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/ . j j r  een jaa r  . . 3 ,25
7oor 6 maanden . 1,75
V >ir 3 maanden . , 1,00

Voorop te betalen 
Men schrijft in bij der 

Drukker-Uitgever 
T . H> o o m m-  

R ousselarestraat, 
en in alle Postkantoreu.

V e r s c h i j n e n d e Eiken Zaterdag.
BEKENDMAKINGEN :

0,15 c. den reg e l. 

Rsehteriijke aankondigingen 0,60 i i  

Aanbevelingen 0,SS e. id.

GODSDIENST. MOEDERTAAL, VADERLAND.

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van d it blad gedrukt, word 
onvergeld tweemaal in de öazett
overgenomen.

Nieuwpfifteii voorZ. H.den Paus
Het bedrag der inschrijvingen aan de « Gazet

te van Iseghem » behandigd, is maandag laatst 
gezonden geweest aan M. Leo MailléSekretaris 
van den bond der Katholijke drukpers met 
verzoek er melding van te maken in de 
dagbladen.

Bericht aan de Oud Soldaten 
van Iseghem.

Al de Oud-Soldaten van Iseghem worden 
dringend uitgenoodigd op Zondag aanstaande 
19 Maart de byzondere algemeeneVeryadering 
bij te wonen die zal plaats hebben in het 
lokaal Het Garenhuis om 5 ure stipt. Den 
ingang is vrij voor alle gewezen Soldaten 
van ’t Belgisch Leger, ’t is gelijk onder 
welken Koning zij gediend hebben.

N amens de Ma a t sc h a ppij 
« de W ar e  V aderla nders  »

L)e Sohrijver-Schatbewaarder De Voorzitter 
H ri D’Artoia. J. Verhaeghe

De nieuwe schoolwet
Naar er verzekerd word, zou M. Schollaert 

nog voor den 15 maart het ontwierp der 
nieuwe schoolwet in de Kamer neerleggen. 
Er worden daarover reeds verschillende 
bijzonderheden gegeven, doch wij deelen ze 
slechts onder alle voorbehouding mede.

Volgens het ontwerp zouden de kosten van 
het lager onderwijs uitsluitend gedragen 
worden door den Staat, de provincie, de 
gemeenten en de vrye schoolbesturen. De 
weldadigheidsbureelen zouden het schoolgeld 
der behoeftige kinderen niet meer betalen, 
doch het geld dat zij daar anders voor be
steedden, zou nu gebruikt worden voor de 
werken der schoolsoep en der schoolkleeding.

De schooljaren zouden van 6 tot 14 jaren 
gesteld worden, in plaats van 12, zooals het 
nu is. Er zou een 4e graad van lager onder
wijs ingericht worden voor de kinderen van 
12 tot 14 jaren : de morgendklassen zouden 
voor die leerlingen besteed worden aan het 
gewoon onderwijs, de tiamiddagklassen aan 
het beroepsonderwijs en den handarbeid, 
en op den buiten aan het landbouwonder
wijs.

In de schoolwet zelve, of in eene bijhoorige 
wet, zou er verboden worden kinderen beneden 
de 14 jaren in werkhuizen, fabrieken of 
winkels aan het werk te bezigen, opdat 
zij tot dien ouderdom naar school zouden 
kunnen gaan.

De regeering zal ook maatregelen nemen 
om de vrijen keus der school door de £>uders 
te verzekeren. Waarschijnlijk zullen er 
schoolbons afgeleverd worden, waarnee de 
behoeftige ouders hunne kinderen zullen 
kunrten zenden naar de school, wdke zij 
verkiezen, doch men weet nog niet wel, 
hoe dat stelsel zal geregeld worden. Df gelde- 
Ijjke kant der zaak wordt nog onderzocht.

Het ontwerp zou ook bepalingen bevatten, 
strekkende om den stoffel ij ken tóestmd der. 
onderwijzers en onderwijzeressen te verbe
teren.

in let oödervijs.
De onzijdigheid in zake van ondervijs, zoo 

hardnekkig door de liberalen voogestaan, 
beleeft slechte dagen.

Van alle kanten bewijst en erlcnt men 
dar, onzijdigheid eene onmogelijke ziak is.

Nu komt M. De Brouckere, een !er aan- 
leiders van de Brusselsche socialisen, met 
zulk bewijs voor den dag.

Ziehier wat hij zegt :
« Indien gij inderdaad eene opoedende 

« werking op uwe leerlingen wilt uioefenen, 
« zijt gij verplicht te spreken van dtsterren, 
« van de vogelen, van de insekten

« Maar dan ook wordt dadelijk h<t vraag- 
« stuk der schepping gesteld.

« Zult ge enkel een droog onderwjs geven 
« dat zich bepaalt bij namen en bij iet vast- 
« stellen van den regelmatigen iiop der 
« sterren ? Maar deze sterren, die \in kleur 
« veranderen, die verdwijnen, stelen het 
« vraagstuk der Schepping ».

Iemand wie den hemel beschouwt stelt 
zich natuurlijk de vraag: Wie heeft desterren 
gemaakt P

Zeker is het dat geen mensch het gedaan 
heeft.

Wie heeft het dan- gedaan ?
W at gezel De Brouckere zegt, is onweer

legbaar ! Nu volgens het « onzijdig » onder
wijs mag men van God niet spreken.

Be wet ep ie lijnen
is vrijdag laatst aangenomen met 89 stemmen 
tegen 28 onthoudingen (de socialisten).

De socialisten stemden niet tegen, omdat 
zij erkennen dat de nieuwe wet beter is 
dan de oude ; ze stemmen niet voor, omdat 
eigendomsrecht te stelselmatig door de nieuwe 
wet in voege gehouden wordt.

Woensdag en donderdag had eene bespre
king plaats over de maatschappijen van on- 
derlingen bijstand tegen ziekte. De socialisten 
wilden dat de w'erklieden voortaan zouden 
VERPLICHT zijn deel te maken van eene 
ziekenkas die in iedere koolmijn mettusschen- 
komst der bazen zou ingericht zijn. Nu zijn 
de werklieden vrij van zelf de maatschappij 
te kiezen waarin ze willen meèdoen. De ka
tholieken, — en M. Daens ook — hebben 
deze vrije keus kloekmoedig verdedigd. En 
zij hebben het gehaald, tegen de vereenigde 
liberalen en socialisten, die hen eens te meer 
getoond hebben, als vijanden der vtijheid.

Om de w&rkgescMlen te vermijden
Eene bijzondere kommissie van Kamerleden 

gelast met het onderzoek van het wetsontwerp 
tot de herziening der wet van 1887 betrekkelijk 
de nijverheids- en arbeidsraden, is besloten aan 
de regeering het volgend belangrijk voorstel te 
doen :

» Er wordt in het land een bestendige ver- 
zoenlngsraad ingesteld, die zal bestaan uit eenen 
voorzitter en 2 bijzitters, die door den Koning 
voor een termijn van 3 jaar benoemd worden, 
en door 4 bijzitters aan te duiden, indien een 
geschil op het punt is te ontstaan of reeds 
bestaat, door de belanghebbende njjrerheids- 
hoofden en werklieden ».

Dat komiteit heeft voor doel de geschillen in 
der minne te vereffenen, waarin de bevoegde 
afdeelingen geene oplossing kunnen vinden.

Kunnen werken
De dagbladen hebben onlangs verteld, dat 

de leden der koninklijke familie van Duitsch
land allen eenen stiel kennen.

Wat schoone les voor vele kleine en vooral 
voor begoede burgers !

Zeg eens: Hoeveel burgersdochters zouden 
kunnen hunnen kost verdienen door eigen 
werk, indien ze plotselings moesten alleen 
staan in de wereld P

Hoeveel kunnen nog breien, koken, de klee- 
deren herstellen, het gewone kleedsel maken, 
hemden, roks, enz. ?

Vergelijkt eens onze Juffertjes met onze 
moeders en grootmoeders !

Moeder, grootmoeder zaten nooit met ledige 
handen !

Onze mamzellekens durven niets meer 
doen ; ja toch wel, crocheteeren, teekenen, 
schilderen, piano spelen. Maar, hunne han
den vuil maken met kuischen, de stoof 
afpoetsen, bijspringen als er groote kuisch 
i s ! Foei 1

W at zouden de vriendinnekens wel zeggen, 
als zij hen eens moesten verrassen in werk- 
kleedy, met de kuisch vod in de hand of met 
de holleblokken aan de voeten ?

W at opvoeding ! W at opvoeding !
W aar leeren zij die flauwe praat ?
De kinderen moeten naar het pensionnaat, 

om « fransch te leeren » ; zij moeten in een 
« goed » pensionnaat gaan ; ja, zeker, daar 
waar zij moeten fransch spreken. De rest 
is bijzaak.

Of de kinderen in ’t pensionnaat handwerk 
zullen leeren, dat komt er niet op aan !

Of de kinderen zullen in staat zijn eene 
moeder te vervangen, bij ziekte of over
lijden, daar wordt niet in het minst op ge
dacht.

Of de kinderen na hun huwelijk zullen 
kunnen stoppen, naaien, kleêren maken. enz. 
daar moet men zich niet meè bekommeren !

Of de kinderen den kost zouden kunnen 
verdienen voor hun eigen ; neen, daaraan 
denken weinigen.

Wij beklagen zulke kinderen !
Wij verstaan dat zulke meisjes zich moeten 

dood vervelen, of enkel aan schoone kleederen 
denken, plezier maken. enz. enz.

Maar, wij verstaan nog beter, dat zij eens 
getrouwd geene huismoeders meer zijn ’lijk 
onze moeders, en onze grootmoeders !

’t Zijn nog enkel poppen ! en wree den 
man die er zoo een treft. Wee de neering- 
doeners, die met zulke pronkstukken moet 
handel drijven !

Daarom, ouders, gij vooral burgers, neemt 
eene les aan genoemde koningskinderen.

Leert uwe kinderen huiswerk verrichten, 
zooals gij ’t zelf leerdet van uwe ouders j

Maakt er « huisvrouwen » van, dan zullen 
het goede moeders, voorbeeldige echtgenooten 
worden. Dan zullen zij gelukkige huishoudens 
vormen !...

Openbare W erken
in W est-V laanderen  

W aterwerken.
Om de zeevaartinrichtingen van Brugge- 

Zeehaven te volledigen is het noodig dat 
een kanaal naar Rousselare gegraven worpt. 
Dit kanaal is eene levenkwestie voor de 
streek, begrepen eenrzijds tusschen den IJzer, 
het kanaal van Nieuwpoort naar Passchendale 
en het kanaal van Oostende naar Brugge en 
anderzijds de gekanaliseerde Lei ; dit maakt 
eene streek van 300.000 hektaren, de twee 
derden van West-Vlaanderen.

Tot nu toe, moet een schip, om van Brugge 
naar Rousselare te varen, gaan langs Schip- 
donk en Deinze, 90 kilometers 800 meters, 
of langs Gent, 120 kilom. 500 m.

Van Oostende raar Rousselare 114. 502 m. 
148 kilom. 171 m. terwijl hij vogelvlucht 
Rousselare maar 35 kilometers van Oostendé 
verwijderd is .en 31 kil. 500 m. van Brugge.

Men verhoopt dat het ontwerp eerlang 
door de regeering zal aangevat v/orden, 
gezien het groot nut.

De Staatsijzerwegen in 
W est-V laanderen.

Het bestuur der Staatsijzerwegen bestudeert 
thans een ontwerp tot het verdubbelen der 
lyn van Kortrijk naar Armentiers langs Comen.

De plans van verandering der statie-inrich- 
tingen Van Wevelghem zijn geëindigd ; met 
het oog deze statie te ontzetten, zal eene 
tusschenstatie gebouwd wrorden op het grond
gebied van Bisseghem.

Een ontwerp van opschikking der statie van 
Meenen ligt ter studie ; het plan voor het op
schikken der statie van Wervick komt goed
gekeurd te worden. Een nieuw koopwaren
plein zal in de statie van Comen aangelegd 
worden ; eindelijk, in de statie van Waasten 
zullei} ook werken uitgevoerd worden.

De geneeskunst in W est-V laanderen.
Volgens de laatst opgemaakte lijsten voor

1911 zijn er in West-Vlaanderen 379 genees
heeren, 120 apothekers, geneesheeren veeartsen
3 hoefsmeden-veeartsen ; 231 vroedvrouwen ; 
29 tandmeesters ; 6 drogisten.

Te Brugge alleen telt men 43 geneesheeren,
21 apothekers, 7 veeartsen, 20 vroedvrouwen,
7 tandmeesters en 2 drogisten.

De hanengevechten.
Eenige inwoners van het Noordzeestrand 

hebben aan de Kamers een vertoogschrift ge
zonden om de afschaffing te vragen van de 
straffen die de inrichters van hanenge
vechten treffen.

De kommissie der vertoogschif ten heeft nu 
verklaard dat die vraag zelfs de aandacht 
niet weerd is, dat zij veeleer onteerend is 
voor degenen die haar onderteekend hebben.

De gem eentesekretarissen.
Het Staatsblad kondigt de wet af, betref

fende de jaarwedden der gemeentesekretra- 
rissen, verleden maand door de Kamer 
goedgekeurd en die reeds in mei 1910 door 
den Senaat gestemd was. Volgens die wet 
heeft de gemeentesekretaris voortaan recht 
op eene vijfjaarlijksche verhoogiog van jaa r
wedde ; die verhooging moet 10 ten honderd 
bedragen in de gemeenten van de reeksen
1 tot 11 en 7 ten honderd in de andere 
gemeenten. De gemeentesekretaris die den 
ouderdom en de dienstjaren bereikt heeft om 
op pensioen gesteld te worden en in alle geval 
van op den ouderdom van 65 jaar heeft geen 
recht meer op die verhooging.

DE BLOEM DER KONINGIN.
Er is te Brussel een Komiteit gevormd dat de 

inrichting, voor gansch België, der vaderland- 
sche betooging van de « Bloem der Koningin » 
voor doel heeft.

Hare Majesteit duidt aan dit Komiteit de 
bloem aan welke Zij gekozen heeft en het werk 
dat Zij ondersteunt.

Iedere persoon, iedere maatschappij welke 
aan de betooging van den 25° Juli wil deel 
nemen, gelieve zich te wenden tot het Alge
meen Sekretariaat, 19, Sinte-Goedeleplaats, 
Brussel, dat al de noodige inlichtingen geven 
zal. De Dames van het Besturend Komiteit 
zullen het zich ook ten plichie rekenen op da 
brieven te antwoorden welke zullen toege
zonden worden.

De bloem voor 1911 is de « Edelweis », het 
mooie > plantje der bergtoppen van Beieren. 
Haar verkoop zal besteed worden aan het 
herstellen der verwoesting welke de vreeselijke 
slaapziekte in de rangen der Belgen en der 
inboorlingen in Congo aanricht.

De dames van het Besturend Komiteit zullen 
op den dag van het feest van de Koningin een 
album aanbieden, waarin de namen zullen 
vermeld staan der steden en dorpen die aan de 
betooging deel genomen hebben, alsook de 
namen der ieveraarsters die aan haren byval 
zullen medegewerkt hebben. De bevolking van 
iedere gemeente zal er in aangeduid staan en 
daarnevens het getal bloemen welke ter eere 
der Koningin gedragen zijn geweest.

Wij drukken de hoop uit dat de onderdanen 
der koningin Elisabeth openlijk hunne gevoe
lens van gehechtheid aan hunne welbeminde 
Vorstin zullen betoonen met op den dag van 
Haar feest de .kleine witte ster, het zinnebeeld 
van gehechtheid, erkentelijkheid en vaderlands
liefde te dragen.

De koningin en de 
kantw erksters.

Een groep personen waartusschen M. Beer- 
naert, Pater Rutten, M. Solvay, M. Ingenbleeck, 
sekretaris des konings, hebben zich, in de 
laatste dagen, bezig gehouden met het stichten 
eener samenwerkende maatschappij voor de 
verbetering van de kantnijverheid, bijzonder 
onder oogpunt van de loonen.

De koningin die veel belang stelt in deze 
onderneming, ne*mt voor eene som van
25,000 frank deel in de samenstelling van de 
coöperatieve.

Deze heeft een dubbel doel : de uitvoer van 
de belgische kant vermakkelyken. en alleen 
bestellingen doen aan de fabriekanten die aan 
hunne kantwerksters een billyk loon betalen.

Een brief van den Heiligen V ader 
aan Koning Albert.

Op het oogenblik dat de Koning en de 
Koningin van België Woensdag te Napels 
aankwamen, kwam Z. Em. Kardinaal Prisco, 
aartsbisschop te Napels, hen groeten in 
naam van Z. H. den Paus.

Terzelfder tijd als een eigenhandigen brief 
van den H. Vader, heeft de Kardinaal aan 
onze Vorsten den zegen van Pius X en de 
wenschen van eene voorspoedige reis over
gebracht.

De Ouderdomspensioenen.
In 1901, het eerste jaar na de toepassing 

der wet op de ouderdomspensioenen, hebben 
169,657 personen het pensioen van 65 fr. 
ontvangen ; in 1910 beliep het getal dier 
gepensionneerden op 213,000.



Voor de kinderen.
Te Bergen, in Noorwegen, bestaat er eene 

policieklok voor de kinderen ; waaneer zij 
’s avonds geklept wordt, mogen de ouders, 
op straf van boete, hunne kinderen niet meer 
op straat laten. In vele steden van België 
zou zulke klok ook groote diensten kunnen 
bewijzen. ______________

De w are  Volksvrienden.
De « Chronique » roept de aandacht op de 

ontelbare werken door de katholieken ge
sticht voor het volksonderwijs, de opvoeding 
der jeugd, de heropbeuring van de kleine 
burgerij en van den landbouw, de lotsverbe
tering der werklieden, enz., enz., en smeedt 
de liberalen eindelijk toch ook iets in dien zin 
te doen, willen zij nog eenigen invloed in het 
land bezitten. Er valt echter te vreezen dat die 
oproep niet veel gehoor zal vinden bij de libe
ralen ; daarvoor zijn deze te pootvast, zooals 
de « Chronique » zelf het eens gezegd heeft. In 
alle geval, die alarmkreet van het liberaal 
blad bewijst eens te meer dat de ware volks
vrienden enkel bij de katholieken te vinden 
zijn. ______________

H et u u rw e rk  als compas.
In dezen tijd van reizen en uitstapjes heeft 

menigen wel eens behoefte om nauwkeurig 
de richting te kunnen bepalen en dus zal 
het voor velen een gemak zijn te weten, 
dat zij in een goede horlogie ook een kompas 
bezitten, eenvoudig en bruikbaar. Het kan 
echter alleen dienst doen als de zon is waar 
te nemen.

Richt men het punt van den kleinen 
wijzer — uurwijzer — op de zon, dan ligt 
het Zuiden altijd midden tusschen den uu r
wijzer en het cijfer XII op het horloge, of 
met andere woorden : eene lijn die den 
hoek tusschen den uurwijzer en XII in twee 
gelijke deelen verdeeld, ligt altijd in de 
noord-zuid-richting.

Deze gemakkelijke wijze om zich te oriën- 
teeren, geldt zonder uitzondering voor alle 
jaargetijden en voor elk uur van den dag, 
als de zon maar schijnt of waar te nemen is.

Eene goudm ijn in Belgie.
Sedert eenige dagen wordt er veel gesproken 

van oude goudvelden, in het westen van 
Duitschland gelegen en die men thans weer 
zou willen ontginnen. Het zijn eene reeks 
zandheuvels « Halden » genoemd en die 
vroeger voor Hunnebedden, het is te zeggen 
Hunnegraven aanzien werden, doch die eigen
lijk de overblijfsels zouden zijn van de vroe
gere ontginning dier goudvelden. In den 
omtrek van Hamel, onder meer andere, 
heeft men aan den voet dier heuvels, vooral 
in het zand der beken, goudzand gevonden. 
Er is reeds eene maatschappij gesticht om 
de ontginning op groote schaal te hernemen. 
De goudbevattende zandheuvels strekken zich 
uit tot in Belgie, namelijk tot aan de alom 
gekende bedevaartplaats van St-Hubert, in 
de Ardennen, Of de ontginning winstgevend 
zal zjjn valt nog af te wachten.

Vorstelijk geschenk.
De koning der Belgen heeft eene som 

van 12,500 fr. gezonden aan de school van 
tropissche geneeskunde te Liverpool. Hij heeft 
er een brief bijgevoegd, die instelling geluk- 
wenschend over het groot deel- dat zij neemt 
aan de bestrijding der slaapziekte.

RAZERNIJ.
Verleden week stierf, in Sint Janshospitaal 

te Brugge, een 28 jarige dokwerker, Alfons 
Warnier, wonende Komvest. Hij was ziek 
gevallen, teekens gevende van het grootste 
geweld. Een bijgeroepen geneesheer bestatigde 
dat men zich hier bevond voor een geval 
van razernij. Bij hoogdringendheid werd 
Warnier, naar het hospitaal overgebracht. 
Maar de geneesheeren aldaar bestatigden dat 
er niets meer aan te doen was ; en inderdaad, 
’s anderendaags ’s morgends, om 7 ure, over
leed hij, na eenen schrikkelijken doodstrijd.

Men zegt dat de ongelukkige, over eenige 
maanden, dooreen  hondje gebeten was. Men 
geeft daar altijd geen acht op. Men heeft 
ongelijk, zooals men eens te meer ondervindt.

Met den anderen woorde, men ziet daaraan 
ook dat het eene noodige voorzichtigheid is 
de honden te muilbanden. Dat is een maat
regel die voorgeschreven wordt om schrikke
lijke ongelukken te vermijden.

UITVOER VAN 
LA N D B O U W  VOORTBRENGSELEN

naar Engeland.
In 1908 verzond Oostende 17.000, Gent

31 000, Brugge 3,200 ton eetwaren, vooral 
fruit, vleesch, groenten, waaronder meest 
aardappels, naar Engeland.

Men zou meer kunnen doen. De Belgen 
hebben echter geene goede faam bij de 
Engelschen voor wat, de eerlijkheid betreft. 
Het gebeurt te veel dat het gewicht en de 
hoedanigheid te wenschen laten.

Vroeger bestond een bloeiende handel tus
schen de haven van Gent en Denemarken, 
maar die is te niet gegaan, tengevolge van 
oneerlijke praktijken.

Talrijke klachten zijn gedaan, zegt La  
Presse, van Antwerpen, dat de zakken aard
appelen naar Engeland verzonden hun gewicht 
niet hadden ; verleden zomer werd verschei
dene weken achtereen te Tilbury, vleesch 
geweigerd omdat de hoedanigheid te wenschen 
liet.

De regelmatigste stoombootlijn Oostende- 
Tilbury heeft daardoor veel geleden, want
et vervoer is yerminderd.

Onze naburen de Hollanders die begonnen 
waren met margarine te mengen in de boter 
welke zij naar Engeland stuurden, zijn den 
alleen-invoer van boter kwijt geraakt ten 
voordeele der Denen die hunne kalanten eer
lijk dienen.

De Engelschman wil goed betalen maar 
ook eerlijk gediend zijn.

Voor de w ielrijders.
De velotaks verschilt van provincie tot 

provincie en dikwijls van gemeente tot ge
meente. Bijvoorbeeld in de provincie Ant
werpen, betaalt men eene taks van 6 fr. ; 
de stad Antwerpen vraagt nog 3 fr. opleg, 
terwijl de voorstad Berchem geen centiem 
eischt. "

De Touring-Club heeft nu besloten in al 
de provincies de bewerking ieverig voort te 
zetten, die hij ondernomen heeft om eene 
vermindering der velotaks te bekomen. En 
om tot de gelijkmaking van de taks te 
geraken zal de Touring-Club voorstellen de 
provinciale taks te veranderen in eene be
lasting dio ten voordeele van den Staat zal 
ontvangen worden.

Kleine werktuigen.
Eene buitengewone gelegenheid biedt zich 

voor de fabrikanten van am bachtsw erktuigen  
om hunne machienen en gereedschappen 
rechtstreeks aan de belanghebbenden te 
onderwerpen.

Daar is de aangeduide plaats voor alle 
toestellen, alle gereedschappen, alle inlich- 
ingen, die aan de bazen en werklieden der 
stielen en van de- kleine nijverheid nuttig 
kunnen zijn of door hen gebruikt worden.

Deze tentoonstelling zal geopend worden 
in de maand Mei aanstaande en plaats hebben 
op de gronden van het oud-arsenaal, midden 
der stad Antwerpen.

Zij wordt ingericht onder de hooge bescher
ming van het Goevernement, de Provincie 
en de Stad Antwerpen. Zij is een werk 
van opvoeding en van propaganda, buiten  
alle winstbejag.

Alle inlichtingen op aanvraag verstrekt 
door het Secretariaat van de Internationale  
Tentoonstelling van Am bachtsw erktuigen, 
109, Lange Nieuwstraat, Antwerpen.

BUITENLAND
PORTUGAL.

De dwingelandij
Zy overtreft hier alle gedacht. In Portugal, 

gelijk in andere landen, hebben HH. HH. de 
Bisschoppen, ter gelegenheid van den Heiligen 
Tyd van den Vasten, eenen herderiyken Brief 
uitgegeven. De regeering heeft ain de priesters 
verboden dezen brief in de kerken te lezen.

Dinsdag zijn er verscheidene pastoors te Porto 
aangekomen die aangehouden zyn omdat zij 
van op den predikstoel den herderlijken brief 
der bisschoppen afgelezen hebben.

Men heeft deze geestelijken naar het parket 
geleid om ondervraagd te worden.

SPANJE.
Onweèr in de lucht.

M. Canejelas, opperminister, gaat de wet 
tegen de kloosters hernemen. Deze wet was 
vroeger geregeld door een akkoord of concor
daat tusschen den Paus en de Spaansche regee
ring. Zulke wet kan maar herzien worden door 
de twee machten te gare : als er een akkoord 
bestaat, heeft een der twee onderteekenaars 
toch alleen het recht niet het verdrag op eigen 
hand te veranderen, zonder zijnen medeonder- 
teekenaar te kennen, ’t Is nogthans hetgene 
minister Canejelas wil doen. Daaruit kunnen, 
voor Spanje, groote inlandsche moeiiykheden 
volgen, — die het waarlijk niet noodig heeft.

M. Canejelas wil, zienlijk, tot eene afbreuk 
komen der betrekkingen tusschen Spanje en 
den H. Stoel. Komt het zooverre, dergelijke 
maatregel zal in Spanje groote opschudding 
maken.

FRANKRIJK.
Het ministerie Briand is vervangen door een 

a n d e r  onder het voorzitterschap van M. Mouis 
senator

ln het nieuw ministerie zijn het meest al 
radikalen-sociaiisten. Bezadigde republie- 
keinsche bladen, gelijk de « Temps » en de 
« Journal <les D^bats » zeggen dat men den 
verkeerden weg irgeslagen is. Ziehier de 
eigen woorden van den « Journal des L'ébats »
« Het nieuw ministerie voldoet geenzins 
« degenen die bekommerd zijn met het belang 
« van het land. Hunne onrust groeit aan. Het 
« nieuw ministerie heeft het uitzicht van wan- 
« orde en wantrouwen ; het is eeneuitdaging ».

De socialisten zijn tevreden over het nieuw 
ministerie I... Zij konden M. Briand niet lijden, 
omdat hij de werkstaking der ijzerwegbedien- 
den deed mislukken Nu zullen zij er nieuwen 
moed op hebben.

CHINA 
De pest.

Het nieuws uit China verslecht van dag tot 
dag. Het gasthuis te Kharbine zou zoodanig 
besmet zijn met bacillen, dat het noodig is de 
diensten in een ander lokaal over te brengen, 
wil men het leven der geneesheeren en ver
pleegsters niet nutteloos in gevaar brengen.

Het getal chineesche vrouwen en kinderen 
die te Moukden sterven, is verschrikkelijk. 
Men meldt uit Tsitsikar dat de pest zich in 
gansch Mongolië uitbreidt.

Te Ghiron neemt de pest ook gedurig toe. 
De hongersnood bedreigt er de inwoners ; de 
boeren weigeren nog voorraad naar de stad 
te brengen.

Men meld uit Sanghai dat den hongersnood 
te L’Anhai (Kiangsu) ten uiterste gestegen 
is en veel erger 'is dan in 1900.

Het volk trekt weg langs het Zuiden, Eene 
bende van 2000 personen is te Sanghai aan
gekomen.

BINNENLAND
Thourout. — Poging van nachtelijke 

inbraak. — In den nacht van 2 a 3 dezer 
heeft men getracht in te breken bij Petrus 
Popelier, Iandbouwwerkman, wijk Pottebezem.
De kwaaddoeners waren met twee. Door het 
gerucht werd Popelier g e w e k t ; hij stond 
onmiddelijk op, en ging zien. Hij bemerkte 
eenen kerel die trachtte door een venster 
te kruipen. Popelier riep hem toe : Wacht, 
ik zal u komen helpen ! Daarop nam de 
indringer de vlucht. De dieven hadden geen 
gelegenheid om iets meê te nemen.

— Nog indringers. Zondag, 5 Maart, rond
7 1/2 ure ’s avonds, zijn stoutmoedige dieven 
binnengedrongen bij Camiel Van Thournout, 
Rousseiaarschen steenweg. Zij kwamen bin
nen langs de voordeur, die nog niet gesloten 
was. In de kamer, nevens de eerste plaats 
gelegen, hadden zij reeds een venster half 
opengeschoven. Ze zijn gevlucht, alvorens 
iets te hebben kunnen stelen, waarschijnlijk 
verschrikt door het gerucht gemaakt door 
Van Thournout, die juist uit den stal met 
zijnen lanteern binnenkwam.

Men heeft, ter plaats, indrukken van voet
stappen waargenomen.

H ulste. — Het parket van Kortrijk is 
maandag in deze gemeente een onderzoek 
komen doen over den brand, die de vlas- 
schelf van Jan Snauw’aert in asch gelegd 
heeft, en waar kwaadwilligheid mee gemoeid 
was. Er werden verscheidene getuigen on- 
derhoord. De vermoedens wegen op eenen 
landlooper, die den avond van den brand 
in de nabijheid van den schelf gezien ge
weest was.

B rugge . — In eene logistkamer eener 
herberg, juist over de statie van Brugge, 
heeft men boven eene kleerkas, het lijkje 
gevonden van een pasgeboren kind. Het 
wichtje was met eene koord verwurgd.

Vermoedens wegen op een persoon die, 
over een viertal dagen, daar vernacht heeft 
en een valschen naam ia het logistboek zou 
geschreven hebben.

’t Zou een bewijs te meer zijn van het 
groot belang dat de logistboeken, nauwkeurig 
gehouden en nagezien, opleveren.

Lendelede. — Vlaamsche Iloogeschool, — 
In zitting van 24 Februari laatsteden heeft 
de gemeenteraad van Lendelede met een
parigheid van stemmen een dagorde aange
nomen, waarin de wensch uitgedrukt wordt 
dat de Hoogeschool van Gent zoodra mogelijk 
zou vervlaamscht worden.

Assebrouck. — Twaalfde dochter. — Bij 
de echtgenooten Bonnie zijn maandag twee 
frissche dochters geboren.

Buiten man en vrouw bestaat dit huis
gezin thans uit twaalf meisjes. Slechts een 
kind, ingelijks een dochterken, is overleden.

Het gemeentebestuur heeft een eerbiedig 
vertoog gericht aan H. M, de koningin, 
om onze geliefde vorstin te verzoeken het 
meterschap van den tweeling t,e willen aan
veerden.

W aereghem. — De hoeve van Joseph 
Verstichele, op Nieuwenhove is dinsdag door 
een reusachtigen brand in asch gelegd. Joseph 
Verstichele, een alleen wonende bejaarde 
landbouwer, had in den valavond, zooals naar 
gewroonte, de beesten gevoederd. Toen waren 
hij en zijne meid zelf gaan eten. Pas zaten zij 
aan tafel, of er weerklonken kreten : « brand ! 
brand ! » Het waren de gebuur De Rycke en 
zoon, die, de vlammen bemerkende, toege- 
loopen kwamen. Eer men er aan kon denken 
het vee te redden, stonden de stallingen in 
laaie vlam en het was onmogelijk den vuur
poel te naderen. Men hoorde de koeibeesten 
verveerlijk loeien en bulken. Het vuur sloeg 
over op de schuur, die weldra ook brandde 
als eene toorts met al wat zij bevatte. De 
stallingen en de schuur zijn met de hoorn
beesten, den oogst en het landbouwalaam 
de prooi der vlammen geworden.

Het woonhuis, dat maar twee meters van 
de brandende gebouwen stond, kon met de 
grootste moeite bevrijd worden. Woensdag 
morgend leverde de plaats der brandramp 
een akeligen aanblik op. Tusschen de nog 
rookende puinen, zag men de verkoolde 
rompen liggen van vier melkkoeien, een os 
en drie veerzen. De gendarmen en de policie 
waren woensdag morgend zeer vroeg ter 
plaats en openden een onderzoek, waaruit 
blijkt dat er kwaadwilligheid moet in ’t spel 
zijn. Men denkt zelfs reeds op het spoor te zijn 
van den brandstichter.

De schade, door verzekering gedekt, beloopt 
verscheidene duizende franken, waarvan de 
beesten alleen 3,300 fr. weerde haddtn. De 
hofstede is de eigendom van E H. pastoor 
Delbeke, van Gent, die nu in Zwitserland 
verblijft. Woensdag namiddag is het parket 
van Kortrijk ter plaats geweest. Er werden 
verscheidene personen onderhoord.

Ui4t het onderzoek is gebleken, dat de 
brand begonnen is aan den achterkant der 
gebouwen, waar nooit vuur gemaakt wordt. 
Dit doet nog te meer veronderstellen, dat 
er kwaadwilligheid in ’tspel is.

E e rn eg h em . — Zondag avond, terwijl de 
herberg van Edward Decenber vol volk was, 
maakte een 18 jarige deugniet, Ch. R..., van 
de onoplettendheid van den herbergier gebruik 
om naar dezes kamer te sluipen en er een 
spaarpot met 30 fr. te stelen. De diefstal werd 
eerst maandag morgend bestatigd. De veld- 
waehter Dekemel deed een onderzoek en is er 
als volgt in gelukt den dief te ontdekken : er 
liepen voetsporen van aan de herberg naar een 
huis der gemeente. De zoon vaa dit huis werd

verdacht en de vermoedens versterkten nog, 
toen men dinsdag morgend den spaarpot, met 
nog 21 fr. weervond aan de achterdeur der 
berber,1-. De jongeling werd ondervraagd en 
deed bekentenissen. Hij verklaarde dat zijne 
ouders hem zijn schandig gedrag verweten en 
hem verplicht hadden het geld te gaan terug
geven.

Y p er ..— D iefstal. — Eene SOjarige ouder- 
linge, Barbara Beernaert, wonende steenweg 
van Zonnebeke, kreeg eenige dagen geleden 
het bezoek van haren neef Pieter Beernaert, 
van Staden. Na zijn vertrek stelde de vrouw 
vast dat hare neef uit eene niet gesloten 
kas eene beurs inhoudende 490 fr. in goud, 
gestolen had. Daar de ontrouwe neef geen 
lust had het geld terug te geven, heeft de 
vrouw eene klacht neergelegd.

M eenen. — Een wever, M. Arthur Sanc- 
torum was zaterdag bezig met verhuizen uit 
de Bosbekestraat. Daar hij ’s avonds er nog 
niet mee gedaan had en opdat de meubels 
die nog in het huis stonden, goed zouden 
bewaard worden, liet hij er de kinderen den 
nacht doorbrengen, ’s Nachts drongen twee 
jongelingen in de woning, braken den gaz- 
meter open en robberden den inhoud. Zondag 
morgend bemerkte men den diefstal en diende 
eene aanklacht in, Na een spoedig onderzook 
ontdekten de gendarmen de dieven en een 
van ben, een jongeling van 19 jaar wonende 
te Halewijn, werd aangehouden. Hij deed 
volledige bekentennisen.

Rousselare. — Tombola. — Naar aan
leiding van de voordracht over Kongoland 
gegeven door Mgr. Roelens aan de leden 
van den Oud-Studentenbond, is er een komi
teit tot stand gekomen met het doel eene 
groote Tombola in te richten, die zal dienen 
als eersten in leg voor het stichten in ’t Zwarte 
land van het dorp dat « Nieuw Rousselare » 
zal genoemd worden.

R um es . — De onderzoeksrechter, M. Ber- 
touille, van Doornik, heeft aan het parket van 
Bethune inlichtingen gevraagd over den kerk
diefstal, welke, volgens de verklaring van een 
der bandieten, door de gendarmen van Rumes 
aangehouden, te Lens of de omstreken zoo ge
pleegd zijn. Ondervraagd over het gebruik van 
zijr:en tijd gedurende de vorige dagen, heeft 
men niets anders kunnen te weet komen, dan 
dat hij smokkelde. Bijgevolg zal hij naar Char
leroi gevoerd worden, waar het parket hem 
over de moord van Dampremy zal ondervragen.

Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux 
système verkocht in «witte kru isjes» of stoop- 
kens, maar er bestaat maar eene echte vieux 
système van het merk « ’t Wit stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’t wit 
stoopke op het etiket en den stop, alsook 
de naan van Jacques Neefs op het etiket.

Sterfgevallen.
E. II. Degrendele pastoor te Hooglede 

sedert Maart 1910 is aldaar zondag laatst 
overleden in den ouderdom van 58 jaren.

— M. Désiré Vandeputte, rustend gemeente- 
sekretaris van Rolleghem-Capelle, is aldaar 
overleden in den ouderdom van 84 jaar.

— Maandag is t.e Brussel godvruchtig over
leden in den ouderdom van 84 jaren Graaf 
de Limburg-Stirum, Senateur van het arron
dissement Óostènde-Veurne-Dixmude. Hy was 
een munt- en oudheidskundige die hoog in 
aanzien stond om zijne merkweerdige studiën 
over die kunst. Hij was ook voorzitter der 
maatschappij « 1’Emulation » voor de studie 
der geschiedenis van Vlaanderen.

De overledene, diü te Antwerpen geboren 
was, had zijn kasleel te Rum beke en te 
Anfceghem ; — de beroemde kerk van Jeru- 
saUm te Brugge behoort sedert eeuwen aan 
zijne familie, verwant en afstammend van 
Ado^nes, die de stichter was van dit eigen
aardig heiligdom.

Inschrijving voor de Uitgeslotenen 
van Ingelmunster.

Oaihaling bij de leden Vakvereenig Wevers, 
;.|fr. 13,20 ; Een werkmansvriend, 5 ; Een van 
^alleweke, 5 ;  Door toedoen van een klooster- 
#ling) 48,50 ; Weverssyndikaat, 9e-storting, 5.

Ale giften worden met dank aanveerd door 
: E. R. Willems en ook in ’t Gildenhuis, alle 

dage van 1 tot 2 ure.

Chronique artistique
A Courtrai. — Le Cercle Choral des 

Dam\s organise un grand concert artistique 
pour le Dimanche 19 Mars, a 5 heures au 
salon de 1’Hotel-de-ville.

Au programme, 1'exécution des choeurs 
pour voix de femmes et lieder de Haydn 
Schunann, Wagner et Schubert.

On lura aussi la bonne fortune d ’entendre 
M. Aidré Devaere, le célèbre pianiste-virtuose 
Courlraisien qui interprètera des oeuvres de 
Schuftan, Albert Dupuis et Chopin.

Le poneert sera terminé avant 1’heure de 
dépar des derniers trains. ,

Car,es de families a 7 fr., cartes personnelles 
a 3 fria demander chez M. J. Vermaut, éditeur 
èi Coutai.

STADSNIEUW S
Wu ernemen dat de plans der werken in de 

Patermmegangstraat en de aanbesteding door 
de hdge overheid goedgekeurd zyn. Men zal 
seffei) hand aan ’t werk slaan opdat de werken 
tegende maand September zouden voltooid zijn.



Het verkeer tusschen de Rousselaarstraat, 
Krekelstraat en achter de kerk zal daardoor 
veel vergemakkelijken en verkorten.

De duikers der Rousselaarstraat, zullen 
terzelfder tijde geleid worden, daar zij in ver
binding komen met deze die in deOmmegangstr. 
zullen gemaakt worden.

— Dezen morgen rond 11 1/2 uur is er brand 
ontstaan in eene tweewoonst toebehoorende 
aan Vrouw Wed. Vansteen kiste-Tanghe wijk 
Boschmolens, bewoond door J. Lapeirè en 
E. Gurdebeke, landbouwers. Den brand is 
ontstaan langs den kant van Wynkel St Eloi. 
In eenige minuten stond alles in laaie vlam, 
te meer daar een deel van het huis met 
strooi gedekt was. Het meeste deel der meubels 
zijn uit den brand gered, alsook de zwijns 
die zich in een kotje houdende aan het huis 
van Lapeire bevonden De gebouwen zyn 
geheel vernield de muren alleen staan nog 
rech t; zij waren tegen brand verzekerd, alsook 
de meubels van Gurdebeke.

Burgerstand van Isegiiem
G E B O O R T E N :

Susanne Van Haverbeke, dv. Camille en 
Adronie Thurman. — 61. Louis Rousseau, zy. 
Alexis en Elisa Dejaeghere. — 62. Beatrix 
Claeys, dv. Edmond en Maria Messiaen. — 63. 
Georges Gryspeert, zv. Camille en Maria 
Deforche. — 64. Leona Loontjens, dv. Hector 
en Helena Clement. — 65. Joseph Samyn, zy. 
Jules en Adronie Ivesteloot. — 66. Maria 
Holvoet, dv. Camille en Maria Demonie.
67. Aloyse Meulebrouck, zv. Camille en Emma 
Deprez. — 68. Gerard Wydaeghe, zv. Polydore 
en Mathilde Hoste.

S T E R F G E V A L L E N :
53. — Margareta Delbeke, zb. ‘20 j ong. dv. 

Amand en Maria Hillewaert, de Pélichystr. — 
54. Leander, Lafaut, schoenm. 35 j. wr Idonie 
Wallaert, echt. Madeleine Kerckhof. Rousse
larestraat. /

BEETZADEN -  KLAVERZADEN
te bekomen bij

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar

(d a m )
B ette rave ,  jaune 

longue, d’Allemagne, 
hors terre.
B e tte rave ,  blanche 

longue, col vert, hors 
terre.
B e tte rave ,  blanche 

1/2 sucrée, col vert.

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

Vauriac.

D e  A b d i j s i r o o p f
KLOOSTER SANCTA PAULO 1

Voederbeet, gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

Voederbeet, wil te
lange, uit den grond 
met groenen kraag.

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

Voederbeet, witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel 
Vauriac, overgroot 
boven den grond.

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer
ste opbrengst.

ONDERZOEK MANGELS
door den Boerenbond Deurne

jaune

B etterave  idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

pro cent 
su iker

p ro  cent 
droge

7.8
8.5

10.5 
10.9
12.5 

14.0

V E R M IN  D E R T  

onmiddelli jk den hoest 
en doet dezelve geheel 
verdwijnen.

• 
•

V E R D E E L T  

de slijm welke op 

de borst vast zit.

+ V E R M E E R D E R T  

daardoor het opgeven 
van de slijm , zoodat de 
borst verru im d wordt.

X V E R M E N IG V U L D IG T

dan ook de kracht  
u w er longen en uwe 
gezond heid.

Koopt dus onmiddelijk esn flesoh 
A B D IJ S IR O O P  voor uw Asthma, B o rs t
en Longaandoeningen.

Roode E c k e n d o rfe r ..................... 3 3
Gele Eckendorfer.......................... 3 6
Kirsch I d é a l e ............................... 5.9
Gele Obendorfer . . ' . . . .  6.2
Roode Jaabiesbret.......................... 7.6
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9

Klaverzaad, echt Merckhemsch,goede soort 
met breede bladeren.

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

V oederklaverzaad.
Suikereizaad, echte palingkop  met breede 

bladeren — eigen kweek.
Graszaden voor weiden in goede mengeling, 

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboom en, Rozelaars, Rhododendrorus, 
Azalées in potten uit de serre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach van bloempotten, 
eorbeiller, zaaiteelen, duivenesteu, enz.

Bij groote hoeveelheid 'verm indering van  
p rijs  op al de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

DE GFZ0NDDHE1D HERSTELD
door de

ZONDER MEDECIJN

Briqueteries modernes
Société A nonyme a. COURTRAL

MM. les actionnaires sont priés d ’assister 
a 1’Assemblée générale extra-ordinaire qui 
sera tenue le Mardi 28 Mars courant, a 
« 1’Hotel du Damier», Grand’place a Courtrai, 
a 3 h. de relevée.

Ordre du Jour :
Modificatjons aux statuts.
Nomination d’un administrateur et d'un 

commissaire.
Ratification de la 2me émission. 
Communications.

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

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

Le Président dn Conseil d’Administration, 
J. VAN NABMEN.

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

1.
2.
3.
4.
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«Su n  Li G H T  "z e e p
maakt d e  w a s c h  $rem akke: 
lijk  e n peeü h e t lijn w aad 
d e n  frisch en  en aangenam er» 
geur v a n  d e n  b u i t e n l u c h t .

Revalenta du Barry
Na een zestigjarig gebruik in de Engelsche hospitalen, 

is het bewegen op miljoenen kleine kinders dat dit voedsel 
het beste is voor kinderen op te k weeleen, ingezien de 
gemakkelijke vertering; zijne, voedzame en herstellende 
hoedanigheden zijn ook allerbest geschikt voor zieken van 
allen ouderdom (volgens getuigschrift van den bestieder 
van het Samritaansch hospitaal te Londen).

« De voeding der zieken
en der herstellenden. »

Uittreksel van het vlugschrift van den vermaarden Ameri- 
kaanschen praktizijn, Dr Savin : “ D e Revalenta D u B a rry , 
“ door hare geneeskundige eigenschappen en hare merk- 
“ vraardige gemakkelijkheid van snelle verteering, ver vange 
“ beter dan welkdanige andere spijs het vleesch gedurende 
“ den noodigen rusttijd om aan de door de ziekte verzwakt.
* organen den tijd te laten, hunne krachten te herwinnen. 
“ Ik heb er altoos den besten uitslag mede verkregen. „

De gelukkige genezing, door de Revalenta D u B a rry  van 
Z. H. den Paus, Pius IX, thans overleden :

“ De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmuntend 
“ zij is het vooral sedert dat hij, zich onthoudend van ge- 
“ neesmiddelen waarmede men, naar men beweerde, van 
“ zijnen ouderdom onafscheidelijke ongemakken zou gene- 
“ zen hebben, bijna uitsluitelijk gebruik maakt van de uit- 
“ muntende Revalenta D u B a rry , die op zijnen Persoon 
“ verrassende uitwerkingen hach Men verzekert dat zijne 
" Heiligheid er regelmatig een telloortje van neemt bij al
* zijne maaltijden, en dat hij niet genoeg de voordeelen 
“ kan loven, die hij er door ondervindt. „ (Briefwisseling 
van de Gazette du M idi, van Marseille.)Rome, 21 Juni 1866

Indoozen: fr. 2,50; fr. .4,50; fr. 7,75. — Kalckeb- 
W iblbsxans, Hoofdagent, rouppestraat, 2, te Brussel; bij 
alle goede apothekers en kruideniers 4

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

STAD ISEGHEM

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

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

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

ZATERDAG 25  MAART 1911
•om 11 ure voormiddag, ten stadhuize, onder 
voorbehoud van goedkeuring der hoogere 
overheid, zal overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding der te doene werken 
en le veringen hooger genoemd, waarvan de 
begrooting bedraagi fr. 11114.65.

Déze aanbesteding zal plaats hebben bij 
aanbieding geschreven op zegel, toegezonden 
aan den Heer Burgemeester van Iseghem, 
bij aanbevolen brief, ten langste ter post 
besteld den 23 Maart 1911, onder dubbel 
omslag, waarvan de buitenste het adres zal 
dragen ; « Mijnheer de Burgemeester te 
Iseghem » en de woorden : « Soumissie voor 
de aanneming van openbare w e rk e n » ;  de 
binnenste dragende het opschrift: « Soumissie 
voor de aanneming d jr  verbeteringswerken 
uit te voeren in de landbouwwegen n°2en 9».

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

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

Iseghem 6 Maart 1911.
BIJ BEVEL :

De Sekret'iris Burgemeester & Schepenen
A. Werbrouck. Eug. Carpentier,

Maandag 13 Maart 1911, om 2 ure 
namiddag, In het Paviljoen  bij de statie 
te Iseghem, openbare verkooping van :

van alle soorten en dikten.
6 maanden tijd van betalin<

OPENBARE VERKOOPING
van een

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

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

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

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

schuur afhankelijkheden en 23 aren 26 centiaren erve 
en zaailand staande en gelegen te Iseghem, wijk de 
Mol ; gebruikt : t» zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars, en door Pieter 
Blomme, mits 132 franks ’s jaars, met recht tot den 
1 November 1911, — en te zamen met koop drie, door 
Cyrille Deman, mits 168 franks hij jare, met recht 
to t den 1 November 1912, alle lastevrij.

Boom en haagprijs 150 franks.
Tweede koop.

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

GEMEENTE RUMBEKE.
Derde koop.

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

GEMEENTE INGELMUNSTER.
Vierde koop.

Eene hofplaats bebouwd met woonhuis, schuur, stalling 
en verdere afhanklijkheden. hovenierhof, meersch en 
zaailand, te zamen groot 1 hektare 06 aren 90 centiaren, 
staande en gelegen te Ingelmunster, in den Beelshoek ; 
r  Boom- en haagprijs 600 franks. Boomen langs beide 
zijden van den gravier.

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

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

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

O V E R S L A G  Woensdag 22 Maart 1911, om 3 ure 
des n&middags te Iseghem, ter herberg Café R o ya l, be
woond door Valère Laridon.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
met Fabriek, groote magazijnen, en Paardensta l

Recht over de Statie 
en van

V I E R  W O O N H U I Z E N
waaronder eene Herberg, te IS E G H E M .

De Notaris LE CORBESIER, daartoe in rechte be
noemd,^ zal met tusschenkomst van den Notaris VANDE 
MOORTELE beide te Iseghem verblijvenie en ten 
overstaan van den Heer Weustenraad. vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aan
bieden :

STAD ISEGHEM.
Koop Een.

Een groot handelshuis, met 2 aren 70 centiaren 
erve gestaan en gelegen ten zuidkante der Statiestraat, 
recht over de statie, gekend ten kadaster Sektie A 
n°‘ 421' en 421, palende noord de Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester, zuid Mme w‘ August Brabant 
en Kinders en west Heer Allard Cauwe.

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

2° Werkwinkel met twee verdiepen, paardenstal en 
magazijnen.

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

Gebruikt door Madame Weduwe Louis Clement tot 
1 Juni 1911.

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

Ingesteld 18500 fr.
Voor prijzie van 2 toogen, bakken, rekken en in

gemaakte kassen 1000 fr.
Koop Twee.

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

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

Ingesteld 3375 fr.
O VE R S LA G  bij derde zitting Dinsdag 21 M a a r t  

19 1 1 , om 3 ure ’s namiddags in de zaal van h#t 
Vredegerecht te Iseghem.

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem

INSTEL Dinsdag 21 Maart 1911,
OVERSLAG Dinsdag 4 April 1911,

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

1. Een WOONHUIS met 38 aren 13 
cent. land en bouwgrond te Iseghem, langs 
den Steenweg naar Lendelede, gebruikt door 
Jules Meurissc, tot 1 November 1911, mits 
175 f r a n k ’s jaar, in 5 koopen.

2. Een WOONHUIS westkant eener 
tweewoonst met 40 aren 80 cent. land te 
Iseghem, bij voorgaande, gebruikt door 
Alfons Reynaert, tot 1 November 1911, 
mits 170 frank ’s jaars.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Rouselarestraat.

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

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

ZITTINGEN.
Overslag op Donderdag 16 M a a r t  1911  

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

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote M arkt.

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

EENIGE KOOP
Een WOONHUIS, dienende voor herberg, 

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

Bewoond door G ustaf Dewulf, mits 450 
fr. ’s jaars tot 1 Mei 1911.

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

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

Markt van Iseghem i : Maart 4 Maart
Boter per kilo fr. 3.10 a 3.35 3.30 a 3.50
Eieren per 26 2,00 a 2,20 2,10 a 2,25

Plechtige Communie
TE VERKRIJGEN BIJ 

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

artikels geschenken voor de plechtige 
communie zooals :

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

Albums voor portretten, postkaarten, 
timbers.

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



Z E E R -H O O F D 'G E N E Z E N
Dauw- en ringworm, melkkorst, open plekken, roos en korsten zijn 

alle ziekten der hoofdhuid, waartegen de beroemde KLOOSTERBALSEM 
ten volle helpt. Of de uitslag zich voordoet in den vorm van loopende 
zweren, schurft, melkkorst of kaal ontstoken plakken, het doet niets 
ter zake, in alle gevallen is de KLOOSTERBALSEM een verzachtend 
geneesmiddel. In geval van ringworm, de lastigste en hardnekkigste van 
alle ziekten der hoofdhuid, is de KLOOSTERBALSEM een bijzonder 
goed geneesmiddel. Wriji de roods kale plekken zachtjes doch voortdurend 
met KLOOSTERBALSEM in, daardoor worden de ziektekiemen, die
de oorzaak van de ziekte zijn, gedood en wcrdt de hoofdfyüid weder gezond.

Mej. P. Middelkoop te Ringdijk bij Aalsmeer, (Noord-Holland), ver
klaarde ons het volgende :

“ Mijn zoontje Jacob leed vreeselijk aan dauwworm, die het kind dag |j
noch nacht rust liet. Het kind stond vooitdurend vreeselijke jeukingen sJ
uit. De handjes, h e t gezicht en de rug waren geheel melaatsch. Het
gezicht was erg om aan te zien. Het bloed lag ’s morgens op bed en
lakens en overdag moest ik meermalen den kleinen Jacob verschoonen. O, 
wat heeft dat kind geleden. Alles heb ik aangewend om den lieven Jacob 

. . , een menschelijk gezicht terug te geven. Niets hielp, totdat ik door een
mijner K ennissen den heer H Kieft te Vekeroord. opmerkzaam werd gemaakt op de goede hoedanighe len 
van aen ivuUUbti^KoALoEM, Klooster Sancta Paulo. Daar deze door den Kloosterbalsem genezen was 
van eene v e rs tu ik in g , waarmede hij veel gedokterd had kocht ik toen ook den Kloosterbalsem voor mijn
kind. iSa den jongen met deze zalf ingesmeerd te hebben, hielden de jeukingen op. Door drie potjes
Kloosterbalsem is mijn lieveling total genezen. Zijn gezicht, handjes en rug zijn weder volkomen in 
g  ezonden toestand. „ °  J

De KLOOSTERBALSEM h ook een uitstekend middel tegen : Rheumatisme, wonden, sneden, kneuzingen,
verstuikingen brandwonden, schurft, dauwworm, open plekken, zeere beenen, vorst aan handen en voe en.
joopende zweren, zeere knoesels, stijven hals. De KLOOSTERBALSEM is het eenig betrouwbare geneesmiddel 
(egen speen, zoowel blind als bloedend.

Prijs per pot van 50 gram fr. 1,50, van 100 gram fr. 2,50 en van 2,50 gram fr. 5 .— Hoe grooter pot, 
hoe voordeeliger dus. Elke pot moet afgesloten zijn door een rooden band, met de handteekening van den 
Oreneraal-Agent L I. a k k e r ,  Rotterdam. Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest !

Verkrijgbaar bij Jos. Verhamme apothekeo. Marktstr. Iseghem en in alle apotheken.
Hoofd-Depót voor België : O DE BEUL. Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.
Algemeen Depót: L. I. AKKER, ROTTERDAM.

De K loosterbalsem mag 
in geen enkele huishouding 
ontbreken ten einde bij 
ziekten of grootere of kleinere 
ongelukken steeds onmid
dellijk bij de hand te zijn.

GROOTE PRIJSKAMP MET DE KAART 
B I E D E N  

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

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

Op Zondag 26 Maart 1911
ter herberg Becelaarshof, bij C. Gillemyn 

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

AANGEBODEN 300 fr. per mamd voor 
eene gemakkelijke en zeer serieuse verte
genwoordiging MOR1S & O ' BORDEAUX.

Geen. Grijs Haar

W ekelijksche Markten
KOiiTiiUK 

farw e heet 
Rogge 
Haver

fr
6 Maart

, 19,50 a 20,00 
14,5ü a 15,00 
17,00 a 17,50

Koolz. olie 100 k.00,00 a 68,50 
Lynz. olie 100 k.00,0)al 12,00 
Aardappels 12,00a 12,50 
Bjter per Kilo 3,40 a 3,60 
Sieren par 25 2,10 a 2,20

'Suikerijb. besch. 00,00 a44,00 
id. 00,00 a 00,00

Veemarkt: 6 Maart 212 koeien, 123 veerzen 
24 stieren, 51 ossen.

R0USSELAKE 7 Maart

27 Feb.
19,50 a 20,00
15.00 a 15,50
17.00 a 17,50 
00,00 a 68,00 
00.00 al 11,00
10.00 a 13.00 
3,40 a 3,55 
2,30 a 2,40

00,00 a 40,00 
00,00

M E E R Ï I I

« D e N ieu w e Londen.»
d o e t d e  g r ijz e  h a re n  b in n e n  en 
k e le  d ag e n  v e rd w ijn e n , m a a k t het 
h a a rg la n z e n d  en  z a ch t, b e le t h e t 
u itv a lle n  en n eem t de p e lle tje s  
v a n  h e t  hoofd  w eg.

E is c h t op  
d e n  h a l s  :

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

Engilscha l u r llin it u o r  a ai 2 fr . perfltcoa

T e  k o o p  b ij A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n i jd e r *  en  P e u k w in k e l*  

la 't groot: Psrfumirle 0 ' Sa!;, WicMebcke (BelcTa)

M f B U

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

UJ&YH2E 2 2  Feb.
Aardappels löOk. 12,00a 13,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 0,00 a 2,10
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a )5,00

BSLiGöE 4 Maart
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00

- I

Rogge 13,25 a 14,25
Boter 3,00 a 3,50
Aardappels 12,00 a 13 00
Haver 100 k* 16,00 a 17,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,75

AU AI RJ’Ii! 9 Maart
Aardappels 100k°l2,00a00,00 
Boter de kilo 3 ,10 a . (00
Kieren per 25 2,15a 0,00
Verkens 40,00 a 45,00
Konijnen 3,00

ANTWEBPÜN 6 Maart
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

28 Feb.
19,50 a 20,00
18.00 a 19,00
15.00 a 15,50
17.00 a 18,00
20.00 a 21,00
13.00 a 14,00 
3,40 a 3.60 
2,25 a 3.35

00,00 a 42,50 
00,00 r 18,25
25.00 a 35,00 
CO,00 a 67,50 
0,00 a 110,00

8 Maart 
!2,00 a 12,50
3.00 a 3.10
2.00 a 2,10
1.90 a 2,00

40.00 a 45,00 
25 Feb.

19.00 a 21,00 
13,25 a 14,25
2.90 a 3,20

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

1,60 a 1,80
2 Maart

13.50 a 14,0u
2.90 a 3.17 
2,18 a 2,27

41.00 a 46,00 
a 3,00

fr. 23,00 
33,25

Algemeen depot voor Iseghem ea omstreke n 
Apotheek Arthur Rodenbach,

Groote M arkt

Veemarkt 
92 ossen 11 

140 koeien 
29 veerzen 
38 stieren 
55 kalveren

Antwerpen 
kw. 0,88 

0,00 
0,86 
0,68 
0.87

6 Maart 
a 1,08

0,00
1,06
0,88
1.40

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge- 
van?, te Kortrijk, kan men raad
plegen van '9 ure tot 's middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Fees tdagen .— 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 hst gansche leven

PRIJSK A M P met deJA SK A A R T
Op zondag 12 Maart

In den Zalm  
bij Jules Dewulf-Schelpe, Gentstraat 

30 fr. Prijzen fr. 30

TE PACHTEN : Gerieflijk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
R en é  S p il le b e e n , Rousselarestraat, Iseghem.

TE bekomen 
ten onzen bureele en bij/. De Busschere-Bonte
Vlaamsch-Fransch 
Fransch-Vlaamsch 
Duitsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitseh 

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

I Woordenboek 
I Callewaert
[ Woordenboek 
( Kramers

SuperphDspiiate IUHLMANN
g-JS)

SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÊRULENT

P lo m b  d e C i g 8 r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CH EZ T O U S

l e s  N égociants en  Engrais

IKj
i n .  #

l tyfttPHOSPfiW 
Wl6 

i, Exporté

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

HET VLUGSTE

Waarborg^^^looij

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h e t  merk
BY ALLE

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN

Dm ÓnE D hONNCUR. GR? Ptax
%^CLÓTURES MÉTALLIOUES 

1

PARTES.CHENILS] 
PO U LA ILLERS.; 
CRI LLAGES, 
TISSUS.CABLES.1 
PAILLASSOfü

r__________________________________ _ RONCES.RE5SOJ&
|FURSTINBERG 'Ï^ T CKK K W4AHDERLtU17-EXUxfö w a a a

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

— KATALOGUS KOSTELOOS. — —

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

Huicievetterstraat, 35, A ntw erpen

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. ± 0 0 0  

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

10 jaar fr. ± S ^ , & 0  
15 jaar fr. 9 1 , 6 0

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

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

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. T £ » , 3 0  
25 jaar fr. 0 3 , 8 0  
30 jaar fr. SS £ > , € 3 0

*

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. k IP M. M EI ER
Bijzondere Giiirargijns Tandmeesters-Specialisten 

GeUylormerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
‘Jabreveteerd bij Koninklijk besluit,  

vereerd  door de g ee s te l i jk h e id  en de k loosters .

iioek der Moskroenstraat, 2 K o r t  r i j k
bij he t g evang , huis m et k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden vooralle  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonderde minste pijn en de ou(\ tanden en wortels 
hebben met van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
M en M “• Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm* MAURICE M^JiËR 
ondernemen ook da herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n>euw 
stelsel waarvoor zij gebrevateerd zijn.

K unsttanden  te beginnen van a i 5 f rank . — V olled ige  gebijten  van af
10 ) 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 EIBR, zijn v s rz e k c rd  voor het leven
l e  raadplegen alle dagen te vORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en hoogdagen.


