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INSCHRIJVINGSPRIJS 
/oor een jaar 3 ,25
^oor 6 maanden 1,75
V lor 3 maanden . 1,00

Voorop te betalen
Men schrijft in bij der 

Drukker-Uitgever 
J  ■ H >  o  o  m  s  . 

Rousselarestraat,
en in alle Postkantoren.

V e r s c h i j n e n d e Slken Zaterdag,
BEKENDMAKINGEN :

0,15 c. den reg e l.

Rschterlijke aankondigingen 0,50 id 

Aanbevelingen 0,25 c. id.

G O D SD IEN ST, M O ED ER TA A L, V A D E R L A N D .

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van d it blad gedrukt, wordt 
onverg'eld tweemaal in de öazette
overgenomen.

De Ghristene O M jm kriip
Brugge en Thourout

Zondag namiddag vergaderden in de Pa- 
rijsche Halle, te Brugge, de christene onderwij
zers van Brugge en Thourout ten getalle van 
150 om hunne eischen te bespreken. M. 
Schelpe zat de vergadering voor. M. Gobert 
van Heystaan-Zee, nam het woord'en verklaarde 
dat het wetsvoorstel Schollaert, over de 
pensioenen, geene voldoening geeft aan de 
onderwijzers en nog ver van de wenschen 
blijft, die uitgedrukt werden op het congres 
van Etterbeek, en die nochtans slechts een 
minimum uitmaken, als men den benarden 
toestand der onderwijzers in aanmerking 
neemt. Wij zullen niet rusten, vooraleer we 
zullen voldoening bekomen hebben. (Toejui
ching).

M. Schelpe bedankte den spreker, en om 
te toonen, dat de jaarwedden der onderwijzers 
niet hoog genoeg zijn, haalt hij cijfers aan. 
Er zijn vele onderwijzers met lange jaren 
dienst, die 1200, 1600 en 1800 fr. winnen 
en eene talrjjke familie te onderhouden heb
ben. Sommigen worden op zulke wijze betaald, 
dat, alles bijeengerekend, elk lid hunner 
familie 57 centiemen per dag trekt om te 
leven, nog minder dan hetgeen de weldadig
heidsburelen betalen voor het onderhoud van 
een arme in een godshuis.

M. Roose van St-Michiels, maakt eene 
vergelijking van de jaarwedden van zekere 
bedienden en werklieden, en onderwijzers van 
andere landen met die der belgische onder
wijzers en bestatigt dat deze laatsten het 
slechtst betaald worden.

M. De Bruyne. voorzitter vau den bond 
van West-Vlaanderen. deed een vurigen 
oproep aan de katholieke volksvertegen
woordigers en Senateurs, opdat zij de eischen 
der onderwijzers zouden verdedigen. Spreker 
is ook van gedacht, dat het voorstel Schollaert 
de onderwijzers geene voldoening geeft, dat 
sommigen er wel eene kleine verbetering 
zullen in vinden, maar velen er niets zullen 
door winnen integendeel, er zullen door ver
liezen.

M. Schelpe verdedigde dan de belangen 
van de oude onderwijzers, die niet gediplo
meerd zijn, en die hy op denzelfden voet 
zou willen gesteld zien als de anderen, 
voor wat de jaarwedde aangaat. M. Schut- 
ijzer, van Sint-Andries, handelde dan over 
de pensioenen der schoolmeesters en drukte 
de volgende wenschen u i t :

1° Dat al de onderwijzers een gelijk pen
sioen zouden genieten, of zij van de gemeen
teschool, aangenomen of aanneembare school 
zijn.

2° Dat de jaren dienst in aanmerking zou
den genomen worden om het pensioen vast 
te stellen der onderwijzers van private scho
len.

3° Dat het maximum-pensioen op de drie 
vierden zou gebracht worden.

4° Dat de pensioenen zouden toegekend 
worden met waarborgen van voortbetaling.

Die wenschen werden aangenomen. M. 
Standaert bedankte ten slotte de onderwijzers 
voor het vertrouwen dat zij in de katholieke 
volksvertegenwoordigers hebben.

Te Kortrijk
Te Kortrijk ook hebben de christene onder

wijzers van de stad en den omtrek zaterdag 
eene vergadering gehouden onder het voor
zitterschap van M. Van Ryckeghem, onder
voorzitter van hunnen Kring. Zij hebben hunne 
teleurstelling uitgedrukt over de geringe ver
betering, welk in hunnen toestand gebracht 
w’ordt.

Er werd een dagorde gestemd, waarin 
zij verklaren dat zij de voorstellen betref
fende de jaarwedden der onderwijzers en 
vooral der hulponderwijzers niet kunnen 
aannemen, en de wenschen van het congres 
van Etterbeek staande . houden.

Er is spraak te Brussel een algemeene 
betooging te hóuden, -tl : ' ' m i N

Te Brussel
Dé provinciale afgeveerdigden van den 

Nationalen Bond der christene onderwijzers, 
hebben zondag te Brussel ook eene ver
gadering gehouden en eène dagorde gestemd 
waarin de vrees uitgedrukt wordt dat de 
toestand der onderwijzers niet genoegzaam

zal verbeterd worden, met de toepassing 
der jaarwedden, door M. Schollaert voorge
steld. De volgende wenschen werden gestemd :

1° Dat de minimumjaarwedde voor al de 
onderwijzers, (hulponderwijzers bijgegrepen) 
van de 4e kategorie 1500 frank bedrage.

2° Dat de hoofdonderwijzer eene vergoeding 
zou bekomen voor het bestuur; dat al de 
getrouwde onderwijzers eene vergoeding voor 
woonst zouden krijgen en bovendien eene 
toelage van 50 fr. per kind.

De afwezigheidsplaag.
Dijnsdag waren de leden der rechterzij weer 

niet in voldoende getal in de Kamer. Libe
ralen en socialisten, die in meerderheid waren, 
hebben er gebruik van gemaakt om twee 
beslissingen te nemen, waarvan eene vooral 
de katholieken diep zal grieven, namelijk 
eene hulde aan de italiaansche regeering W  
gelegenheid van den 50e verjaring der uit
roeping van Rome als hoofdstad van Italië 
en de 40e verjaring der intrede van koning 
Victor-Emmanuël te Rome.

Men begrijpt welke opschudding het nieuws 
dier stemming, niet alleen in Italië, maar 
in gansch het buitenland zal teweeg gebracht 
hebben : eene katholieke Kamer die Italië 
geluk wenscht omdat het tijdelijk gezag van 
den Paus afgeschaft is.

De opgestuurde deptchen zullen inderdaad 
niet vermelden in wrelke bijzondere om
standigheden de stemming van dinsdag 
gebeurd is, die eene diepe beleediging is 
voor het Pausdom* en eene ware sóhande* 
voor de belgische Kamer.

En de schuld daaraan dragen de leden der 
rechterzij, die de zitting niet bijwoonden. Zij 
weten sedert lang reeds, dat de oppositie 
alle gelegenheden zal te baat nemen, om in 
de Kamer stemmingen uit te lokken, die de 
rechterzij moeten krenken of zelfs het minis
terie in minderheid brengen. Nu de katho
lieke meerderheid op slechts 6 stemmen 
gezakt is, liggen onze tegenstrevers waarlijk 
op de loer om zulke verrassingen te doen.

Alle waarschuwingen zijn tot nu toe 
vruchteloos gebleven, onze Kamerheeren zien 
thans zelve dat zij met niet regelmatig de 
zittingen bij te wonen te kort komen aan 
den plicht die zij zich opgelegd hebben.

Een van de twee d u s : ofwel moeten zij 
voortaan altijd op hunnen post zijn, ofwel 
moeten zij hun ontslag geven. Misschien 
zouden de katholieke Kiesvereenigingen niet 
slecht doen met de nalatige Kamerleden eens 
voor hunne vierschaar te ontbieden en hun 
rekenschap te vragen over hun gedrag, en, 
indien er geen beterschap komt, hun bij de 
aanstaande kiezingen de vrijheid terug te 
geven.

Het water van de vaart.
De plaatselijke gazetten hebben over eenige 

weken vermeld dat binnen kort de vaart 
van Rousselare zou afgelaten worden. Met 
recht heeft dit nieuws de groothandelaars 
en de fabrikanten bekommerd.

Om te voldoen aan de herhaalde vragen 
van de Rouselaarsche handelaars en nijver'aars, 
heeft het stadsbestuur den noodigen uitleg 
gevraagd aan den Heer Höofdingenieur van 
Bruggen en wegen te Kortrijk, die nu als 
volgt heeft geantwoord : (Wy vertalen zoo 
goed mogelijk) Mijnheeren, als gevolg aan 
uwen brief van 14 dezer, heb ik de eer, 
Ued. te laten weten dat er voorgesteld is 
het water der vaart van een meter te ver1 
leegen gedurende den tijd van eene maand 
te rekenen van den 15 Mei aanstaande, op 
het leegste deel, ’t is te zeggen op det deel 
der vaart, tusschen Cachtem en Qyghem.

Tusschen Cachtem en Rousselare, zal het 
water niet afgelaten of verleegfl worden, 
gedurende does ja tr, maar het op hoogte houden 
van liet water zóu er kunnen door lijden 
door dat er geene spijziug meer zal kornen 
yan uit het leegste deel.

Gedurende voormeld verleegen van het 
water zal het Staatsbestuur den syphon-overr 
gieter der Wahte? herstellen en ook waar
schijnlijk zal intusSchen de draaibrug te 
Ingelinuhster hermaakt worden.
’’ Xdnveerd, Mijnheeren, enz. , Qt, 0£y

Om in ’t kort te herhalen : tfl het water 
zal waarschijnlijk gedurende eene maand

vanaf 15 Mei 1911, afgelaten worden tusschen 
Cachtem, Iseghem, Ingelmunster, Oyghem 
aan de Leie, dus zal de scheepvaart onder
broken zijn. 2° Het deel der vaart tusschen 
Cachtem en Rousselare, zal zooveel mogelijk op 
de hoogte gehouden worden voor de openbare 
gezondheid en ook om de fabrieken van 
water te voorzien.

« De L andbouw er . ,»

De Tering* in Belgie.
De Revue beige de la Tuberculose deelt het 

een en ander mede over de verwoesting die de 
tering in België in de laatste jaren gemaakt 
heefl. Daaruit blijkt dat het aantal slachtoffers 
regelmatig daalt en van jaar tot jaar minder 
w'ordt, dank zij de oprichtingen van verpleeg
huizen voor teringlijders en de werkzaamheid 
der verschillende vereenigingen. die het volk 
inlichten omtrent de gezondheidsleer en 
lichaamsbeweging. In 1902 stierven er 15.000 
menschen aan de tering in België, in 1907 was 
dit aantal gedaald tot 9400.

IIet komiteit van den Belgischen Nationalen 
Bond ter bestrijding van de tering heeft eene 
statistiek opgeinaakt over de sterfte door de 
longtering per arrondissement over de jaren 
1901 tot 1909.

Gemiddeld stierven in dit tijdperk 7969 
menschen per jaar aan de longtering of 1.09 
sterfgevallen per duizend inwoners. De arron
dissementen worden als volgt gerangschikt 
volgens het belang van het sterftecijfer :

1. Thielt 0,6; Charleroi 0,7 ; Dixmude 0,7.
2. Bergen, Oostende en Veurne alle 0,8;

St Nikolaas, Eekloo, Neufchateaux, Bastogne, 
Thuin, Zoningen en Brussel, alle met 0,9

3. Brugge, Dendermonde, Ath, Verviers en 
Luik, alle met 1.0.

4. Namen, Virton, Aarlen, Tongeren.Hasselt, 
Leuven. Antwerpen, Aalst, Oudenaarde, Kort
rijk en Philippeville, alle met 1.1

5. Yperen, Roeselaere, Gent, Mechelen, 
Turnhout en Nijvel, alle met 1.2.

6. Dinant, Marche, Maeseijck en Hoei,alie 
met 1. 3.

7. Alleen Doornik met 1. 6 per 100 inwoners.

Dit de geschiedenis der mode
Zoodra wij in de geschiedenis een tijdperk 

van groote welvaart en weelde kunnen be
groeten, begint ook de heerschappij der mode.

Vooral omstreeks het midden der veer
tiende eeuwr komt de mode tot volstrekte 
heerschappij. En met de mode begon ook 
de overdrijving in kleeding. Ieder wilde 
boven de andere uitsteken en de weelde 
nam hand over hand toe. Wie niet in 
gouden en brokaten weefsels gehuld over 
straat kon gaan, telde niet mede.

Toen de strenge eenvoud verdween, ging 
ook het gevoel voor eerbaarheid en betame
lijkheid meer en meer verloren. Zelfs werden 
bepalingen vastgesteld, om de dwaze weelde 
en de onbetamelijkheid in de kleeding te 
keeren. Zoo wilde men niet alleen de vrouwen, 
maar ook de mannen tot inkeer brengen. 
Want het sterke geslacht wedijverde in zucht 
naar opschik en weelde met het zwakke, dat 
echter op dit gebied volkomen de zegepraal 
behaalde.

Ook op het gebied der mode zien wij 
de geschiedenis zich herhalen. Want tegen 
het onbetamelijke in de v-rouwenkleeding 
past pok thans een ernstig protest; Een ge
zonde, frissche kleeding is voor de vrouw 
vereischt, Maar het, exorbitante, d ^ t  thans 
somtijds op dit gebied wordt'waargenomen, 
is schadelijk voor de gezondheid en van de 
ziel en van hét lichaam. .

De gezondheid en |le bygiène in de klee
ding, te bevorderen is uitstekend. Maar op 
dit gebied valt nog lieel wat te doen — ook 
voor de bevordéring van het harmonische en 
de schoonheid — zonder zijn toevlucht te ne
men tot de brutaliteiten die thans in de 
mode zijn.

W ant men kan er zich niet van afma
ken met een beroep op de mode, die zulke, 
« vrijmoedigheden » nu eenmaal voorschrijft. 
Welke een benepen standpunt. Voor de ty- 
ratmie Van eenige koningen der mode legt 
men het fijne gevoel voor betamelijkheid

het zwijgen op. Dit is niet minder dan ka
rakterloos. En geen enkele fiere vrouw zal 
voor zulk eene vernedering te vinden zijn.

« Wilt gij weten, wat betamelijk is, vraag 
raad aan eene edele vrouw. »

Dit woord van Goethe — wiens uitspraken 
op zedelijk gebied anders voor ons geen 
waarde hebben — kan op dit gebied van 
toepassing zijn. Wanneer de waarlijk edele 
vrouwen zich met kracht keeren tegen de 
voorschriften der mode, waar zij de eerbaar
heid in gevaar brengen, zal de mode spoedig 
veranderen. Want ten slotte moeten wij 
de mode maken en niet de mode ons.

Oudersbijeenkomsten.
lederen dag hooren wij klachten dat de 

opvoeding der kinderen te wenschen laat, 
dat de ouders dienaagaande hunne plichten 
meer en meer verwaarloozen, eindelijk dat 
andere het eerste woord niet kennen van 
de gewichtigste vraagstukken die in de op
voeding van ieder kind voorkomen.

Het derde Opvoedkundig Congres, vorig 
jaar te Brussel met grooten luister gehouden, 
heeft dit gebrek zoeken te verhelpen en ten 
zeerste aanbevolen bijeenkomsten in te rich
ten van de ouders der schoolgaande kinderen 
waarop ook zouden komen de leermeesters 
derzelfde kinderen om te samen in weder- 
zijdsche gesprekken de gebreken of slechte 
hoedanigheden derzelve te bespreken en te 
onderzoeken welke de middelen zijn om ze 
te keer te gaan. Zulke bijeenkomsten van 
ouders en leeraren hebben in Duitschland, 
Engeland en Noord-Amerika reeds de beste 
vruchten afgeworpen.

Landbouwbelangen.
U itvoer van  

landbouwvoorbrengselen 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 heb
ben echter geene goede faam bij de Engeïschen 
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 Genten 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 
l i e t - \ j j  • >1 

De regelmatigestoombootlijn Oostende-Tilbury 
heeft daardoor veel geleden, want het vervoer 
is verminderd.

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 kwijtgeraakt ten voor- 
deele der Denén die hunne kalanten eerlijk 
dienen,

De Engelschman wil goed betalen, maar 
ook eerlijk gediend zijn.

Handel in trekpeerden.
Verleden week hield de Maatschappij van 

het Belgisch Trekpeerd hare jaarlijksche 
vergadering.. Uit het verslag dat toen voor
gedragen werd, blijken wetensweerdige din>-
gen. , nesal e) irfob

Men weet dat ónze Belgische peerdënkwee- 
kers er. j zich op toeleggen veet dieren iti d’én 
vreemde af te zetten en in die p (giftreq worden 
zij aangemoedigd door de Katholieke Regeering.

Om een ^ed^cht te geven van den vooruit
gang' Oplat'gebied, zullërf % L aM , voorbeeld 
nemen dnzè uilltóér naard > Vereenlgde^Staten.
In 1889 verkóchten wij hóóp én, al $7 trek
peerden aan dé Vereenigfè-^t'aten. In 1902 
steeg dit getal tot 175 ; in 19)5 t ó t 510 ; in 
1908 tot 850'; in 1909 tot 1118 ; in 1910 tot 
1600.

r\StUJ f l$ le O V 6 $  i e u j  II A fin  >il «
Onze gansche invoer van t re k p w d e n  naar 

den vreemde bedroeg in 1910 niet minder dan 
34,599 stuks, hetzij eene vermeerdering van 
7000 stuks op het vorige jaar.



Engeland of liever, Groot-Brittanje, dat 
den naam heeft het meeste peerden aan den 
vreemde te verkoopen, bracht er verleden 
jaar maar 59,150 stuks aan denm an ; doch 
daar moeten van afgetrokken worden onge
veer 34.000 afgesloofde peerden voor de 
slachterij bestemd ; zoodat er eigenlijk maar
25,000 peerden voor den trekdienst, bestemd 
•werden uitgevoerd, of 9,500 minder dan in 
België. Bemerkt daarbij, dat Groot-Brittanje 
een peerdenbevolking bezit van 2,700,000 
stuks, en België maar 340,000 stuks.

Gerekend nu aan 1500 fr. per peerd, het 
eene door ’t andere, mag de weerde der 
trekdieren die wij verleden jaar uitvoerden, 
geraamd worden op ruim 50 milioen frank

Weinigen zullen vermoed hebben dat die 
handelstak zoo belangrijk was.

Raaflgevintien voor JonggeMwöen05
Bravo ! Ziehier een boeksken

dat op zijne uur komt.
Langs alle kanten hoort men klagen over 

het verminderen van het getal kinderen : 
Z. E. de Card. Mercier heeft die plaag geken
merkt in zijnen herderlijken brief van 1909 ; 
eene groote vergadering van geneesheeren is 
te Brussel bijeengeroepen geweest om de 
middelen te bespreken tegen deze kwaal ; 
vele gazetten en tijdschriften komen er ge
durig op terug.

Welnu, hier hebt gij een boeksken : « Raad
gevingen voor Jonggehuwden », welk die 
kwaal, tot in hare wortelen, aanpakt en welk 
alle getrouwde personen in handen zouden 
moeten hebben.

Hetgeen bewijst dat dit boeksken geroepen 
is om veel goed te stichten, is de hevige 
razernij waarmede de fransche uitgaaf, door 
meer dan twintig geuzegazetten is aangevallen 
geweest. Er is een spreekwoord dat zegt : 
« Wanneer men schreeuwt, ’t is teeken dat 
het raak is. » Welnu, daar men zooveel ge
schreeuwd heeft tegen dit boeksken, ’t is 
teeken dat er veel plichtigen zijn.

Ziehier wat de « Revue FranCiscaine » van 
Parijs erover schrijft in zijn nummer van 
Nov. 1910 : « Geen een werk is ongelukkiglijk 
noodiger en nuttiger dan dit boeksken. Mochte 
het zijnen weg maken, niettegenstaande de 
menigvuldige moeilijkheden welke het zal 
ontmoeten. Dat het in de handen kome van 
al dezen voor wie het geschreven is en dat 
het luide genoeg spreke om de gewetens te 
raken en hun hunne plichten voor te spellen. 
Het is met duizenden dat dit boekje zou moeten 
verspreid worden. De heeren Pastors zouden 
het moeten in geschenk geven aan al dezen 
die komen om te troüwen, voorzeker zouden 
zij niets nuttiger kunnen doen voor hunne 
parochie, voor de maatschappij, voor de kerk.

Wij wenschen den schrijver hertelijk pro
ficiat, voor zijn nuttig en volksgezind 
boeksken 1

P. G.
(1) Te bekomen bij J . De Busschere-Bonte, Sint- 

Hiloniusstraat, en ten bureele der “ Gazette van 
Iseghem ». j_______ .

Een Vlaamsch Bisdom 
in Fransch Vlaanderen.

De « Vlaamsche Gazet » deelde enkele dagen 
geleden mede dat er een nieuw bisdom — een 
Vlaamsch Bisdom — zou opgericht worden 
in het Noorden van Frankrijk. Een brief uit 
de streek laat ons toe onze lezers vollediger 
over de zaak in te lichten :

Sedert verschillende weken is Mgr Delamaire 
cuadjutor van Mgr Sonnois, aartsbisschop van 
Kamerijk, naar Rome vertrokken. Deze reis 
ondernomen op het oogen blik dat de zetel van 
Arras openstaat door het afsterven van Mgr 
Williez, wordt in verband gebracht met ge
beurlijke veranderingen in de verdeeling van 
de bisdommen Arras en Kamerijk. Men voor
ziet dat er twee nieuwe bisdommen zullen 
opgericht worden, het bisdom Rijssel en het 
bisdom Sint Omaar of Boulogne. Ziehier waar
om en hoe :

Mgr Delamaire, die sedert 1906 coadjutor van 
Kamerijk is, cum spe successionis, heeft sinds

2

De Dood van den Rechtveerdige.
—(§)—■

Brief van Claudia Procula 
aan F ulvia  Hersilia.

» Ik stond sfil in de voorplaats, maar op 
hetzelfde oogenblik zag ik de menigte plaats 
maken voor een hoop mannen die zij met 
nieuwsgierige en eerbiedige aandachtigheid 
schenen te aanschouwen. Ik erkende den 
vader van Semida, die voorop ging ; maar 
in plaats van droefheid die ik mij verwachtte 
op zijn achtbaar aangezicht te lezen, zag 
men er niet dan de uitdrukking van een 
diep betrouwen, van eene zonderlinge hoop, 
die ik niet begrijpen kon.

» Achter hem, met zynen mantel omslagen, 
kwam een man die nog jong was, ik verhief 
myne oogen tot hem ; maar ik sloeg ze op 
denzelfden oogenblik neder, gelijk men ze
voor het daglicht neêrslaat....... Het scheen
dat zijn voorhoofd licht verspreidde en dat eene 
straalkroon zijn haar, dat volgens de gewoonte 
der Nazareërs op zyne schouders rolde om
ringde.

» Ik kan u niet zeggen wat gevoelen op 
het aanzien van dien man in mij ontstond : 
het was tegelijk de machtigste aantrekke
lijkheid, want eene onuitsprekelijke zachtheid 
vertoonde zich op zijn gelaat, en een geheime 
afschrik, want zijne oogen hadden een levenden 
glans, die mij terneêr sloeg.

een jaar of twee zijn quasi-domicilium te 
Rijssel, w’aar hij oogenschijnlijk een bisschop- 
zetel heeft voorbereid. Het Paleis is reeds 
bewoond; de basiliek van N. D. de la Taille 
is bijna voltrokken en zal de Kathedraal 
van Rijssel worden. Roubaix, Tourcoing en 
Armentiéres zouden tot het bisdom van Rijssel 
behooren.

Kamerijk zou Douai en Valenciennes 
behouden.

Het bisdom Arras zou ook gesplitst worden 
om zijn uitgestrektheid en zijn bevolking 
en uit de tweede helft zou het bisdom Sint 
Omaar of Boulogne bestaan. Tot dit bisdom, 
door de « VI. Gazet » Vlaamsch bisdom ge- 
heeten, zouden behooren Sint Omaar, Duin- 
kerke en Hazebroeck. Voor Hazebroeck 
nochtans bestaat er een twijfel en ziehier 
waarom :

Te Rijssel en in de omstreken wonen vele 
Vlamingen, die Vlaamsche priesters noodig 
hebben. Als Hazebroeek en üuinkerke beide 
gevoegd worden bij het bisdom Sint Omaar 
(of Boulogne), zou Rijssel geen vlaamsche 
priester meer hebben. Dit maakt de verdeeling 
moeilijk en vertraagt de oplossing. Zoo is 
’tgoed mogelijk dat de twee arrondisse
menten Duinkerke en Hazebroeck, die in alle 
Opzichten bij elkander hooren, om hoogere 
redenen en misschien ten bate van de Vlaam 
sche belangen, zullen gescheiden worden.

Eene gazbron.
Eene bron van natuurlijke gaz, is ontdekt 

te Kissamaras in Transylvanië (Oostenrijk) ; 
zij geeft dagelijks 860,000 kubiekmeters gaz. 
’t Is de belangrijkste bron van dien aard, 
tot nu toe ontdekt. De gaz komt uit den grond 
met eene drukking van 30 atmospheren en 
met een gedruisch dat men verscheidene ki
lometers in de ronde hoort. Gezien de hevige 
drukking is het onmogelijk den put die een 
rijkdom voor de streek zal worden, te naderen. 
Van nu af is de prijs der gronden te Kissa
maras en in de omstreken opgeslagen. De 
prijs der hectaar, die van 100 kronen was, 
is vertiendubbeld, Kissamaras, gisteren nog 
een klein onbekend dorpje belooft eene be
langrijke nijverheidstad te worden. De na
tuurlijke gaz is onderzocht geworden en men 
heeft bestatigd dat zij niet alleenlijk voor 
de nijverheid, maar ook voorde verlichting 
kan dienstig zijn. De bron geeft zooveel gaz 
dat de ingenieurs gevonden hebben dat zij 
voldoende is om al de steden en dorpen van 
Transylvanië te verlichten en daarenboveu 
nog het overige langs buizen naar Budapest 
te leiden.

De Vlaamsche Hoogeschool.
Het wetsvoorstel voor de vervlaamsching 

der Hoogeschool van Gent is gister in de 
kamer neergelegd geworden. Het voorstel is 
onderteekend door MM. F. Van Cauwelaert, 
Juliaan Delbeke en Huyshauwer, katholieken, 
MM. Franck en Persoons liberalen en Anseelé 
socialist.

De Botervervalsching.
MM. Collard-Bovy en Gedoelst, afgeveerdigd 

door de Nationale Maatschappij van Melkerij, 
werden vrijdag in gehoor ontvangen door 
de middenafdeeling, die het wetsvoorstel 
Maenhaut onderzocht heeft, betreffende de 
beteugeling der botervervalsching bij middel 
van margarine. MM. Collard-Bovy en Gedoelst 
hebben de wenschen van de boterkooplieden 
uitgelegd en de middenafdeeling, deze eischen 
gewettigd vindend, heeft ze niet alleen aan
genomen voor wat de margarine betreft, 
maar ook voor wat aangaat de hoeveelheid 
water, die de boter bevatten mag. Men heeft 
geoordeeld dat deze hoeveelheid de 18 p. h. 
niet mag overtreffen. In Holland bevat de 
boter zelden meer dan 15 p. h. De recht
banken zouden strenger moeten zijn ten op
zichte van de bedriegers.

M. Maes, volksvertegenwoordiger van 
Oostende, is tot verslaggever der middenaf
deeling benoemd.

De revues.
De minister van oorlog heeft besloten dat 

de soldaten, in onbepaald verlof, en die voor

» Ik volgde hem zonder te weten waar 
ik ging, eene deur opende zich voor ons, 
en ik zag Semida rustende op een bed, geheel 
omzet met lichten en wierookvaten, zij was 
nog zoo schoon, schoon van helderheid en 
r u s t ; maar haar voorhoofd was witter dan 
de leliën die haar rustbed overdekten.

* Salome, naast haar gezeten, ongevoelig, 
sprakeloos, scheen ons zelfs niet te zien. De 
vreemdeling bleef stil bij het bed staan, en 
Jaïrus, de vader der jonge dochter, wierp 
zich voor zijne voeten, toonde hem de doode 
aan met een welsprekend gebaar, en zeide ;

« Heer, mijne dochter is niet meer, maar 
wil, en zij zal leven 1 »

* Ik sidderde op deze woorden, en ik ver
wachtte met ongeduld de woorden des vreem- 
delings. Hij nam de hand van Semida, vestigde 
op haar zijne machtige oogslagen, en zeide:

« Mijne dochter sta op ! »
» Ja, Fulvia! zij gehoorzaamde! Semida richtte 
zich op hare bedsponde, hare geslotene oogen 
gingen open, het inkarnaat bloeide weêr op 
hare lippen, zij stak hare armen uit en 
zegde :

«Mijne moeder!»
» Moeder en dochter drukten malkaar in 

hare armen, en Jaïrus, altijd op zijne knieën, 
riep uit, terwijl hij den boord van den mantel 
kuste van dezen dien hij den Meester noemde :

« Wat staat er te doen om u te dienen, 
om het eeuwig leven te verdienen ? »

« — De twee geboden der wet, God en zijnen 
evennaaste beminnen; kennen en volbrengen. »

de schiet- of legeroefeningen binnengeroepen 
worden, zich hetzelde jaar niet moeten aan
bieden voor de revue.

De laatste.
De laatste der mannen van ’t jaar 30 

Philip Dumoulin van Arquennes. is overleden 
in den ouderdom van 102 jaren.

Zijn vader was landbouwer te Arquennes, 
in Henegouwen. In 1815, tijdens den slag 
van Waterloo was Philips 6 jaar oud, en 
toen reed hij peerdjen op de knieën der 
fransche soldaten, die op de pachthoeve zijns 
vaders ingekwartierd waren.

Zijne vrouw stierf in 1888. Van de 11 
kinderen, blijven er hem nog 7 over.

Op 28 December 1909, vierde men in zijn 
geboortedorp zijnen hondersten verjaardag.

Dumoulin had bij zijn afsterven 7 kinderen, 
8 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.

De w erkstak ing  van Lessen.
Zondag voormiddag had in het « Maison 

du Peuple » van Lessen de algemeene ver
gadering van de groefwerkers plaats. Met 
eenparige stemmen en bij gesloten briefjes, 
werd de werkstaking tot het uiterste besloten. 
De werkstakers vragen het behoud van het 
oud reglement en verwerpen alle loonsver
minderingen.

Men weet dat 2500 werklieden sinds vier 
maanden in staking zijn. De hulp van 20 
fr. per veertien dagen en per staker door 
het socialistisch syndikaat betaald, is nu op
10 fr. verminderd. Tengevolge der stemming 
van zondag zijn zekere bazen zinnens voor 
een jaar hunne werkplaatsen te sluiten.

Einde van den lock-out 
te Ingelmunster

Op de vergadering die maandag laatst te 
Gent plaats had, hebben vier fabrikanten 
en de afgevëerdigden der werklieden het 
scheidsgerecht aanveerd. De commissie zal 
binnen eene maand uitspraak doen. Het werk 
wierd dorderdag hernomen.

D ix m u d e .  — Hospitaal-Zusters. — Ver
leden week zetelde, te Brugge, de provin
ciale jury voor het examen van ziekenver
zorgsters.

De Eerw. Moeder en nog 5 zuster, uit ’t 
hospitaal (ouderlingshuis en weezenschool) 
dezer stad, hebben zich voor het examen 
aangeboden ; de Overste bekwam de grootste 
onderscheiding ; de vijf andere Zusters bekwa
men de onderscheiding.

Luingne. — De vlieger Aimé Behaeghe, 
van Herseeuwe, deed dinsdag morgend eenige 
proefnemingen in eene weide der hofstede 
D’Halluin. Op eene hoogte van omtrent vijf 
meters kantelde het tuig om en plofte ten 
gronde. De vlieger is er ongedeerd van af
gekomen, doch het machien, dat over eene 
week gekocht was, is vernield.

Brugge. — Maandag hebben kwaaddoeners 
ten nadeele van eenen aannemer van telefoon- 
werken voor ruim 500 frank koperdraad en 
lood gestolen uit eene gesloten boei van eene 
afspanning.

Rousselare. — Tusschen m an en vrouw,
— Zondag avond rond 10 ure, heeft een 
gekende de echtgenooten Vanbeselare Thomas, 
wonende in de Kattestraat zooveel slagen 
toegebracht, dat zij beiden door een geneesheer 
zijn moeten verzorgd worden. De man heeft 
gene groote wonde op het scheenbeen en de 
vrouw eene wonde in het hoofd waaruit zij 
veel bloed verloor.

Priesterlijke benoemingen.
Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd: 
Pastor te Hooglede Eerw. Heer Vandela- 

notte, pastor te Woeste n ;
Pastor te Woesten : Eerw. Heer Maes, 

onderpastor van St-Gillis, te Brugge.
Onderpastor van St-Gillis, te Brugge, E. H. 

Delanotte, onderpaster van St-Jacobs, te Yper ;
Onderpastor van St-Jacobs, te Yper, E. H. 

Verriest, onderpastor te Waasten ;

> Alzoo gesproken hebbende, verdween hij 
uit ons midden als een glanzende schaduw ; 
ik zat op mijne knieën zonder het te weten, 
ik stond op als in de verdwaaldheid van 
eenen droom, en ik begaf mij weder naar 
mijne woning, dit gelukkig huisgezin geheel 
aan zijne vreugd overlatende. By het avond
maal, sprak ik aan Pontius van ’t geen ik ge
zien had ; hij schudde het hoofd en zeide:

« Gij hebt Jesus van Nazareth gezien, het 
voorwerp van den haat der Pharizeën, der 
Saduceën, der Herodianen en der hoog
moedige priesters van den tempel, alle dagen 
vermeerdert hunnen haat, en hunne wraak 
bedreigt zijn hoof i, eu nochtans zijn de woorden 
van den Nazareër die van eenen wijzen, en 
zijne wonderwerken die van eenen God. »

» — Waarom dan haten zy hem ?
» — Omdat hij hunne ondeugden en hunne 

schijnheiligheid ontdekt heeft; ik hoorde 
hem eens : « Witte grafsteden, uitbroedsels 
van slangen, zegde hij tot de pharizeën, gij 
legt uwe broeders lasten op die gij zelf met 
uwen vinger niet zoudt willen aanraken.....

« Gij betaalt de tienden der vruchten van 
de menthe en van den kumijn ; maar gij 
neemt weinig acht op de geboden van de 
wet, van ’t geloof, van de rechtveerdigheid 
en van de bermherdigheid » Deze woorden 
zijn waar en diepzinnig, zij zijn maar al te 
waar en al te diepzinnig ; zij hebben die 
hooveerdigen en die wreedaards verbitterd, 
en de gezichteinder is zeer duister voor den 
Nazareër.

Onderpastor te Waasten, E. H. Vileyn, onder
pastor te Caneghem.

Onderpastor, te Caneghem, E. H. Van de 
Kerkhove, geestelijke koster van St-Maertens, 
te Yper.

Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux 
systéme verkocht in «witte kru isjes» of stoop- 
kens, maar er bestaat maar eene echte vieux 
systéme 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.

H et muziekfeest van 
« Die Aenhoudt seghet »

te ROUSSELARE.
Nogmaals verwierf het jong en verdienste

lijk kunstgenootschap zondag laatst een wel
verdienden bijval. Benevens een groot g^tal der 
bijzonderste familiën van Rouselare en den 
omtrek, vonden wij er al wie muziekliefhebber 
is in de mandelstreke.

De uitvoering der verschillige nummers voor 
orkest getuigde van den toenemenden vooruit
gang der symphonie onder de wakkere leiding 
van den heer Marcel De Busschere.

Het bestuur die geene moeite noch kosten 
spaart om de feesten aantrekkelijk te maken 
had zich de medewerking verzekerd van twee 
voorname artisten : Mejuffer Buyens die zich 
bijzonder onderscheidde in Stabat M ater en 
M.Reynvoet, de schoonste en zuiverste basstem 
die wij ooit gehoord hebben. Hij wierd bij
zonder toegejucht in M ilenka van Jan Blockx.

Dien kunstavond strekt grootelijks ter eere 
van alwie er aan medegeholpen hebben.

M AATSCHAPPIJ

« de Ware V a d er lan d e rs .»
Zondag laatst had in « het Garenhuis » 

de driemaandelijksche algemeene vergadering 
plaats voor de maatschappij der gew'ezen 
soldaten: « de Ware Vaderlanders. »

Een zeer groot getal leden waren tegen
woordig, alsook eenige wapenbroeders van 
Z. M. Leopold I en verschillige niet vereenigde 
oud-soldaten.

M. Eugeen Carpentier, burgmeester, eere
voorzitter der maatschappij, woonde de ver
gadering bij. M. de Baron Karei Gillès de 
Pélichy, insgelijks eerevoorzitter, had zich 
wegens onpasselijkheid laten verontschuldigen.

De voorzitter J. Verhaeghe opende de 
vergadering en heette allen welkom, bijzon
derlijk onzen geachten eerevoorzitter M. Eug. 
Carpentier, die door zijne tegenwoordigheid 
eenen nieuwen blijk van genegenheid aan 
de maatschappij gaf voor dewelke hij reeds 
zoovele gedaan heeft.

De schrijver Hri D’Artois gaf dan een 
breedvoerig verslag over het verloopen maat
schappelijk jaar, 'deed uitschijnen om welke 
redens de oud-soldaten dienen zich te vereenigen 
en wat het doel is wat zij moeten betrachten, 
namelijk behoud en versterken der broeder
liefde en der liefde tot het vaderland, ge
trouwheid aan ons koninklijk stamhuis en 
aan onze nationale instellingen, hulp en 
bijstand aan de openbare bestieren.

H(j trok ook bijzonder de aandacht der 
leden op de noodzakelijkheid van benevens 
het aangename der gezellige bijeenkomsten 
en uitstappen, ook het nuttige der verbroe
dering te plaatsen, zooals het gezamentlijk 
bijtreden tot pensioen-, spaar- en ziekenkassen. 
Het ware ook wenschelijk dat hulp konne 
gebracht worden aan behoeftige medebroeders 
die ten gevolge van overlast in de familie, 
van onbekwaamheid tot werk, ziekte of 
sterfgeval aan menige ontberingen bloot 
gesteld zijn. Het bestier der maatschappij 
zal zich naarmate hare vermogens, ieverig 
met deze verschillige punten bezig houden 
om aan de oud-soldaten van Iseghem alle 
mogelijke voordeelen te verschaffen.

Na een woord van dank aan al de eere- 
leden der maatschappij, aan het stedelijk 
bestierden vooral aan onzen verdienstelyken 
burgmeester M. Eugeen Carpentier, voor 
hunne milde ondersteuning, aan de leden 
voor hunnen iever en verkleefdheid aan de

» Maar gy zult hem verdedigen, zeide ik 
hem met hevigheid, gij hebt de macht in de 
hand.

» Mijne macht ware maar een schim voor 
dat oproerig volk ; nochtans zou het my pyne 
doen van het bloed van dien rechtveerdige
te zien stroomen.......»

» Dit zeggende, vertrok Pontius, ongeruster 
dan naar gewoonte, en ik bleef alleen, naden
kende en bevende van de vrees.

» De dag van Paschen naderde, en de 
feestdag, vermaard bij de Hebreeuwen, ver
zamelde te Jeruzalem eene menigte volk, dat 
van alle kanten van Judeën gekomen was om 
in den tempel «en plechtig sacrificie op te 
offeren. Den donderdag voor deze feest zeide 
Pontius mij met droefheid :

> De voorteekens zijn onheilvol voor Jesus 
van Nazareth; zijn hoofd is op prijs gesteld, 
en dezen avond zelf misschien zal hij in dé 
handen der priesters geleverd worden. »

» Ik sidderde op deze woorden, en ik 
herhaalde : « gij zult hem verdedigen 1 »

» — Zal ik kunnen ? hernam Pontius met 
een droefgeestig gelaat. »

» De uur van rusten naderde ; maar nau- 
weiyks had ik myn hoofd op het oorkussen 
van mijn bed laten rusten of geheimzinnige 
droomen maakten zieh van mijnen eeest 
meester (1)

(1) In dezen droom, gelijk wij hem vertellen, heeft men 
zich bepaald met deze woorden van het Evangelie uit te 
léggen : Ik ben zeer gekwollen geweest in eenen droom 
ter oorzake van dezen reohtveerdige.

{’t V ervolgt),



maatschappij, drukte hij den wensch uit de 
maatschappij « de W are Vaderlanders, » 
welhaast te zien staan, niet alleen aan het 
hoofd der provincie, maar van gansch het 
land.

Daarna nam M. Eug. Carpentier het woord 
om te zeggen hoe gevoelig hij was aan de 
blijken van genegenheid en eerbied van 
wegens de oud-soldaten van Iseghem, en 
indien hy van eersten af de maatschappij 
zóó genegen geweest was en er het eere- 
voorzitterschap van aanveerd had, dat het 
was omdat, volgens hare standregelen het 
bepalen, zij benevens de verbroedering ook 
den eerbied, de getrouwheid en de hulp 
van de gewezen sbldaten aan de openbare 
overheid waarborgt.

Hij wenscht de leden geluk om den bloei- 
enden toestand der maatschappij en hoopte 
hem te zien voortduren en aangroeien. Hij 
verzocht de aanwezigen in zijnen naam en 
in naam van M. de Baron Karei Gillès de 
Pélichy een goed glas op aller gezondheid 
te drinken en gaf een briefke van 50 frs. 
om zijne tevredenheid over deze schoone 
vergadering uit te drukken.

De voorzitter bedankte M. den Burgmeester 
voor zijne aanmoedigende woorden met de 
verzekering dat hij altijd op de maatschappij 
zal mogen rekenen.

Door den schrijver wierdt nog eenen korten 
uitleg gegeven over de op touw gezette 
beweging om aan de oud-soldaten een pensioen 
te verschaffen. De maatschappij zal hierin 
geerne medewerken metdeandereoud-soldaten- 
bonden van het land en verhoopt tot eenen 
goeden uitslag te komen. Om deze beweging 
te sterken is het dus van ’t allergrootste 
belang dat alle oud-soldaten zich in de be
staande bonden laten inschrijven om door 
eendracht en macht tot het beoogde doel 
te geraken.

Na de vergadering lieten verschillige nieu
we leden zich inschrijven.

H. D.
P. S. Die begeert lid te worden der 

maatschappij kan altijd zijnen naam aan
geven aan een der ondergeteekende bestier- 
leden. Bemerk wel dat de maatschappij 
toegankelijk is voor al de oud-soldaten, ’t is 
gelijk onder welken koning zij gediend hebben.

N amens de Ma a tsc h a ppij 
« Dra W a r e  V a d erla n eer s  »

Het Bestier :
De. S c h r ljv e r -S e h a tb e w a a rd e r , r>e V o o rz itte r ,

H" D'ARTOIS. J . VERHAEGHE.
De O n.ler-V oorzitter, 

t .  D’HONDT.
LEDEN : F  Hnyghe, A. Deschryvere, E. Pieters. 

A. Hnysentrnyt, F. Van Kesbeek, O. Vandommele.

Burgerstand van Isegliem
G E B O O R TE N :

76. Henri Pattyn, zv. Alphonse en Adolphine 
Vandekerkhove. — 77 Achille Demeyere, zv. 
Camille eu Elisa Parmentier. — 78. Martha 
Claerbout, dv. Cyrille en Marie Stevens. — 
79. Henri Defoort, zv. Jules en Valentine 
Vandenberghe. — 80 Alphonse Hermy, zv. 
Ed«ard en Marie Demets.

S T E R F G E V A L L E N :
58 Zoë Schietekatte fabriekw. 25 j. echt1 

Achille Maes, Hosp. Rousselarestr. — 59. Leonie 
Neyrink,huish. 51 j. echt* Henri Vanhaverbeke 
Honchkensm. — Ö0. Joseph Vandoorne, 5 m. 
zv. Oscar en Maria Declercq, Rousselarestr.
— 61. Honoré Maes, landb. 28 j. ong. zv. 
Petrus en Leonie Vanbiervliet, Boschmolens.
— 62. Michel Olivier, 6 j. zv. Henri en 
Marie Kesteloot. Oudm. Gentstr.

H U W E L IJ K E N :
20. Adolf Vermeulen, schoenm. 47 j. en 

Marie Delaey, huish. 45 j.

Markt van Iseghem 25 Maart 18 Maart
Boter per kilo fr. 2.90 a 3,20 3,30 a 3,40
Eieren per 26 1,90a 2,10 2,05 a 2,10

Jean SABBE-DEOOCK, wijk Abeele 
Iseghem, heeft de eer het geacht publiek 
kenbaar te maken dat hij 10,000 kilos 
aardappels te koop heeft (witte bloemen) 
plantzaad aan den prijs van 10 fr. het 
100 k ilo s; ten zijnen huize af te halen.

H uis DEIjACRE, V ilvorde, fabrikeert 
goedkoop voedsel voor kalvers. — Zoekt 
agenten.

SVNIIGW
Z E E P

Voor de uitgeslotenen
van Ingelmunster.

Gif te Derde-Regel van den H. Franciscus, 
afdeeling der mannen, fr. 30,00; rondgehaald ' 
bij een uitstap der maatschappij « De W ar 
Vaderlanders », na een lied gezongen doo|f 
F1 Vandecapelle, bij Aug. Olivier, statie*.' 
Iseghem, 3.89; extra-bijdrage der schoenl 
makersvereeniging, Iseghem, 37,80.

Plechtige Communie
TE VERKRIJGEN BIJ 

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

artikels geschenken voor de plechtige 
communie zooals :

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

Albums voor portretten, postkaarten, 
timbers.

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

Medalien die het scapulier vervangen.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
St Antoine  en Auguste met kolen, L ’Es- 

pêrance met lijnzaad en Le jeune  Frangois 
met Brabantsch goed alle vier voor de W* 
Alidor Vandewalle. — L ’am i de Dieu met 
koolzaad voor Constant Vandemoortele — 
Le dèsir du commerce met boomen voor 
Jules Vandekerckhove. — De drij gezusters 
met lijnzaad voor de Gebroeders Vandemoor- 

[ tele Emelghem. — Elk zijn gedacht met 
kolen voor Conrard Verstraete. — Le Choisy 
met kolen voorFrangois Decaigny Emelghem. 
— Onverwacht met lijnzaad voor Alf. Dasson- 
ville Lendelede. — La volonté de Dieu met 
steenoveukolen voor Remi Vandeputte. —

'*SuN U G H T "ze«p
maakt dc 'wascht pemakke.- 
lijk enprceA het lijm/aad „ 
den frischen en aangenamer» 
geur van den buitenlucht.

GEMEENTE HULSTE

A A N B E S T E D I N  G
voor het bijbouwen van 

twee klassen bij de Gemeente-Knechtenschool 
en hst volledigen den meubelen.

Het Gemeentebestuur van Hulste brengt ter 
kennis van ’t publiek dat er op Woensdag 
12 A pril 1911, om 3 ure namiddag, ten 
Gemeentehuize van Hulste, zal overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding, onder 
voorbehoud der goedkeuring van de hoogere 
overheid, voor ’t bijbouwen van 2 klassen 
bij de kuechtenschool en het volledigen der 
meubelen, waarvan de begrooting beloopt :

1» 1583,87 fr. voor de meubeleering,
2° 13479,20 fr. voor het bouwen der twee 

klassen.
De plannen, het bestek der werken, alsook 

het kohier van lasten en bespreken, liggen 
ter inzage van eenieder, in het Gemeente- 
sekretariaat te Hulste.

De aanbiedingschriften zullen op zegel toege
zonden worden ten laatste den 11 A pril 1911, 
op het adres van den heer Th eo ph ie l  SNOECK, 
burgemeester der gemeente Hulste.

De zegel van het postbureel op den buitensten 
omslag, zal de dagteekening bestatigen vaa 
den aanbiedingsbrief.

De werken zullen -slechts mogen begonnen 
worden, wanneer de Gemeenteraad den aan
nemer daartoe bemachtigd heeft.

Men kan ook inlichtingen bekomen bij Mr 
Louis VERSTRAETE, bouwmeester te Iseghem.

Hulste, den 15 Maart 1911. ___

ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe it:

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

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

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

Algemeen depo t: Apotheek F. TUYPENS, Uoutbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

bijM Jf f L m Jrtodeiibacli, Apotheker, Iseghem.

en in alle goede apotheken.
W a c h t  17 v a n  n n m a s k t e l i i ,  z o  *IJn « o n d e r  w a a r d e .

DE GEZOflüHElD HERWONNEN ZONDER MEDECIJN
door de

Revalenta du Barry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikke- 

bingon der maag verdwijnen, en daar van het belangrijk 
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt 
voeden de voordeelen, die zij op welkdanig voedsel 
vóórhebben, zich ras aan, voornamelijk bij de maag- 
verstooringen, de kwaadaardigste verstoppingen de 
zuren, de aanhoudende stoelgang (bijna altoos dóór de 
zwakte van den dikken darm veroorzaakt), het niet 
verteren der spijzen, maagkrampen, kolieken, zenuw
ziekten, gal, de verschillige lever-, nier en darmaandoe, 
ningen, winderigheid waterzucht, hartkloppingen, pisvloed- 
bloedarmoede, bleekzucht, vuil riekende adem veroorzaakt 
door de chronische ontsteking of vertering der maag, 
kooitsen, hoest, bronchitis, rheumatism, jicht, zinkingen, 
nfluenza, griep, brakkingen, opruiingen, bleeke kleur, 
lapeloosheid, enz, alsook deze verschrikkelijke schele 

hoofdpijnen en nevralgiën, die meer dan men het denkt 
de oorzaken zijn der gewone of voorbijgaande verstoppingen.

Zij is buitengewoon verkieslijker dan levertraan, 
chocolade, thee, koffie, cacao, enz. en vormt het ver- 
sterkendste voedsel voor zieken, herstellenden en per
sonen met zwakke gezondheid het bloed ras vernieuwend 
en verzuiverend, herstelt zij de door ouderdom den arbeid 
of allerhanden overdaad uitgeputte gestellen.

Zij is ook het beste voedsel om kinderen op te 
kweeken; zij nemen haar bovendien met genoegen 
dan dat alle andere voedsel hun walgt. De heer dokter 
Elsmlie schrijft dienaangaande: « Uwe Revalenta is 
haar gewicht in goud waard! »

« ’t i s  met het grootste genoegen dat ik de afdoend- 
» heid van de Revalenta Dn Barry bevestig, eenvoudig 
» en immer gevaarloos geneesmiddel in de verharde en 
» narJnckl; j_e opgestoptheden. den hevigen stoelgang, 
» waar hij de werkingen der darmen regelmatig maakt ; 
» daarenboven in de aanhoudende koortsen, bovenal m 
» het roodvonk, waar zij mij laatst eene ware zegepraal 
» deed verwerven; in een woord, het is het echte 
» heilmiddel voor alle ziekten waar de voeding geschaad 
» is. »

Geteekend : Dr STEIN, 
der faculteiten van Leyden (Holland) en Moscou.

In doozen van fr. 2-50, 4-50, 7-75, 17-50 ; 6 kilos : 40 fr. 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan Kalckbr-Wielemaks 
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. 2

Depots te iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VANOST apoth. Grroote Markt, en SIOEN. apoth Rous
selare, F ,  AMEYE , apoth. DUBUISSON, apoth. GRY- 
MOJNPREZ. apoth.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Vande Moortele te Iseghem.
Br J STERFGEVAL. 

M6rkweerdige Venditie van

S C H O O N E  B U I S M E U B E L S
en alle slach van 

Alaam & Leer voor Schoenfabricatie 
te ISEGHEM rechtover de statie

ten huize van Louis Clement-Callens

OP MAANDAG 27 MAART 1911.

JOOOCOÜOCOOOKXX

I. — In den voormiddag, om 8 1/2 uren :
HUISMEUBELS van allen aard, waaronder winkel- 

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

II. — In den namiddag:, om 1 1/i ure.
SCHOENMATERIAAL' en KOOPWAREN : 66 paar 

genaaide schoenen, verschillige banden leer (croüte), 
euvelleer, box-grainé en box-calf, c.hevreau (bronze, mastic 
et noir), chevrette brune, vernis brun, mouton, croupon)

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

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

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

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

MATERIALEN : Machienen voor te haken, ringen, 
mallenen en knopen, voor randen te trekken (a faire des 
bords), gaten te boren (a perforer) met 3 emporte-pièces, 
af te schalmen (4 parer) merk “ Fortuna ,,  duwer (machine 
S. presser) met 6 emporte-pièce3, 2 allerbeste optrek- 
machienen (a cambrer), eene groote en kleine kapmachien 

brocher). groote en kleine bascule, slijpsteen, enz.
GEWONE VOORWAARDEN.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote Markt.

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

EENIGE KOOP 
Een WOONHUIS, dienende voor herberg, 

genaamd Café de la P a ix , groot onder 
bebouwde erve en Koer 100 vierkante meters, 
gelegen te Iseghem ten oostkante der Groote 
M ark t: gekend ten Kadaster Sektie A ; nr 
26la ; palende noord M. Paul Decoene, en 
oost en zuid M. Valère Werbrouck-Gheysens.

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

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

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

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te iseghem
OVERSLAG Dinsdag 4 April 1911,

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

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 191 i, mits 
175 f r a n k ’s jaar, in 5 koopen..

Te zam en ingesteld 3210  fr .
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.

Ingesteld 2500  fr .

OPENBARE VERKOOPING
van een

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

te ISEGHEM, RUMBEKE en 1HGBLMUHSTKB.
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 L ou il 
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.
Ingesteld 1500 fr.

Tweede koop.
Eene partij zaailand groot 54 aren 90 centiaren 

gelegen te Iseghem, zuid bij den voorgaanden koop ; 
gebruikt door voornoemde Louis Scheldeman en Pieter 
Blomme.

Tweede koop verhoogd to t 2800 fr.
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.

Ingesteld 1800 fr.
GEMEENTE INGELMUNSTER.

Vierde koop.
Eene hofplaats bebouwd met woonhuis, schuur, stalling 

en verdere afhankhjkheden, hoveniernof, meersch en 
zaailand, te zamen groot 1 hektare 06 aren 90 centiaren, 
staande en gelegen te Ingelmunster, in den Beeishoek ;

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.

Vierde en vijfde koopen te zamen verhoogd to t 9125 f r .

O VERSLAG  bij 3ic zitting, Woensdag 5 April 1911, 
om 3 ure, de» namiddags te Iseghem, ter herberg Café 

Royal, bewoond door Valère Laridon.

OPENBARE VERKOOPING van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Rousselarestraat.

Da Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem, zal 
vergaan tot de opanbare verkooping van het volgende 
goed :

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

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

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

OPENBARE VERKOOPING VAN

W O  O J S T H U 1 Z E N
en ZAAILANDEN

te ISEGHEM en LENDELEDE.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank 
van eersten aanleg te Kortrijk van den 
16 Maart 1911, zal ten overstaan van den 
heer Vrederechter des kantons Iseghem. met 
tusschenkomst van den Notaris LA.UWERS 
te IJper, overgaan tot de openbare verkooping 
van de volgende goederen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Woonhuis, winkel en erve, groot 1 are 

80 cent., gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, gebruikt 
door Cyriel Verfaillie, mits 14 fr. te maande.

Koop 2. — Woonhuis, achtergebouwen en erve. groot 
1 are, gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, gebruikt door 
Albert Dejaeghere, mits 11 fr. te maande.

Koop 3. — Woonhuis, zwingelkot en land, te zamen 
groot ‘28 aren 30 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol.

Koop 4. — Woonhuis en land, te zamen groot 
37 aren 50 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol, gebruikt 
door Petrus Declercq, mits 120 fr. ’s jaars.

Koop 5. — Eene partij zaailand, groot 46 aren 60 cent • 
gelegen te Iseghem, wijk Mol.

Koopen 3 en 5 zijn te zamen gebruikt door Constant 
Viaene, mits 310 fr. ’s jaars.

Koop 6. — Eene partij zaailand, groot 34 aren 70 cent. 
gelegen te Iseghem. Claerboutshof, gebruikt door Rosalie 
Victor, mits 92 fr. ’s jaars.

Gemeente LENDELEDE, wijk Kotje.
Koopen 7 en 8 — T.vee partijen zaailand, te zamen 

groot 89 aren, gebruikt door de W® Constant Vanoutryve, 
mits 200 fr. ’s jaars, boven de lasten.

ZITTINGEN.
IN S T E L  op Dinsdag 11 April  1 9 1 1 ,
O V E R S L A G  op Dinsdag 2 5  April 1 9 1 1 ,  telkens 

om 2 ure des namidag* te Iseghem, ter zaal van het 
Vredegerecht, in den H ert, Marktstraat.

Een half ten honderden Instelpenning.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

(Voor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).

Openbare Verkooping van

B O U W G R O N D E N
te ISEGHEM, Steenweg naar Rousselare.

De Notaris LE CORBESIER t* Iseghem, 
zal overgaan tot de openbare verkooping van 
het volgende goed :

Eene partij BOUWGROND groot 34 aren 37 centiaren , 
gelegen ten noordkante van den steenweg naar Rousselare, 
gebruikt door M. Hector Vanne.ite, mits 63 fr. bij jare 
lastevrij, verdeeld in 10 koopen.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
ZITTINGEN.

IN S T E L  op Woensdag 12 April 1 9 1 1 ,  in het
Gasthof, beloond door Henri Duhamel;

O V E R S L A G  op Woensdag 2 6 ! 'April 1 9 1 1 ,  in
het Grijs Peerd, bewoond door Victor Ledoux, beide 
te Iseghem, t eikens cm 4 ure des namiddags.

Een half ten honderden Instelpenning.
(Vcor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).
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onfeilbaar m iddel tegen RHUMATISM, OUDE EN N IEU W E WONDEN, 
1' ZW EREN, HUIDAANDOENINGEN en SPEEN.

KLOOSTER SANCTA PAULO, DË KONING DEB BALSEMS 
p , f i t  verzacht onmiddellijk en geneeBt blijvend bij voortgezet gebruikt
rtpumatism, Jicht. Ischias, Prodagra, Pij’nen in den rug. Ëhumatische aandoeningen, Rhumatische zenuw-
K loosterbalsem  ,

pijnen, Spier verrekkingen. Verstuikingen, Blauwe plekken, Ledewater, Stijfheid in de Ledematen, Spierkramp, 
btijve hals, Stramheid, Aangezichtspijn, Pijn in Rug en Lenden.
ü l o o s t e r t o a l s e m  KLOOSTER SANCTA PAULO, doet onmiddelijk de jeuking ver-

* dwijnen, welkeke alle huidziekten tot zulk een ondragelijk lijden 
maakt en geneest zonder litteekens na te laten : Ringworm, Dauw- en Baardworm, Psoriasis, Natte en 
Droge Uitslag, Baartschurft, Zeer hoofd, Klieren, Uitslag aan mond, neus en lippen, Schurft.
K l o o s t e r b a l s e m  KLOOSTER SANCTA PAULO, is een onovertroffen geneesmidd6 

, . ’ tegen wonden van allerlei aard en geneest onvoorwaardelijk: Brand
wonden, Smjwonden, Verouderde wonden. Dragende wonden, Loopende Zweren, Open plekken, Droge zweren 
Abcessen, Etterbuilen, Brandblaren, Zwerende en verzworen vingers. Fit, Kraambeenen, Zeere beenen 
iineuzingen. Bloedbleinen, Kloven in de lippen, Springende handen, Vorst aan handen en voeten, Zeer 
oorgten en Tepels. Gaten in de beenen.
I S l l o o s t e r b a l s e m  KLOOSTER SANCTA PAULO, verhelp onmiddellijk de ongemakken

* van het Speen, zoowel van Blind, Droog als Bloedend.
K l o o s t e r b a l s R i n  KLOOSTER SANCTA PAULO, kost per pot van 50 gram fr. 1,50 
, , , * vaa 100 gram fr 2.50 en van 250 gram fr. 5. Hoe grooter pot
noe voordeeliger dus 1 Eike pot moet afgesloten zijn door een rooden band, met de handteekening van den 

er.tal-Agent L. I. Arker, Rotterdam, Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest! 
Algemeen Depót L. I. AKKER, ROTTERDAM.
Hoofd-Depöt voor België O. DE BEUL. 57. Lange Nieuwatraat, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij Jos. VERHAMME Apotheker Markstraat, Iseghem en in alle Apotheken.

hors ter re.
B ettera v e , blanche 

longue, col vert, hors 
terre.
B ettera v e , blanche 

1/2 sucrée, col vert.

B ettera v e , blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.
B ette rav e ,  jaune 

Vauriac.

B etterave  idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

BEETZADEN — KLAVERZADEN
te bekomen bij

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

E l M L E L G H J K i V I  (DAM)
Betterave, jaune | Voederbeet, gele 

longue, d’Allemagne, lange, uit den grond 
van Duitschland.

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

Voederbeet, verbe
terde, witte haifsuiker- 
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

pro  cen t p ro  cen t 
s u ik e r droge

Roode E c k e n d o rfe r ..................... 3.3 7.8
Gele Eckendorfer........................... 3 6 8.5
Kirsch I d é a l e ................................5.9 10.5
Gele O b e n d o r fe r ...........................6.2 10.9
Roode Jaabiesbret.......................... 7.6 12.5
Oolaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch,goede soort 
met breede bladeren.

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

V oederklaverzaad.
Suikereizaad, echte palingkop  met breede 

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

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
jPruitboomeh, Rozelaars, RhododeDdroms, 
Azalées in potten uit de serre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach van bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesten enz.

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

Trouwe bediening.

Geen Grijs Haar
M E E R ! ! !

«De Nieuwe London»
d o e t d e  g r ijz e  h a re n  b in n e n  en 
ke le  d ag e n  v e rd w ijn e n , m a a k t h e t 
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 itv a l le n  en n ee m t de p e ile tje s  
v a n  h e t  hoofd  w eg.

E i s c h t  o p  
d e n  h a l s :

I n  f la co n s  y s n  fr. l , S O  en fr. 2 .5 0

Engilscki l i i r i t i i i t n o r  u i  2 fr . p ir flaeti

T •  k o o p  bU  A p o t h . k . n  
D r o g i s t e n ,  H a a r s n i j d e r »  « n  R . u k w ln k a t s  

l l  't (rail: ParfuiMrla 0’ Sil|, W ichtitik i (lalrfi)

W ekelijksche Markten
KOttTdlJK 20 Maart

Tarwe heet fr. 19,50 a 2ü,00 
Rogge 14,50 a 15,00
Haver 17,00 a 17,50
Koolz. olie 100 k .00,00 a 68,00 
Lynz. olie 100 k.00,00al07,00 
Aardappels 12,50 a 13,00
Boter per Kilo 3,40 a 3,50
Eieren per 25 2,00 a 2,10
Suikerjjb. besch. 00,00 a44,00 

id. 00,00 a 00,00

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

00,00 a 44,50 
00 ,00

Veemarkt: 20 Maart 198 koeien, 127 veerzen 
64 stieren, 43 ossen.

ROUSSELABE 21 Maart
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,50 & 19,00
Rogge 14,50 a 15,00
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21.00
Aardappelen 14,00 a 14,50
Boter per Kilo 3 ,10 a 3,30
Eieren per 25 2,00 a 2,10
Suikeryboonen beschik.44,50 
Suikeryboonen 1911 a 19,00
Viggens 24,00 a 34,00
Koolz. olie 100k» 00,00 a68,00 
Lynz. olie 100 108.00

DEYSZE 2 2  Maart
Aardappels 100k.ll,00al2,00 
Boter per kilo 2,90 a 3,00
Eieren de 26 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 45,00 a 50,00

BRUGGE 18 Maart
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge
Boter
Aardappels 
Haver 100 k* 
Boonen 
Vlas

OOGENBLIK [LIJKE 
i/rnz/uH riNG 
'JOLKCWEN 
üeH eziHg

Doos van 2 cachetten
KoKer van9catheiïen

m alle

APOTHEKEN

Algemeep ^ep^i
\potheek Arthur Rodenbach.

.rret u q>yote .Markt. ,*dw ^  oA.enavo
bl#J .x.jjtwJ t 7 i  ,  y :. ->■ -■; , ~v>\ J-jrt

.►.«sbbiuljsii ■ - . i: - ai . i  .aisiij-wsl 9.J

' g a i a o 9 q l 9 l i a l  a a b i d b o o i i
^ 3 9 7 9 iïJ jI« Iq  i ; . i j . •

13.00 a 14,25 
2,90 a 3,30

11.00 a 12 00
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00 

1,50 a 1,70
AU OEN AFEDE 23 Maart

Aardappels 100k°12.00al2,50 
Boter de kilo 3,03a,<'00
Eieren per 25 2,02a 0.00
Verkens 40,00 a 43,50
Konijnen 3,00

ANTWERPJ N 20  Maart

So la-nitraat beschikbare fr. 23,15
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 34,00 

Veemarkt Antwerpen 20 Maart 
38 ossen l e kw. 0,86 & 1,06

152 koeien 0,00 0,00
49 veerzen 0,84 1,04
18 stieren 0,70 0,90
30 kal varen 0.75 1.35

14 Maart
19.50 a 20,50
18.50 a 19,00
14.00 a 15,50
17.00 a 18,00
20.00 a 21,00
13.50 a 14.50 
3,30 a 3,60
2.00 a 2,10 

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

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

45.00 a 48,00 
11 Maart

19.00 a 20,00
13.25 a 13,75
2.90 a 3,10

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

1,60 a 1,65
16 Maart

12.00 a 13,00 
3.10 a 3,00
2.25 a 2.50

43.00 a 43.00 
a 3,00

Te bekomen bij 
J. DOOMS, Rousselarestraat, en 

J. DE BUSSCHERE-BONTE St Hilloniustraat

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

0.50
0.25
0.50
0.60
1.10
1.10
0.15

Men vraagt eene deftige meid van 30  
tot 40 jaar zeer wel de keuken kennende, 
voor heer alleen — Goeden Loon — 
Zich te bevragen ten bureele der Gazette.

.TE P A C H T E N  : Gerieflijk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
R en é  Sp il l e b e e n , Rousselarestraat, Iseghem.

Supepphosphate KUHLMANN
<r-3 <5~-6

SÉCHÉ AU FOUR Gedroogd  in Oven

IE  PIUS PULVÉRULËNT

Exigez la Marqué
CHEZ T O U S

l e s  N ègociants en  Engrais
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Wie :■ 
Exporté

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h et merk
BY ALLE

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
SCLQTURK MÉTALLIOUES

DrnÓnE DHONNEUR. Cr !  Prjx

PQRTES.CHENIU 
PO ULAILLERS, 
GRILLAGES, 
TISSU5.CABLES. 
RAILLASSOm 
R0NCES.RE5SQ&

iRSTiNBERG B s » ;
Metaal afslu itingen — Pikdraad — Ijzeren  draad voor afsluitingen — 
Traliedraad — Hennenhokken — Hondenhokken — Tapijten — Kabels.

---------- —  KATALOGUS KOSTELOOS.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

H uidevetterstraat, SS, A ntw erpen

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

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

binnen ot 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 Duur A nnuiteiten
5 jaar fr. 2 2 6 , 3 0  * 20 jaar fr. 7 5 , 3 0

10 jaar fr. ± 3 - 4 , 9 0  25 jaar fr. 6 5 , 8 0
15 jaar fr. 9 1 , 6 0  30 jaar fr. S 0 , 6 O

Grondpandobligatiën aan fr. 3,60
SPAARKAS : Interest : 3,25 •/<> °P stortingen voor korten duur en 3,60 •/• 

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

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

°/o

Mp & 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 % 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 i 

ebitten'van 40Q fr.\ voort en ;hoo^er 
ewaarborgd.voor het gansQli#leven

| *.i bujul ..Iiim 08 «sis Of jont j«u«owööwt 
noch ijliindoj» /.hnKjs^noov y.J .in^riïissl 
,1191 'lydinavo^ 1 Jut & «o\\k

8' i a  Bil 0^1 gJiai
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BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & Mme M. MEIER
Bijzondere Gtiirurgijns Taodmeesters-Specialiijtsn 

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

v eree rd  doo r de g ees te lijk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r tr i jk .
bij he t  g ev an g , huis m et k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft., Geheaing voor alle 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde; tanden vooMalle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pyn .eu ^  .^ua^;'tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrpkken te worden. Met de kunsttanden, komende uit, het huis van 
Mr en M“° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen eh d« s p i r i t  verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst, zonder platen, zonder haken en zonder vee^en, men kan.ook niet ^ien 
noch aan den vorm noch;aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr erM-*MW MAURf'GE MraER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijteri en vermakeii ze volgeirs" hun n'puw 
stelsel waarvoöjp zy gebreveteerd zijn. -x" ' ■ xf!'!

K unsttanden  te feeginnen van a i 5 frank . — V olled ige  gebijten  van af
103 franken  en hooger. — Al de k u n s ttan d en  en geb ijten  kom ende uit de
laborato ire  van Mr en 81“* Maurice M S ÏS R , | i i n  verzekerd  v o o r : het leven
T« raadplegen alle dagaq vftftj tat 13 en V j a a , u i j f l f l ^ i ^ ö ^ n ^ e r d  d e . zop
en hoogdagen. _ > ,
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