterdam.

ABDIJSIROOP.

SUMUGHT
ZEEP

HOOFD
PIJN

oogenblikelüke

i/erzachtiNg

VOLKOHEM
c eHe z i H q

DOOR DE

Boekenieuws.
Verschenen bij J. DEMEESTER te Rousse

lare, Protest der verdreven Portugeesche 
Jusuieten aan het Portugeesche volk,
door P. Aloysius-Gonzaga Cabral, P. J. 
Overste der Portugeesche missies.

LANDBOUWERS
Beste engelsche zaaihaver, bijzondere 

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

Victor Corteville
Droogenjanstraat, Iseghem.

STAD ISEGHEM

Openbare Aanbesteding
voor het bouwen van een burgerswoonhuis 
mat aanhoorigheden voor rekening van 
Jufvrouw  Elisd\Depra.et in stad. Teekeningen, 
begrootingstaat en conditiën zullen ter in
zage liggen der belanghebbende in de herberg 
de GOUDEN L E E L W  bij Mad. w* Cloet 
Gentstraat,, van maandag 5 Februari tot 
28 Februari naast.

Verdere inlichtingen te bekomen bij Cam . 
SPRIET, Bouwkundige in stad.

De aanbiedingen zullen geopend worden 
op W oensdag 29 Februari om 5 uren
namiddag in bovengemelde herberg.

Namens de eigenaarster, 
Cam. Spriet.

Verslag van Doctor ROUTH,
hoofdgeneesheer in het “ Höpital Samaritain „ der vrouwen 
en kinderen, te Londen : “ Natuurlijk rijk aan onmisbare 
„ bestanddeelen van het bloed voor de hersenen, de 
„ spieren, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen 
„ en te onderhouden, is de

Revalenta du Barry
, het voedsel bij uitmuntendheid dat gansch alleen volstaat 
„ om den welvaart der kinderen en der zieken van allen 
„ ouderdom te verzekeren. Vele vrouwen en kinderen, die 
„ verkwijnen van vermageringen zwakheid, zij volkomen 
„ door de Revalenta du Barry genezen worden. „ 

(Gebezigd in de Engelsehe hospitalen sedert 60 jaar).
“ Vitry-bij-Reims (Marne), den 22 October 1890.

“ Ik maak persoonlijk gebruik van uwe REVALENTA. 
„ Ik schrijf ze aan mijne zieken voor, bijzonderlijk in de 
„ gevallen van aandoeningen der spijsbuis en in alle ge- 
„ vallen waar het van belang is de krachten der zieken op 
„ te houden en herop te wekken; ik heb er altijd de best© 
„ uitslagen mede bekomen. „ Dr L. R avatjd.

“ Tours, den 2 Juli 1891 
“ H eren, ik ben meer dan drie en zeventig jaren en 

„ niets meer kunnende verteren ten gevolge eener reeds oude 
„ maagziekte, ben ik in Februari laatst, de REVALENTA 
„ beginnen te gebruiken ; min dan eene maand later at ik 
„ gelijk iedereen en niets deed mij pij». „

“ Mej..GA.GüELiN, bij de nonne-Augustijnen. „
. “ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maanden 
„ belet van te sterven; ’t is het eenige voedsel dat ik kon 
„ verteeren. „

“ H. G affino , Pastoor-deken van Cette.,, 
Vier maal. voedzamer dan het vleesch zonder te const 

pieren, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecijnen 
In doozen van fr. 2-50, 4-50,7-75., .17-50 ; 6 kilos : 40 fr. 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

OPENBARE VERKOOPING

Een schoon Ha
m et Fabriek, groote magazijnen,

Recht over de Statie 
en van

V I E R  W O O N H U
waaronder eene Herberg, te IS EG H

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

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth Rous
selare, F ,  AMEYE , apoth. DÜBUISSON, apoth. GRY- 
MO.NPKEZ, apoth.

\ OPENBARE VERKOOPING
van

Eene TW EEW OONST
met medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan de Gravée)

L
Doos van 2cachefTen 
KoKer van9cachelTen

in «alle

APOTHEKEN

Algemeen depot voör IsegJiem en omstreken 
Apotheek Arthur Eodenbach,

Groote Mark

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

1° K oop. — Een HUIS van twee woonsten 
met omtrent 17 a. 25 cent. erve.

29 K o o p . — Een perceel BOUWGROND, 
zijnde de wederhelft van de erve, groot 
omtrent 17 a. 25 cent.

De huizen en medegaande erve zijn verpacht 
aan Camiel Meulebrouck en Henri Mestdagh, 
mits elk 102 f r . ’s jaars, boven de' lasten, tot 
1 Nov. 1911.

1/2 °  o Instelpenning.
INST L : Donderdag 16 Februari 19 > 1,

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

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

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen

De ..Notaris LE CORBESIER, daartoe in recht 
noemd, zal met tusschenkomst van den Notaris VANS 
MOORTELE beide te Iseghem verblijvende eu té 
overstaan van den Heer Weustenraad, vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aan- 
bi eden :

STAD ISEGHEM,
Koop Een.

Een gfoot handelshuis, met 2 aren 70 centiaren 
erve gestaan en gelegen ten zuidkante der Statiestraat, 
recht over de statie, gekend ten kadaster Sektie A 
n0" 42ii en 42‘, palende noord de Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester, zuid Mme we August Brabant 
en Kinders en west Heer Allard Cauwe.

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

2° Werkwinkel met twee verdiepen, paardenstal en 
magazijnen.

3° Eerste verdiep met vijf kamers en tweede verdiep 
met kamér en zolders.

Gebruikt door Madame Weduwe Louis Clement tot 
1 Juni 1911. ” . 7

i N. B. Er bestaat al den achterkant een?a uitweg
| van 3,50 meters tot op de statiestraat.

Koop Twee.
Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 

eene herberg genaamd In Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande erve, gestaan en gelegen op de M.;nten.iioek. 
gekend ten kadaster, sektie D n° ó?7a , 679a . 679" en 
679<i palende oost Juffrouwen Haezebróncq, £uid Petrus 
Beeuwsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

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

ZITDAGEN

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

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

1/2 “/« Instelpenning te winnen.

BERICHT.

IJking der Malen en Gewichten
in  het jaar 1911.

Burgemeester en Schepenen derstadlseghem, 
maken de ingezetenen kenbaar dat de heer 
keurder der maten en gewichten, binnen deze 
stad de ijking zal doen in het Stadhuis op 
W oensdag 22, Donderdag 23, Vrijdag 24, 
Dinsdag 28 Februari, W oensdag 1 en 
Donderdag 2 Maart aanstaande.

Iseghem, den 25 Januari 1911.'
B i j  B e v e l  :

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

PRIJSKA M P met de JASKAART
Zondag 5 Februari

In Am erika, bij V. Demuynck, St-Pieterstr 
32 fr. prijzen 32 fr.

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

30 fr. prijzen fr. 30.

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

30 fr. prijzen fr. 30.

Zondag 26 Februari
In het B ierhuis 

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

bij

Op Zondag de 5 Maart
zijnde den l e Zondag van den Vasten

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

T A  A R T E  B A F
Zondag 5 Febiuari 1911

In  S t Joseph, bij Booue-Hemeiyck.
St Pieterstraat.

In St-G erard  bij Al. Desmet-Dejaeghere, 
Krekel motestraat.

In de Harmonie, bij Art. Declercq, 
Kruisstraat.

«SuNUGHT'̂ eep
maakt de wasch yemakke:
lijk en peeft het lijnwaad 
d e n  fr b c h e n e n  a a n y e n a m e n  
gzur v a n  d e n  b u i t e n l u c h t .

W IELRYD ERS!!. .  Alleen de Pneu

E N G I  E B E R T
GEVULCANISEERD

MET LENIG LYNWAAD WORDT NORMAAL
GEFABRIKEERD ZOOALS DEN AUTO-PNEU

DE G EVULCAN15 EEEIDE OMHULSEL 0 " 'KWALITEIT) 
LN DE LUCHTKAMER (PARA210)ZYN

GEWAARBORGD V O O R15 MAANDEN



MET- BESTE'MIDDEL

D E - KLGD5TERBALSEM
leder lijder weet welk een folterende pijn het speen kan veroorzaken. 

BALSEM zal men onmiddelijk veel baat en verzachting ondervinden r
Bij gebruik van KLOOSTER-

, __ _________________ o __________ _ De pijn ia dikwijls zoo hevig, dat
de lijder niet tot gaan in staat is, terwijl in sommige gevallen de bloeding 
zoo sterk is, dat zij ernstig gevaar oplevert.

De KLOOSTERBALSEM nacmt de pijn weg, verzacht ontstekingen geeft 
den uitgeputten lijder rust en gemak.

De KLOOSTERBALSEM verzacht en geneest en heeft genezing gebracht 
in vele verouderde gevallen, di# reeds voor ongenezelijk werden gehouden.

De KLOOSTERBALSEM is bovendien een uitmuntend middel tegen oude 
en nieuwe wonden, brand- en snijwonden, zweren, uitslag, ring-, dauw- en 
baardworm, steken van insecten, vorst aan handen en voeten, terwijl rheuma- 
tischeen alle andere rheumatische aandoening on voorwaardelijk worden genezen.

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

Hoofd-Depöt voor België : O. DE BEUL, Lange Nieuwstraat, 57 , Antwerpen. 
Verkrijgbaar bij | Jos. Verhamme, Apotheker Marktstraat, Iseghem en in alle apotheken.

KANTOOR VAN DEN 
Notaris DU PO NT te Ardoye.

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

Jaarlijhsche Venditie van

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

Vergadering in de P auw , by ’fc kasteel.

TE bekomen 
ten onzen bureeleen by J. De Busschere-Bonte  
Vlaamsch-Fransch (Woordenboek
Fransch-Vlaamsch I Callewaert
Duitsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitsch

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

(Woordenboek 
( Kramers

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

Aimé VANQEWALLE e i  Zuster
Rousse la re straa t, N° 10

—=  I S E G H E M  =
Alle slach van gerief en toebehoorten voor t im 

m erm an», sm ids en schoenm akers, aan zeer 
voordeelige prijzen en in allerbeste hoedanigheid.

G roote keus van K A C H E L S  en S T O V E N  van 
de beste stelsels, gewone, vern ickelde en verlakte 
in a lle  kleuren en in a lle  grootten, aan zeer 
genadige prijzen.

Ook nog te  verkrijgen w itte  verlakte K O O K - 
S T O V E N , beste du itsch  ste lse l en aan buiten
gewoon lage prijzen.

Alle soorten van hangende en staande L A M P E N  ; 
enge lsche en andere B E D D E N  en W IE G E N .

AGENTSCHAP
V A N  DEN

C r é d i t  S é n é r a l  H y p o t h é c a i r e
Bestier :

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

Predikheerenstraat, GENT.

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

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

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

Jules Crochon,
M a r k t s t r a a t ,  21 , ISEGHEM.

G e e n  G r ijs  H a a r

M E E R  l i l
«De Nieuwe London»
d o e t d e  grijze h a re n  b in n e n  e n 
k e le  d ag en  v e rd w ijn e n , m a a k t bek 
h a a r  g la n z e n d  en  z a c h t, b e le t h e t 
u i tv a l le n  en n ee m t de peiletjet 
van het hoo/d weg.

Eiecht op den hals:
In flacon* v»n fr. 1 ,5 0  en Ir. 3 . 5 0  

Enplscki lurltiiilHr m  2 fr. pu flaui

T• keep bU Apotheken Drogisten, H a arsn ijd ers  en  Reukwtnkela 
Is 'I fsrtsBsrls B* Sali, WickUkikt (Itlj»

Men vraagt bottienstekters by A. COUPPÉ- 
WOSTYN, te Thourout.

TB KOOP : bij D. Scheldeman Sint Hi
loniusstraat in stad eene groote hoeveelheid 
ijdele glaskisten van alle grootten.

W ekelijksche Markten
KORTJIIJK 2 3  Jan.

Tarwa heet. fr. 19,50 a 20,00
Rogge 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,25
Koolz. olie 100 k.00,00 a 66,50
Lynz. olie 100 k .00,00a 101,00 
Aardappels 10,00 a 10,50 
Boter per Kilo 3,20 a 3,40
Eieren per 25 3,25 a 3,75
Suikerjjb. besch. 00,00 a35,00 

id. 00,00 a 00,00
Veem arkt: 30 Jan. 243 koeien 

56 stieren, 44 ossen.
BOUSSKLABE 2 4  Jan.

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

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

30
19.00
15.00
16.00 
00,00 
00.00 
10,00 
3,20 
0,00

33,00

BRUGGE 21 Jan.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00 
Rogge 13,25 a 14,25
Boter 2,90 a 3,40
Aardappels 11,00 a 12.00 
Haver 100 k’ 16,00 a 17,50 
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,65 a 1,85

AUDENAEBDB 26  Jas.
Aardappels 100 k<>0,00a 9,75 
Boter de kilo 0,00 a 2,90
Eieren per 25 2,75
Verkens 00,00 a 37,00
Konijnen 3,00

Jan.
a 19,50 
a 15,50 
a 16,25 
a 66,00 
alO 1,00 
a 12.50 
a 3,40 
a 3,00 
a 39,00 

00,00
149 veerzen 

81 Jan.
19.50 a 20,50
18.50 a 19,00
15.50 a 16,00
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,20 a 3,40 
2,86 a 3,12

00,00 a 39,00 
00,00 p 17,75
25.00 a 35,00 
00,00 a 66,00 
00,00 a 00,00

1 Peb.
9.00 a 10,00
3.00 a 3,10 
0,00 a 3,20 
0,00 a 1,90

40.00 a 45,00
2 8  Jan.

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

11.00 a 12,00
16.50 a 17,00
20.00 a 20,50 

1,65 a 1,70
2  Feb.

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

a 45,00 
a 3,50

AJVTWEBPJN 30 Jan.
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 30 Jan.
42 ossen 1» 

195 koeien 
21 veerzen 
16 stieren 
49 kalvereB

kw. 0,83
0,00
0,86
0,68
0,80

fr. 22,70 
32,25

1,03 
0,00 
0,90 
0,98 
1,25

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel en tandmeesters, 
op den hoek. der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

Superphosphate HUHLMANN
J<s-'d <5°

SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

P l o m b  d  »1 g a r a n t i e

Dosages garantis 

Exigez la  Marqué
C H I Z  T O U S

l e s  N égociants en  Engrais

G e d r o o g d  in  O v e n  

HET VLUGSTE

W a a r b o r g

Mengelingen gewaarborgd

l o o d

Eischt h e t m erk
BV ALLE

vettenkooplieden

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST

DEN GOUDEN ZETEL bij

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

G e n t s t r a a t ,  I S K G H K M

J3r a c h t -  en g e w o n e  M eu bels
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, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons, 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

Ik  beveel mij in het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echt* 
zuivers inlandsche schaapwol, floconwol, pluim en en windhaar.

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

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

BEDDEN, 1* kwaliteit van windhaar gekuischt met machien, voor 2 personen
aan 21*26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

K t u L c i a  v e t t e r ^ t r a a t ,  3 3 ,  A n t w e r p e n

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

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

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

terug te geven in  kapitaal en intresten :
Duur A nnuiteiten  
5 j a a r  fr .  2 2 6 , 3 0  

10 j a a r  fr. ± 2 - 4 , 9 0  
15 j a a r  f r .  9 1  , € 5 0

Duur Annuiteiten
20 j a a r  fr .  7 5 , 3 0  
25 j a a r  fr. G S , 8 0  
30 j a a r  fr.  5 9 , G O

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

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

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & Mm” M. MEIER
< •  U  \J  v

— w  Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 
Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 

Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  
v eree rd  doo r de g ees te l i jk h e id  en  de k loosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij h e t  g evang , huis m ej k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ourit tanden en wortels 
h e b b e n  niet van doeu uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren. men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zjjn. Mr en Mm* MAURICE MidlER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te  beg innen  van af 5 frank . — V olled ige  geb ijten  van af 
100  franken  en hooger. — Al de k u n s ttan d en  en geb ijten  kom ende uit de 
laborato ire  van Mr en M“' Maurice M EIER, zijn v erzekerd  vooi het leven
Te raadplegen alle dagea te CORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en heegaagen.


