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INSCHRIJVINGSPRIJS : 
/oor een jaar . . . .  3 ,2 5  
Voor 6 maanden . . . 1 ,75
Voor 3 maanden . . . 1 ,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in  bij den 

Drukker-Uitgever 
J  .  O  o  o  m  e t  ,  

Rousselarestraat, 
en in alle Postkantoren.

ETTE
V e r s c h i j n e n d e

t o '

ISEGHEM
Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. don reg e l. 

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

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wordt 
onvergeld tweemaal in de Sazette
overgenomen.

M. Fallières
Voorzitter der fransche Republiek 

te Brussel
Dinsdag heeft M. Fallières voorzitter der 

fransche Republiek aan den koning en de 
koningin het bezoek teruggebracht die zij 
hem verleden jaar gedaan hebben.

Omj 2.34 uren stoomde de presidentieele 
trein de noordstatie van Brussel binnen. De 
koning die M. Falliéres afwachtte ging hem 
tegemoet bij zijn uitstappen en drukte hem 
de hand. President Fallières is kort en dik 
van gestalte, en telt 69 jaren.

Na de gebruikelijke voorstelling begaven 
de koning en de president met hun gevolg 
zich naar de koninklijke salon, waar MM. Max, 
burgemeester van Brussel, Frick, burgemeester 
van St Joost ten Noode en andere overheden 
den Presidenten zjjne Majesteit verwelkomden.

Op de Rogierplaats voor de statie stonden 
vjjf open hofkoetsen van klein gala, ieder 
met vier prachtige peerden bespannen, te 
wachten.

Wanneer de koning en de president buiten 
de statie verschenen, steeg er uit het volk 
dat aan de vensters en op de gaanpaden 
wemelde, een donderend gejuich op van :
« Vive le Roi ! Vive le P résident! Vive la 
France ! » Er werd met hoeden en zakdoeken 
gezwaaid, terwijl het kanon in de kruidtuin 
bulderde, de troepen de wapens boden en de 
« Marseillaise * door de krijgsmuzieken ge
speeld werd.

President Falliéres, die aan de rechterzijde 
van koning Albert zat, hield zijnen hoogen 
hoed in de linker hand en groette blijkbaar 
verheugd, de juichende menigte. De president 
heeft een goedaardig voorkomen en heeft op 
allen den besten indruk gemaakt.

Ten 3 ure bereikte de stoet het paleis van 
Brussel, waarboven, benevens de belgische 
driekleur, de fransche vlag geheschen was.

En het was onder het aanhoudend gejuich 
der menigte dat M. Fallières en de koning 
met hun gevolg binnen het statig paleis ver
dwenen, dat terecht de bewondering der 
franschen opgewekt heeft.

De president en koning Albert begaven zich 
naar de groote zaal Empire, waar al de 
hoogweerdigheidsbekleeders van het paleis 
vereenigd waren, die insgelijks voorgesteld 
werden. M. Fallières kende er reeds ver
scheidene van, en sprak vriendelijk met hen.

Daarna leidde de koning zelf den president 
naar de hem voorbehouden vertrekken, en 
overhandigde hem een prachtig programma 
van zijn bezoek, op perkament gedrukt en 
kunstig ingebonden. Hij deelde hem terzelfder 
tijd mee, dat een rechtstreeksche telefoondraad 
hem in gemeenschap stelde met het Elyseum 
te Parijs, en dat een bijzondere telegraafdienst 
voor hem was ingericht in den rechtervleugel 
van het paleis.

M. Fallières was zeer getroffen door die 
oplettendheden en bedankte hartelijk den 
koning; die daarop van hem afscheid nam.

Ten 7 ure ’s avonds had in de groote 
feestzaal van het Paleis een schitterend diner 
plaats, door den koning aan den president 
en zijn gevolg aangeboden. De pracht der 
zaal en de rijk gedekte en met kostbare 
bloemen opgesmukte tafel was echt toover- 
achtig.

De koning en de president zaten naast 
een aan tafel ; Zijne Majesteit had mevr. 
Cooreman, echtgenoote van M. den voorzitter 
der Kamer aan 'zijne zijde, en de president, 
mevr. Delandtsheere, echtgenoote van M. den 
minister van justicie. De damen van vele 
andere genoodigden waren eveneens tegen
woordig.

H. M. de koningin, door hare lichte on
gesteldheid belet, woonde het diner niet bjj.

In ’t kasteel te Laeken.
De koning heeft woensdag namiddag ten

12 1/2 ure M. Fallières en zijn gevolg per 
automobiel naar het kastesl van Laeken 
gevoerd. Op den doortocht, vooral op de 
Liedtsplaats, stond er veel volk dat de twee 
staatshoofden geestdriftig toejuichtte ; de 
vrouwen waren bijzonder opgetogen en wuif
den met handen en zakdoeken.

Bij de aankomst op het koninklijk domein van 
Laeken werd M. Fallières onmiddelyk in de 
vertrekken der koningin geleid, waar Hare

Majesteit hem opwachtte, omringd van hare 
kinderen : de hertog van Brabant, de graaf 
van Vlaanderen en prinsesje Marie-José. Ge
denkenissen voor de koningin en speelgoed 
voor de jonge koninglijke Hoogheden waren 
in den voormiddag reeds namens M. Fallières’ 
in ’t kasteel besteld.

Het onderhoud tusschen de koningin en 
den president der Republiek duurde onge
veer een kwartuur. M. Fallière» heeft aan 
Hare Majesteit de wenschen uitgedrukt die 
hij vormde voor hare spoedige en volkomene 
herstelling.

De geschenken van den koning.
Koning Albert heeft aan den president 

der Republiek eene zeer schoone gedenkenis 
aangeboden, namelijk het groote bronswerk 
van Constantin Meunier, « De Scheepslosser » 
voorstellend.

Aan M. Mollard, overste van den protocol, 
heeft de vorst schoone zilveren tafelstukken 
geschonken.

De feesten van woensdag avond.
Woensdag avond had ter eere van M. Fal

lières een diner plaats in het ministerie 
van binnenlandsche zaken. Ten 10 ure werd 
de president plechtig ten stadhuize ontvangen, 
en was te dezer gelegenheid de stad van 
aan den Coudenberg tot op de Groote Markt 
overschoon verlicht. De groote lichtstoet be
kroonde op heerlijke en grootsche wijze de 
feestelijkheden ter eere van M. Fallières 
ingericht. ______________

m m  ampciir
WTij lezen in « Hooger Leven. »
Er werd een tegen voorstel verwacht en het 

is gekomen.
M. Verhaegen die bij de bespreking van 

Coremans voorstel zulke schitterende (?) dien
sten bewees aan de Vlamingen, diende het in. 
Het wierd mede onderteekend door de Heeren 
Staatsministers Beernaert, Woeste, oud-minis- 
ter Francotte, de heeren Van Cauwenberg 
(Lier) en Cartuyvels (Hasselt).

Heeren Verhaeghe en anderen... houd uw 
zand. Wij houden onze oogen en ze zien klaar 
in uwe tactiek vol met die akelige sluwheid 
welke zoo dikwijls de Vlamingen overwon.

Gij wilt vrede stichten : ziet gij niet dat gij 
den strijd voortdurend maakt, een strijd voor 
iederen leergang, ieder jaar eene gedurige 
wrijving en botsing ?

W ant altijd zullen er Vlamingen blijven 
beroofd van hun recht door d« schuld hunner 
medegezellen en die het dezen ten kwade 
zullen duiden...

Neen, met zulk ellendig voorstel krijgt ge 
het ideaal voorstel Van Cauwelaert, Huys- 
hauwer, Delbeke.. niet dood.

Voor onze partij is het jammer... ook voor u. 
Het eerste treft ons.

Is dat uw antwoord heer Verhaegen, op den 
wensch van den gemeenteraad van Eecloo en 
zoovele anderen op de dagorden aangenomen
op zoovele vergaderingen in uw arrondissement.

M. Woeste... voor u is de vlaamsche kwestie 
« question secondaire ». Toch bemoeit gij er u 
mede... maar altijd tegen het vlaamsch. Is het 
uw antwoord op de betooging van Sottegem op 
den wensch van den gemeenteraad van Aalst ?

Gij, Mijnheer Beernaert, wat Delbeke voor
stelt,’ Rousselare’s gemeenteraad, volksver
gaderingen te Ingelmunster, Iseghem, Thielt 
eischten, verwerpt gij.

M Van Cauwenberg deed vroeger iets voor 
de gelijkheidswet en doet ons dat duur bekoopen 
in den tijd met Coremans voorstel, nu met de 
Hoogeschool kwestie. Lier hield eene meeting 
gelijk nergens elders. De gemeenteraad stemde 
een wensch. De heer Burgemeester zegt : 
jongens stemt rmiar... » Is de eenheid te vol
maakt in de katholieke partij te Lier ? Wanneer 
zullen aldaar genoeg lessen gegeven zyn ?

Cartuyvels zal de gelukwenschen ontvangen 
van graaf de Renesse.

Francotte... is een waal. Hij rekene met de 
waalsche kiezers af.

« Het nieuivs van den Dag * zegt over het 
voorstel Verhaegen :

Hoofdzakelijk komt het hierop neder : in 
plaats van de gelijkheid der talen in België zoo

te verstaan, dat de twee nationale talen, het 
vlaamsch en het fransch, elk eene der twee 
Staatsuniversiteiten verkrijgen, wordt er voor
gesteld dat er, te Luik even als te Gent, eenige 
leergangen, op aanvraag van een behoorlijk 
getal studenten, ook in het vlaamsch zouden 
« mogen » gegeven worden. De regeering zou 
zelf over geheel die zaak moeten oordeelen ; 
eu — zoo zegt M. Verhaegen in zijne memorie 
van 'toelichting — op die wijze zou iedereen 
tevreden zyn : de Vlamingen, omdat zij een 
vlaamsch onderwijs zullen kunnen bekomen, 
indien zij het vragen ; en de Walen, omdat al 
de bestaande leergangen voorts in het fransch 
zullen gegeven worden.

De Vlamingen zijn vurige vaderlanders; 
maar juist omdat zij weten dat zij in België 
te huis zijn, begeeren zij als kinders van den 
huize behandeld te worden en in hunne taal 
het lager, middelbaar en hooger onderwijs te 
genieten. En zulks vragen zij uit vaderlands
liefde, en ook uit volksliefde, omdat zij alzoo 
buiten den engen kring der rijke burgerij, 
ook aan de volkskinders kunnen behulpzaam 
zijn, en deze tot eenen hoogeren welstand 
begeeren te verheffen.

Om tusschen Walen en Vlamingen vrede 
en eendracht te doen heerschen, bestaat er 
geen beter middel dan aan iedereen te geven 
hetgeen hem toekomt. In het klein Zwitser
land spreekt de bevolking drie talen : fransch, 
duitsch en italiaansch ; en die komen opperbest 
overeen, omdat iedereen zijn recht bekomen 
heeft, en omdat de hooge burgerij daar geen 
andere taal^preekt a ls  i.ct
en het vervlaamschen der Gentsche Universi- 
teit schijnt ons daar het geschikt middel toe. 
Dat is oprechte vaderlandsliefde en echte volks
liefde.

Op voorstel van den Heer Meersseman 
drukte de katholieke gemeenteraad van 
Thourhout « als lasthebber eener bij uitstek 
vlaamsche bevolking, e e n p a r ig  den wensch 
uit, dat het staatsbestuur om voldoening te 
geven aan de regelmatige eischen van het 
vlaamsche volk, binnen de korst mogelijken 
tijd de Hoogeschool van Gent vervlaamsche 
volgens het stelsel der vlaamsche Hoogeschool 
Commissie.

De H. Bloedprocessie le Brugge.
Maandag 8 Mei heeft de vermaarde H. 

Bloedprocessie voor de 76 le maal haren jaarlijk- 
schen ommegang gedaan. De toeloop van 
vreemdelingen, dank aan een allerprachtigst 
weder, was aanzienlijk en gaf eene buiten
gewone beweging aan de bijzonderste straten 
der stad, die zeer schoon bevlagd waren. 
Men schat de menigte vreemdelingen op 50 a
60.000. De franschen vooral waren talrijk 
opgekomen.

Om 9 1/2 ure heeft Mgr de bisschop van 
Brugge in de hoofdkerk de pauselijke hoogmis 
gezongen in bijwezen der H. Relikwie die 
met groote praal afgehaald werd uit de 
basiliek. De groote kerk was opgepropt. Men 
bemerkte ontelbare overheden met de heeren 
gouverneur en burgemeester aan ’t hoofd.

’t Was 11 1/4 wanneer de stoet zich in 
beweging stelde. Hij werd geopend door het 
muziek en een schadrou lanciers te peerd. 
Volgden de zeven parochiën van de stad, 
het godsdienstig deel verbeeldende, — hulde 
aan de stad Brugge aa,n de onschatbare 
relikwie — op beide zijden afgezet met 
soldaten van het voetvolk, die de haag 
vormden, en afgewisseld met de muzieken 
der Katholijke Burgersgilde, der burgerwacht 
en van ’t 4 6 linie. De groepen onderscheidden 
zich allen door hunne onverbeterlijke orde 
en door de krakende frischheid en onover- 
trefbaren rijkdom der kostumen.

Het tweede dee l : de bijbelsche stoet, ver
beeldende de verschillende gebeurtenissen van 
Christus’ leven, had niet min bijval als voor
gaande jaren : de samenstelling der groepen, 
de gezangen en afwisselingen der tooneelen 
brengén op den toeschouwer een diepen indruk 
teweeg.

Dan volgde eene talrijke afveerdiging van 
engelsche bedevaarders ; vervolgens de on
schatbare relikwie in hare schitterende rijve, 
gedragen door de kanunnikken der hoofdkerk 
en omringd door vier gendarmen in groot 
gewaad, met de bajonnet op ’t geweer. Zij 
verdween om zeggens te midden de wierook

walmen. Zij was voorafgegaan door de 
godsdienstige orden en gevolgd door HH. 
HH. Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, 
Mgr Roelens, apostolieke vicaris van Congo 
en Mgr Cowgill, bisschop van Ollenus (Enge
land). Op den doortocht der Relikwie knielde 
de talrijke menigte eerbiedig neer.

In de Predikheerenstraat nochtans, bleef 
een onverstandig heerschap, bij de nadering 
der Relikwie rechtstaan, met den hoed op 
het hoofd, en daarbij een uitdagend gesprek 
voerende met een ander persoon. Van uit 
het volk ging er maar een kreet o p : Hoed 
af ! en willens of niet, was de onbeleefde 
personagie gedwongen zijn hoed af te nemen 
ofwel er van door te trekken.

’t Was omtrent 1 ure wanneer de stoet 
zich op de Burgplaats kwamscharen, waar Mgr 
Roelens, van op het hoogaltaar, den laatsten 
zegen gaf.

Kinders kweeken.
Er is niet zoo moeilijk, naar het schijnt, 

als het opvoeden van kinderen; en zeker is 
er niets zoo belangrijk. Of de kinderen goed 
worden opgevoed, daarvan hangt meer van dan 
gelijk wat, het welzijn van Kerk en Staat en 
maatschappij af.

Welke is nu de grootste fout die de meeste 
moeders by de opvoeding hunner kinders 
begaan ?

Laatst kwam ik bij eene moeder die kloeg 
over haren kleinen jongen : <> er was geen 
spit mee wendelijk ! » Terwijl ik met haar 
sprak, onderbrak ze nu en dan ons gesprek 
door een snauw tegen het k in d : « Jantje, 
wilt ge wel gauw eens hier komen ? ! * — 
(Jantje ging zyn gang.) -  « Jantje ge moet 
van dien stoel blijven » (Jantje deed alsof hy 
niet en hoorde) — « Jantje gaat daar weg 
van de stove, » enz., enz. Er kwam een 
orgel in de straat ; Jantje liep naar vooren. 
«Gij leelijke bliksem, wilt ge wel eens hier 
blijven ! 1 » Jantje stoorde hem daar niet aan 
en ging naar den orgel luisteren.

Zoo gaat het by velen : altijd en eeuwig 
alles aan de kinders verbieden, liefst op een 
snauwtoon, en ze dan toch hun gang laten 
gaan. Ziedaar de zeer groote fout !

Men moet beginnen met de kinders te 
leeren gehoorzamen. Doch dat leert men niet 
met snakken en snauwen ; ook niet met 
gedurig, altyd en alles te verbieden, maar 
slechts hetgene werkelijk verkeerd is en met 
voet bij stuk te houden. Dit laatste vooral 
is ’t grootste geheim om gehoorzame kinderen 
te kweeken, doch een geheim dat de meeste 
moeders niet verstaan, ongelukkiglijk. Zy 
verbieden en beknorren maar den ganschen 
dag door ; maar of het kind doet wat ze 
willen of laat wat ze verbieden, daar letten 
ze weinig op.

Neen, dat is juist verkeerd. On voorwaar
delijk moet de moeder, indien zij iets aa,n 
het kind gebied of verbiedt, gehoorzaamheid 
eischen. Schreeuwen of niet schreeuwen ’t doet 
er niets aan: het kind moet en zal gehoor
zamen. Volhouden, moeder, anders zult ge 
’t bezuren. Ja, wij hooren somtijds wel 
klagen : wat zijn de kinders toch boos en 
ongewillig! ’t Is mogelijk; maar g ’hebt ze 
zelf zoo gemaakt !

Moet ik dan slaan, hoor ik vragen. Wel 
neen. Slaan is door den band mis en kan 
zelfs gevaarlijk zijn. « Een lap langs zijn 
ooren » kan het kind ongelukkig maken 
voor zijn leven. Dat mag men dus nooit doen.

W ilt g ’ een kind wat slagen op zijn broek 
geven, doet dat nooit om hem pijn aan te 
doen — dat is laf van een groote mensch 
tegenover een kleine — doch alleen om indruk 
te maken. In drift of in gramschap een kind 
bestrijen is altyd af te keuren. Zoo lang ge 
gram zijt, houdt u stil en slaat dan niet. 
Moet ge de roede gebruiken — en het ge
beurt zelden — doe dat kalm en bedaard, 
als de uitoefening van een harden plicht.

Maar als een kind nu volstrekt niet wil 
gehoorzamen ? Dan moet ge ’t ernstig ver
manen en laten zien hoe bedroefd ge daarom 
zijt. Baat het niet, geef het dan eene straf 
die het kind als straf gevoelt : by voorbeeld 
hem iets ontzeggen waaraan het grootelyks 
houdt, een tijd lang in den hoek doen staan, 
of iets dergelyks, niet in een donkere plaats



als ’t benauwd is. Zulk een straf, bij ernstig 
vermanen en zonder opvliegendheid gegeven, 
maakt op ’t kindergemoed veel meer indruk 
dan ik weet niet hoeveel pakken slagen. 
Indien ge dan voet bij stuk houdt en altijd, 
maar altijd stipte gehoorzaamheid eischt, ’t 
zal wel gaan. De kléine snuiters voelen ’t zoo 
gauw of ze huti kopke bij iemand kunnen 
doen of niet.

Ziedaar een der eerste regels van opvoed
kunde. Een tweede is deze': weest altijd stipt 
rechtveerdig. Niets voelt een kind zoo diep 
als eene onreohtveerdigheid. De straf weze 
dus altijd in evenredigheid met het mis- 
drevene, zooals het kind dat zelf op heeft. 
Bij voorbeeld, ’t heeft op straat een zeer 
leelijk woord gehoord dat het echter niet 
begrijpt. Het zegt dat woord in boosheid tot 
zijne moeder. Deze zou erg missen als ze 
’t kind daarvoor streng moest straffen. De 
kleine voelt immers niet hoe slecht dat onbe
grepen woord is en zou dan de straf ook 
niet begrijpen en haar als eene onrechtveer- 
digheid gevoelen. Eene goede vermaning, met 
zachtheid en ernst gedaan, zal meer deugd 
doen en daarmee bekomt men veel meer dan 
met geweld en gesnauw. Alleenlijk geen 
overdreven gevoeligheid, maar krachtdadig
heid.

Ja, kinders opkweeken en wel opkweeken 
is eene kunste ; zij is bij ons volk niet genoeg 
gekend en nochtans er hangt zooveel van af.

Eene sa m en x v e e r i ig  te Parijs .
Zaterdag nacht heeft men te Parijs sporen 

ontdekt eener arnarchistische samenzweering 
die voor doel had de prefectuur van policie 
of een policiebureel met dynamiet te doen 
springen.

De policie is overtuigd dat de anarchisten, 
die hen bedreigd hebben, dezelfden zijn als 
die welke tijdens de werkstaking der cheminots 
talrijke saboteeringen pleegden en voornemens 
waren bommen te plaatsen in de kamers 
van M. de Solves, in het stadhuis, in het 
ministerie van binnenlandsche zaken en in 
de bureelen der veiligheidspolicie. Men heeft 
vermoedens op verscheidene kerels en men 
denkt weldra de plichtigen achter de grendels 
te hebben.

Gedurende den heelen zondrg werd elke 
policiepost. door twee met revolver gewapende 
agenten bewaakt; voor wat de prefektuur 
betreft, overal was de ordedienst versterkt 
en al de in- en uitgangen werden er streng 
onderzocht. Opzichters, voorzien van de photo- 
grafies van drie gekende terroristen, bevonden 
zich aan de deuren en hielden zich gereed 
om alle verdachte personen aan te houden. 
De meetkundige dienst had deze photogralies 
met duizende exemplaren uitgegeven, Eene 
strenge bewaking werd zondag avond door 
de policie gedaan aan den ingang van een 
arroot hotel van ’t m i d d e n  der hoofdstad, waar

Bericht aan het publiek.
Valsche bankbriefjes van 20 frank. —
De Bank doet nog eens opmerken aan het 

publiek dat de tot hier heden bekende valsche 
bankbriefjes van 20 frank, alle zonder onder
scheid, de volgende herkenningsteekens 
dragen :

1487 D 091
37153091 (middennummer) 

en, als dag van vervaardiging (onder de woor
den « Banque Nationale »)

14 Mars 10
De naam van den etser Biet (voorzijde, 

onderdeel rechts) is in het valsche bankbriefje 
altijd in ’t zwart, in plaats van in ’t bruin ; 
daarenboven, tengevolge van een slechten druk 
van den letter B, wordt deze naam Diet ge
lezen in het valsche bankbriefje.

Het gezicht op den persoon op de voorzijde 
(links), schoon ovaal op het echte bankbriefje, 
verschijnt veel magerder op het valsche bank
briefje.

Met een weinig aandacht herkent men ge- 
makkelyk het valsche bankbriefje; men behoeft 
maar den waterdruk even te onderzoeken, of 
zijn aandacht te vestigen op een van de boven
vermelde bijzonderheden. Het is zeer geraad
zaam de bankbriefjes niets anders dan onge- 
voud aan te nemen ; verdachte bankbriefjes 
behooren zonder verwijl, aan den Bank te 
worden overgelegd (Brussel of Agentschappen).

BINNENLAND
Rousselare. — Toen dinsdag namiddag 

rond 5 1/4 ure de trein voor Meenen op 
ongeveer 300 meters van de statie was, sprong 
hij opeens van de riggels en stortte het 
machien, na een tiental meters ver gereden 
te zijn, langs den linkerkant der spoorlijn 
in eene diepte, terwijl de tender en de foergon 
langs den anderen kant omvielen. Er zijn 
geen gekwetsten, doch de machinist en de 
stoker waren zoodanig door de schrik aange
daan, dat men ze de statie moest binnendragen 
waar doktoor Ameye hun de beste zorgen 
toediende. De ontriggeling moet door ’t breken 
van een as veroorzaakt zijn.

Geen enkel der reizigers was gewond ; 
allen kwamen er met den schrik van af. 
Dinsdag avond heeft men den machinist en 
den stoker ziek naar hunne woning te 
Brugge overgebracht. Gedurende den nacht 
hebben een vijftigtal werklieden gearbeid 
om de sporen vrij te maken, ’s Morgens om
8 ure konden de reizigers langs de gewone 
baan naar Yperen rijden. Voor Meenen was 
men verplicht langs Kortrijk rond te reizen 
daar een gedeelte der lokomotief het spoor 
nog belemmerde. De grootere stoomkraan is 
woensdag aangekomen en heeft het machien 
opgelicht en terug recht gezet.

Ingélm unster. — Maandag 15 dezer om
5 ure namiddag groote MATCH in de boltra 
bij G. Verstraete. Aug. Dejaegher met zijne 
a c h t  zonen, tegen negen uitgekozen bolders 
v a n  I n g e lm u n s te r .

Nederbrakel, — Eene fabriek gesloten — 
Een fabrikant van sulferstekjes die zijne 
waren niet kon verkoopen ten gevolge der 
vreemde konkurrentie is verplicht geweest 
zijne fabriek te sluiten. Daardoor vielen er 
200 werklieden zonder werk.

Een groot getal zijn nu werkzaam in de 
houtzagerij van den fabrikant, andere in de 
gestichten van mineraal water. De overige 
hebben werk gevonden in de nijverheidsge- 
stichten van het walenland.

Samson Kina. Vermaarden kruidewijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zyne heilzame uitwerksels

Boekennieuws.
De Geuzenstad, door Karei van den 

Oever. — Een groot in-8° van 200 bladz. 
met omslagteekening van G. van de Woestyne.
— Luxe uitgave, pr ijs : 3,00 Volksuitgave, 
voor bibliotheken en prijsdeelingen, prijs :
1 25 het ex. per dozijn. — Uitgever : J. Ver
m ou t, langesteenstraat, 28 Kortrijk.

De beroemde tijd der XVI0 eeuw die aan 
Conscience « H et Wonderjaar „ ingaf, heeft, 
ook aan Karei van den Oever deze belang
rijke verhalen ingegeven.

Er is niets interessanter in de geschiedenis 
der stad Antwerpen dan het beleg door 
Farnese en de heldhaftige verdediging van 
Marnix van Sinte-Aldegonde in 1585?

In eene reeks kleurige, visionnaire fresken 
wordt die geweldige strijd tusschen Paapsche 
en Kalvinistische elementen afgeschilderd, 
zoodat men als het ware den indruk verkrijgt 
der historische werkelijkheid.

De eigenaardige levenswijze der Antwerpsche 
« borgers » uit de XVI“ eeuw zal er psycholo
gisch uit blijken. Een verhaal als “ De W ater- 
m e u l e n  van Deurne » is verders eene lezing 
overwaard om zijne historische visie op het 
Antwerpsch-Joodsche familieleven, terwijl de 
geheimzinnige handelwijze van een perfied 
man als « Jonkheer Qaintijn Salmasius, 
oud-baljuw van de Bijdelmeer, n den lezer 
toelaten zal een blik te werpen op de raad 
selachtige ondergronden van den grooten 
Confessie-strijd, die toenmaals de Nederlanden 
te vuur en te zwaard zetten.

De fijne intrigue van “ Het W edervaren 
van Jonkheer P lem p» zal  niet alleen doen 
glimlachen, maar tevens ook het verband 
doen voelen tusschen Antwerpsche stads- en 
Kempisch buitenleven van dien tijd.

Na de “ Kempische Vertelsels » geeft 
Karei van den Oever ons “ De Geuzenstad. » 
Moge het Vlaamsche volk er zooveel genoegen 
aan beleven als aan de “ Vertelsels. »

S T  A  n S M I E T T W S  

Het avondfeest
der katholieke Jonge W acht.

De Tooneel avond welke Zondag en Maandag 
laatst in de zaal der Jongelingen Congregatie 
ten voordeele der K. J. W  gegeven werd is 
meteen buitengewone bijval bekroond geweest.

De ruime zaal was iedere avond door een 
uitgelezen publiek gansch volzet.

De honderden toeschouwers kwamen zich 
verlustigen aan het voordragen van het stuk 
« Een hoed van Italiaansch stroo » naar het 
fransch stuk van de vermaarde Labiche be
werkt.

Die Labiche kent het waarlijk om op het 
tooneel ware menschen voor te stellen die 
handelen zooals de menschen plegen te han
delen gelijk in welke streke of land dat men 
ze vinde.

Dat de opgeroepen personagies in een juist 
en waar daglicht voorgesteld werden, dat 
hunne manier van gaan en doen goed begrepen 
werd en verstaan, daarvan werd, het bewjjs 
geleverd door het hertelijk gelach dat schier 
de geheele voorstelling door, in de zaal weer
klonk.

En geen wonder : in het stuk tintelt iedere 
spreuk van scherpe geest ; de toestanden die 
men er tegen komt zijn zoo fijn uitgedacht en 
luimig dat de menschen zouden doen omvallen 
van lachen en bovendien zou men zeggen dat 
de spelers erop uit waren om de toehoorders 
ziek te maken van bovenmatige leute.

Al de tooneelspelers gelyk genoten ruime 
bijval. En ’t was verdiend ook want ze deden 
het goed.

Maar ’t zal bij velen welgekomen zijn als 
wij hier herinneren aan de heeren V. Laridon 
in de rol van boomkweeker Nonancourt, aan 
R. Deldycke in de moeilijke rol van Fadinard, 
aan V. Strynck die zoowel den dooven ver
beelde, en aan de onvergefelijke Bobin zoowel 
door A. Gits voorgesteld. Bij iedereen nog zal 
een hertelijke lach hunne namen begroeten.

Tusschen de bedrijven in, werden muziek
stukken door uitgelezenesolisten voorgedregen.

De heeren Vandommele op Tuba en A. Hoor- 
naert op de Fluit voldeden de beste muziek
kenners. De Heer G. Declercq begeesterde de 
zaal door zijne schoone liederen.

Schoone avond, waarlijk die iedereen bij
zonder tevreden miek en tot eere en roem 
strekt der kunstminnende Tooneelgilde.

Een toeschouwer

IN FLANDRIA.
Sym phonisch Concert.

De kunstkring « de Albrecht Rodenbachs- 
vrienden » gaf, doör tusschenkomst van den 
« Cercle symphonique Yprois », in de zaal 
Flandria, zondag laatst, een buitengewoon 
kunstfeest, waarop een uitgelezen publiek 
van stad en veel liefhebbers u i t  h e t  o m lig 
g e n d e  t e g e n w o o r d ig  w a r e n .

Een oogslag op het Programma liet ons 
toe te bestatigen dat het concert zou gewijd 
worden uitsluitelijk aan muziek van hooge 
weerde, tot welker uitvoering alleen welin
gerichte, goed geoefende en wakker geleide 
maatschappijen in stand zijn.

Ook was het met bewondering voor die 
jonge kunstschaal’, die zulke ingewikkelde 
nummers dorst aankondigen, dat de toehoorders 
den uitslag afwachtten.

In dit feest mochten wij, benevens den 
modernen Niels W. Gade, de werken van 
twee onsterfelijke meesters aaohooren: Beetho
ven en Mendelssohn : Beethoven, den grootsten 
componist die ooit bestond, wiens verheven 
geest wij in zijn werk van oneindige schoon
heid zoo machtig zien zweven, wiens vurig- 
minnende en diepdroevige ziel wij hooren 
jubelen en weenen, nu in de gloedvolle 
Allegro’s en den vrijlustigen Scherzo, dan in 
de polyphonische scheppingskracht van den 
Larghetto; en Mendelssohn, den schitterenden, 
kleurrijken en levensvollen tooudichter, in 
wiens Sympbonie, als weeldrig zonnegoud,

! steeds eene onbegrensde notenpracht doorstraalt
In de werken der beide meesters hier gegeven, 

komen, nu en dan, voorafgegaan van een 
oogenblik stilte, ontroerende slagen voor, die 
in de feestzaal van Flandria zulken wónder- 
schoonen indruk maakten, en die als een 
heerlijk schouwspel vóór onze oogen maalden: 
bij Beethoven een schielijk afwisselende scha- 
keering, bij Mendelssohn als nog eenen nieuwen 
bijkomenden rijkdom in een grootsch tafereel.

Gansch die kunstmacht mochten wij bij de 
uitvoering in volle mate genieten. Onder 
het stevig bestuur van Heer Albert Van Eegroo 
volbracht het orkest opperbest zijne taak, en 
het was ons een waar genoegen den moedigen 
muziekmeester aan het hoofd te zien zyner 
mannen, waaronder velen door hem, als 
kinderen door hunnen vader, tot de kunst 
wierden geboren, en ten prijze van langdurige 
pogingen door hem in het kunstleven wierden 
opgevoed. Thans mocht hij eene dier troostvolle 
uren beleven, waarop men allen last, en ja 
alle tegenkantingen vergeet, die zoo dikwijls 
de loopbaan der groothertigste kunstenaars 
komen bedroeven, Thans smaakte bij de 
belooning van verscheidene jaren aanhoudend 
werk in de volmaaktheid zelvederuitvoeringen, 
telkenmale door langdurige en gulhertige 
toejuichingen bekroond.

Ja, het concert was voor zijne Symphonie 
een ware zegepraal, uit aller monden, uit 
aller borsten weerklonken de Bravos voor 
den jongen en veel te ootmoedigen muziekmee
ster, wien voorzeker eene heerlijke toekomst 
in het domein der kunst te wachten staat. 
Want niet alleen was hij de wakkere bestuurder, 
die zijne muziekanten in handen houdt, en 
met eenen enkelen wenk, bijzonderlijk in de 
uitvoeringen van Mendelssohn, de verste 
kleinigheden en de fijnste nuancen weet te
/J «f.»» nn 1/jwAn mnn ii 1/ nlc n/kliof Ji Aaff i 1ons, niet eene ongewone virtuositeit, de 
ingewikkeldste zinsneden van Gade kunnen 
afteekenen, en de Sonate op 21, zoo sober 
en verheven van stiel, en tot welker weder
geven zoo grondige hoedanigheden vereischt 
zijn, gelijk het een meester alleen kan, 
meesterlijk voorgedragen.

Hier had hij bij hem op het klavier den 
Heer Van Houtte, nog eens eenen eenvou- 
digen maar voortrefïelijken kunstenaar, die 
even als Van Eegroo bewijs gaf dat men kan 
zeer sterk wezen, zonder daarom bestempeld 
te zijn met allerhande diplomas of eeretitels.

In den Capricioso B rillon t waren wjj 
getroffen, én door het perelend klaviergespel 
van M. Van Houtte, en door de begeleiding 
van het orkest, zóó juist, zóó éénstemmig 
met den solist, zóó volmaakt in het evengelijk 
schakeeren der nuancen. Die concerto, wellicht 
de eerste die in onze stad wierd gegeven, 
was voor alle kenners  ̂ eene verheugende 
verrassing.

Bij de Ypersche kunstliefhebbers merkten 
wij den onvermoeibaren en verdienstelijken 
muziekleeraar, en uitstekenden Simbalist, 
vader Van Eegroo ; en den eenigen kunstenaar 
die de kunst als ambt uitoefent, den heer 
Van Hulle, eerste prijs aan het Conservatorium 
te Brussel, en fluitist in de concerten Durand, 
die zulke heerljjke galmen uit zyn speeltuig 
weet te tooveren. Nog velen onder hen 
verdienen bijzondere melding; aan gansch 
de maatschappij bieden wij nogmaals de beste 
gelukwenschen en dankbetuigingen van allen 
die in Flandria waren op dit feest, dat den 
stempel droeg van een keurvol en uitgelezen 
concert.

Innig verheugden wij ons om de aanmoe
digende en vereerende tegenwoordigheid van 
den zeven en tachentig jarigen vader van 
den grooten Albrecht Rodenbach : welk schoon 
voorbeeld voor de jongere kunstminnende 
ge'slachten.

Mocht aldus de liefde tot de kunst alhier 
aangroeien ; mocht de puike Maatschappij 
van Yper voortgaan met op Vlaandrens rijken 
bodem het goede zaad van hooger kunstgevoel 
rond te strooien; mocht dit zaad bloemen en 
vruchten schieten ter veredeling van ons 
volk, en verheffing van onzen stam ! J. V.

Over de loskaai  I e r  statie.
Deze week heeft men ér . neerstig aan 

gewrocht. De hagen zijn uitgesmeten en 
veel aardewerk is er verricht. Wie een 
wandelingsche doet langs de vaart, zal het 
gemakkelijk kunnen nazien.

Men zal nu verschillige spoorlijnen leggen 
achter Baertshof, op het land van M. den 
Baron en M. Cyriel Declercq van Rousselare.

Om toegang te geven aan de nieuwe loskaai 
zal er een tweeden travers  of overgang 
gemaakt zijn 100 meters verder den kant 
van Baertshof. Dezen toestand zal natuurlijk

zoolang hij duurt, ongemakkelijker en slechter 
zijn als nu, dewijl men dan 2 travers  zal 
moeten voorbijgaan voor het lossen als voor 
het laden— zoo voor gaan als voor keeren.

Men zegt : het is maar provisoir  en wij 
verhopen dat dien provisoir  van korten duur 
zal zijn. Trouwens men is hier den provisoir  
beu; provisoire  statie, provisoire  magazijnen, 
provisoire  bureelen, provisoire  verlichting 
in de statie en loskaai. ’t Is al jaren en jaren 
dat wij daarmede voortsukkelen, ’t wordt 
tijd dat wij vau dien provisoir  verlost zjjn.

Ons korps vrijwillige pompiers.
Zondag morgend hebben wij de maandeljjksche 

oefeningen der pompiers bijgewoond. Het 
was langst de vaart aan de olieslagerij van 
M. Vandemoortele dat zij werkzaam waren. 
Met voldoening hebben wij gezien dat het 
bluschmateriaal der stad in ’t algemeen zeer 
goed onderhouden is. De oefeningen op de 
portaladder verricht waren zeer wel en ieder
een heeft kunnen bestatigen van welk groot 
nut die ladder kan zijn in geval van brand 
n fabrieken en hooge gebouwen.

De werkingen geschieden met de beste orde 
en stiptheid ; de pompiers halen er waarlijk 
eere van. Jammer is het dat het arsenaal 
niet groot genoeg is om al het alaam te 
bergen. Aan de portaladder hebben kwaad
doeners verschillige toebehoorten ontnomen, 
die onmisbaar zijn voor het gebruik. In het 
openbaar belang ware het wenschelijk al 
het bluschmateriaal op een goed geschikte 
en afgesloten plaats te bergen. A. D.

V oor koophandel en nijverheid.
In het belang van wie het aangaat maken 

wij kenbaar dat het water van de Leievaart 
zal afgetrokken worden van aan de brug van 
Cachtem tot Oyghem gedurende 30 dagen. 
Het juiste tijdstip zal later aangekondigd 
worden.

De nationale bank heeft drie nieuwe dis- 
conto-kantoren in onze provintie ingericht ; 
te Oostende, Veurne en Rousselare. De leden 
van den beheerraad van Rousselare z\jn : 
MM. Cyriel Declercq, grondeigenaar te Rous
selare, Carpentier, Burgemeester te Iseghem 
en Vanden Bussche, burgemeester van Ardoye.

De bureelen van den nationalen Bank te 
Rousselare zijn open alle werkdagen van
9 tot twee uren uitgenomen den Zaterdag ; 
de bank is dien dag om 1 uur gesloten. Den
1 en 29 April, 1 en 29 Juli, 30 September 
en 30 December blijft den bank' open tot
2 uren.

Tw ee k inderlijken in eene w eek  
uit de vaart gehaald.

Zondag in den namiddag vonden kinderen 
die langs den oever der vaart speelden, een 
kinderlijkje in een papier gewikkeld en 
wierpen het in de vaart. Er wierd verteld 
dat een onbekenden heer aldaar voorbij gegaan 
was, en aan de kinderen opgelegd had het 
lijkje in ’t water te werpen. Daar is niets van.

De politie doet een onderzoek over die zaak, 
en die inlichtingen daarover kan geven, zou 
wel doen dezelve kenbaar te maken.

— Vrijdag is den jongen Marcel Soetaert 
van Emelghem, oud 14 jaren. uit het water 
der vaart gehaald geweest, nabij den hof van 
M. Jules Messiaen. Men veronderstelt dat hij 
in het water gevallen is met te willen visschen. 
Hij werkte in de fabriek der HH. Desmet & Cie, 
en is het oudste kind eener talrijke familie. De 
droefheid zijner ouders is groot.

Woensdag namiddag, tijdens het onweder, 
is de bliksem gevallen op den bliksemafleider 
van Sint Hiloniuskerk. Hij heeft geene schade 
veroorzaakt.

Vervoer van hout.
Zendingen ongeschild hout te vervoeren 

tusschen Oedelem (buurtspoorweg Brugge- 
Knesselaere-Ursel) en Iseghem (buurtspoorweg 
Hooglede-Thielt met vertakking van Ardoye 
naar Iseghem) worden rechtstreeks bevracht 
zonder herhaling van het vast recht.

Markt van Iseghem 13 Mei 6 Mei
Boter per kilo fr. 2.90 a 3,00 j 2,90 a 3,10 
Eieren per 26 2,00 è. 2,30 j 2,00 k  2,25

Burgerstand van I s e g S e i
G E B O O R TE N :

126. Helena Labeeuw, dv. Victor en Adronie 
Neirynck. — 127. Margareta Lapeire, dv. 
Theophile en Rosalie Delaere. — 128. Remi 
Demuynck, zv. Achiel en Zulma Declercq. — 
129. Pierre Vandromme zv. Julien en Helena 
Vandaele. — 130. Michel Spriet, zv. Petrus 
en Elisabeth Dewulf. — 131. Arthur Cools zv. 
Emile en Emma Fertein.

S T E R F G E V A L L E N :
90. Maria Töebat, 10 m. dv. Cyrille en Ros- 

salie Vanhauwaert Becelaershof. — 91. Ch- 
Louis Vankeirsbilck, fabriekw. 76. j. echt' 
Theresia Tack, Rousselarestr. — 92. Helena 
Labeeuw, 6 d. dv. Victor en Marie Neirinck, 
Meenenstr.

H U W E L IJK E N :
34. Alfred Dewaele, schoenm. 29 j. en Julia 

Vens, bottinenst. 24 j. — 35. Petrus Werbrouck, 
borstelhoutm. 26 j. en Hortencia Grymonprez, 
borstelm. 25 j. — Aimé Goddeeris borstelm.
22 j. en Josephine Valcke borstelm. *18 j. — 37. 
Camille Verlinde, schoenm. 22 j. en Marguerite 
Rebry, bobijnster 21 j. — 38. Polydor Verlinde 
borstelhoutm. 24 j. en Maria Depoortere. 
fabriekw. 22 j.



SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Voonvaarts en Eenige Zoon, beide met 

lijnzaad voor Alf. Dassonville, Lendelede. — 
De jonge August, en Novus Mundus, beide 
met kolen voor Fr. Deeaigny, Emelghem. — 
Nooit gedacht, met bloem voor verscheidene.
— Atlantique, met kolen voor W a Alidor Van- 
bewalle. —  De Durme, met koolzaad voor 
Constant Vandemoortele. — Le Courbet, met 
boomen voor Jules Vande Kerckhove.

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

STA D  IS E G H E M  — P a ro c h ie  van  ' t  H. H e r t

Met de medewerking van het stadsbestier

S n s f X E H - I ^ E f ^ i s
• PROGRAMMA •

Zondag 4 Juni
Om 11 ure voormiddag CONCERT door de Mandelkoor 
Om 5 ure namiddag id. id. Stadsfanfaren

Om 8 ure SCHITTEREND VUURW ERK 
afgescboten door den heer De Riemaecker (Ardoye).

Maandag Tweeden Sinxendag
Om 2 ure PRACHTIGE STOET, met de welwillende 

medewerking der Veloclubfanfaren van Sweveghem. — 
Uitgangspunt “ Paters 

Orde van den Stoet : 1. Stadsmuziek ; 2. Wielrijders 
van stad ; 3. Veloclubfanfaren van Sweveghem ;
4. Deelnemers der koersen; 5. De Commissie.

Om 3 1/2 ure G R O O T E  V E L O K O E R S E N  voor 
Beginnelingen. — 150 fr. prijzen. — Inschrijving 
ter herberg “ De Harmonie „ bij A rthur Declercq ; 
Prijsdeeling ter herberg “ St Eloi „ bij Gustaf Fieux, 
onmiddelijk na de koersen.

Om 5 1/2 ure GROOT CONCERT door de Veloclub
fanfaren van Sweveghem (50 uitvoerders).

Dinsdag Derden Sinxendag
PRIJSVLUCHT UIT BRETEUIL* — 200 fr. prijzen. — 

lnkorving ter herberg “ den Handboog „ bij Cyr. Delaey, 
van 11 to t 1 ure.

's Namiddags, wijk Kasteelke : GROOTE PEERDEN- 
LOOPSTRIJDEN — 100 fr. prijzen.

Allerhande VOLKSFEESTEN en Vermakelijkheden — 
’s Avonds FAKKELTOCHT.

Om 8 ure PRACHTIG VUURW ERK 
afgeschoten door den heer Van Raepenbusch (Hooglede).

Zondag 11 Juni, Koekezondag
Om 3 ure, GROOTE PRIJSK A M P met de TRABOL

— 130 fr. prijzen. —
Om 4 1/2 ure, wijk Aoeele : GROOTE VELOKOERSEN 

opgeluisterd met muziek — 110 fr. .prijzen.
’s Avonds BUITENGEW ONE VERLICHTING.

STAD ISEGHEM — GILDENHUIS

T entoonstelling
ingericht door de vakschool van de schoen
makers, houtbewerkers, borstelmaaksters, 
kantbewerkers, borduursters en van de school 
van huishoudkunde, gesticht in den Bond van 
de Landenaars.

op 4, 6, 6 Juni 
zijnde de drie Sinxendagen 

Opening van de tentoonstelling op Sinxen 
om 3 ure namiddag.

STAD ISEGHEM.

A anbesteding van kolen
Het Collegie van Burgemeester en schepenen 

der Stad Iseghem maakt bekent dat er op
Zaterdag 27  Mei 1911

om 11 ure voormiddag, ten stadhuize, zal 
overgegaan worden tot de plaatselijke aan
besteding van
60 w agons kolen (6 0 0 .0 0 0  k ilogr.)

Het kohier van lasten en voorwaarden 
zal ter inzage liggen der belanghebbenden, 
in het stads sekretariaat alhier, te rekenen 
van 12 Mei toekomende.

Iseghem, den 11 Mei 1911.
Bij Bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,
A. W erbrouck. ü u g . C arpentier.

Gemeente W y n k el St Eloi

ZONDAG 11 JUNI 1911
L uisterlijk  F E S T IV A L

vo o r M uziek- en  Z a n g m a a ts c h a p p ije n

STOET om 2 1/2 ure namiddag. — 15 uit
voerende maatschappijen. — Bijzondere trams.

BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF 
onmiddelijk

te PACHTEN o f over te nem en :
Een schoon en gerievig woonhuis met 

ingangpoort en aanhoorigheden — twee prach
tige vitrienen, zijnde eene suikerbakkerij ook 
dienstig voor al andere neringen — gelegen 
te Iseghem, Rousselaarstraat nevens het 
Patersklooster. — Zich bevragen fcy den eige
naar J. GELDHOF.

■ ---------—i..... .......■ —
Te huren aangenamen lusthof m et pa

v iljoen , gelegen  langs de Kalsijde van In g el
m un ster nabij het kasteel.

Zich te begeven ten bureele van dit blad.

Men VRAAGT een borstelmakersgast, 
kunnende 0,45 a 0,50 per uur winnen.

Zich aanbieden Wilsonstr. n° 15, Brussel.

K I N K H O E S T .
Een m erkw aardige dubbele 

genezing door de Abdijsiroop.

De heer ALEXIS DE- 
NÉE, schrijnwerker in het 
atelier Cockerill te Seraing 
schrijft ons :

Een mijner kinderen, de 
Kleine Jean, 3 jaar oud, 
werd aangetast door kink
hoest. De kleine had soms 
zulke benauwde aanvallen 
dat de moeder meermalen 
naar een buurvrouw liep 
om hulp te roepen. Men 
liet mij van het atelier 
roepen, vreezende dat hij 
bezweken ging. Gij hadt 
moeten zien hoe de kleine 
dikwijls heelemaal blauw 
was en de oogen hem bijna 
uit het hoofd pnilden. H et 
was werkelijk medelijden- 
wekkend te zien hoe hij 
verzwakte. Tot overmaat 

ALICEen JEAN DENÉE van ramp zagen wij ook 
volgens portret. ons 8- jarig dochtertje 

lichtelijk aangetast door de eerste verschijnselen. Ik 
zweer U dat mijn vrouw en ik wanhopig waren. 
W at zochten wij naar geneesmiddelen ! Wat hebben 
wij al van alles gebru ik t! Op aanraden van mijn 
kameraden in het atelier kocht ik eindelijk eene 
flesch ABDIJSIROOP bij mijn apotheker, den heer 
Brouhon te Seraing, welke mij 7 fr. kostte. Naar 
huis teruggekeerd diende ik het mijn kinderen toe, 
die het gaarn innamen. Hóe groot was onze ver
wondering en vreugde, toen wij na zes dagen bemerk
ten. dat onze kleme Jean buiten gevaar was. De 
benauwdheden waren verdwenen en hij ruste ’s nachts 
uit en hoestte noe slechts weinig, en zonder moeite 
Onze 8- jarige Alice, die ook aangetast was door 
den kinkhoest, was in 9 dagen volkomen genezen. 
Toen de eerste flesch leeg was kocht ik een tweede 
en 15 dagen later was ook mijn Jantje geheel ge
nezen, dank zij dit uitstekend middel, de ABDIJ
SIROOP. waaraan ik het leven mijner kinderen en 
het geluk, dat in mijn gezin is teruggekeerd, te 
danken heb.

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

Prijs per flesch van 230 grammen 2 f r . ; van 550 
gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grootere 
flesch hoe voordeeliger dus !
ALLEEN ECHT MET R00DEN BAND MET 
HANDTEEKENING £ & & * * * '

Algemeen-Derfot L. I. AKKER, Rotterdam, 
Hoold-Depöt voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 
Nieuwssraat, 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J. VERHAMME, apotheker 
M arktstraat Iseghem. en in alle apotheken.

S U N I I G H Ï
ZEEP

»5u N LI GHT "zeep 
m a a k t  d e  w a s c h t  g r e m a k k e :  
l i j k  e n p e e f t  h e t  l i jn w a a d  „  
d e n  f r i s c h e n  e n  a a n g e n a m e n  
g z u r  v a n  d e n  b u i t e n l u c h t .

IN ZEER KORTEN TIJD VOLLEERD.
Eenige weken zijn voldoende om aan eene 

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren, teneinde haar in staat td stellen aller
hande kleedingstukken te maken. Prospectus 
gratis te bekomen.

Ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en het maken van alle slach 
van kleedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verveerdigen 
der kleedingstukken is men niet gedwongen 
zich ten huize van de stof te gerieven alle 
stoffen worden aanvaard.

Ik verhoop, door mijne trouwe bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LAFAUT,
Gediplomeerde sn ijdster en n aa is te r

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Geen Grijs Haar
~  M E E R  H l

«De Nieuwe London»
doet de grijze haren binnen en 
kcle dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a r glanzend en zacht, belet het 
u itvallen  en neem t de pelletjes 
van  h e t hoofd weg.

In flacons van  fr. 1 ,5 0  e n fr . 2 . 5 0  

Engelsche Baardtiaetour aai 2 fr. pir flacon

T e  koop 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  R e u k w in k e l*  

li ’t groot: farfuraarlt Br Salp, Wachisbtke (Belgït)

5000 Uurwerken gratis.
Om ruchtbaarheid te geven aan onze 

uurwerken en to t verspreiding onzer 
rijk versierde kataloog, ieder lezer van dit blad bekomt 
graois eene schoone remontoir of anker horlogie voor 
Damen of Heeren, zend eene postkaart met uw adres 
naar de horlogiefabriek

R. Feith,
LUGANO Zwitserland.

Port voor Zwitserland der Postkaarten, 1 0 .cen t.d e  
brieven 25 cent.

Mr & Mme M aurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het g e 
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Fdestdagen.

STUDIE VAN DEN NOTARIS 
M eulders te Ingelmunster.

Op Dinsdag 23 Mei 1911, in de Nieuwe 
St Crispijn, te Ingelmunster, Bruggestraat, 
bij Staelens, om 2 ure namiddag,

Overslag van :
1° Eene partij LAND, groot 38 aren 90 cent.

Ingesteld 2910 fr.
2° Eene partij LAND, groot 58 afen 10 cent.

Ingesteld 4100 fr .
Beide koopen liggen te INGELMUNSTER, 

aan den Naaipander, langst den gravierweg 
en wel geschikt voor bouwgrond. — Gebruikt 
door de weduwe Verscheure, mits 200 fr. 
’s jaars en de lasten, tot 1 November 1911.

Recht van samenvoeging.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

T w eew oon st m et erve
en eene schoone partij ZAAILAND 

te LENDELEDE.

De Notaris PILLEN  verblijvende te Lendelede, daartoe 
in rechte benoemd zal met tusschenkomst van zijn 
ambtgenoot de Notaris VANDEMOORTELE te Iseghem, 
en ten overstaan van den Heer Jean Deblauwe, vrede
rechter van het l e kanton te Kortrijk, bijgestaan door 
zijnen Griffier, op de hierna, gestelde zitdagen openbaarlijk 
te koop aanbieden.

Gemeente LENDELEDE.
KOOP I.

Eene TWEEWOONST met afhankelijkheden en acht 
en dertig aren vijf en twintig centiaren medegaande 
erve.

Boomprijs : twee honderd franks.
Het huis oost met vier en twintig aren is verpacht 

aan 31 frank per drie m aanden; het huis west is 
onbewoond.

KOOP II.
De noorderheft van eene partij ZAAILAND groot 

voor het geheel volgens kadaster vier en veertig aren. 
Boomprijs : tw intig frank.
Zelfde koop zal recht hebben van uitweg, al over den west

kant der volgende koop, op eene breadte van drie meters. 
KOOP II I .

De zuiderhelft van eene partij ZAAILAND beschreven 
onder koop twee.

Boomprijs : dertig frank.
Koopen II  en I I I  zijn verpacht to t Oktober 1911 

mits 70 fr. ’s jaars.
er zallen sam envoegingen to egestaan  worden.
OVERSLAG Dinsdag 16 Mei 1911:
Om 5 uren (5 1/2 uren ZEER STIPT) ’s namiddags, 

ter zaal van VREDEGERECHT, in het Paleis van Justitie 
te KORTRIJK.

Vertrekuren van den ijzerenweg
van 1 Mei tot 3 0  September 1911.

ISEGHEM NAAR ROUSSELARE:
4,57 7,18 8,10 9 ,16* . 11,07 12,15 12,57
1,37 3,04 4,21 6,33 6,53 9,06 10,10

ROUSSELARE NAAR ISEGHEM :
5,09 6,03 6,43 8,21 10,07 11,12 1,05 1,49
2.40 4,30 5,16 7,37 8,05 8,40 9,39 *

ROUSSELARE NAAR BRUGGE: 
5,13 6,08 7,34 8,24 11,21 1,07 3,13 4,38
6,44 7,09 9,20

BRUGGE NAAR ROUSSELARE:
5.43 7,25 9,16 10,21 12,42 3,32 4,28 6,24
7,08* 8,45 10,41

ISEGHEM NAAR KORTRIJK :
5.24 6 15 657 8,38 10,16 11,26 1,20 2,03
2,54 4,43 5^0  7,53 8,17 8,53 9,52

KORTRIJK NAAR ISEGHEM :
4,30 6,56 7,45 8,20 8,54* 10,43 12,29 12,34
1.12 2,40 3,56 6,08 6,28 8,42 9,46

ROUSSELARE NAAR MEENEN :
5.12 6,39 8,35 10,09* 11,11 1,53 4,43 5,17
7,36 8,00 *

MEENEN NAAR ROUSSELARE :
7,03 9,14* 10,34 12,31 3,49 6 12 6,36 8,40

ROUSSELARE NAAR IJPER :
5.25 7,45 8,30 10,12 11,27 1,56 5,20 7,39

IJ PER. NAAR ROUSSELARE :
5.25 6,36 7,44 10,12 12,20 2,33 3,37 6,07 7,40

KORTRIJK NAAR BRUSSEL :
6,08 6,41 7,50 9,25 9,58 10,38 12,09 12,32
3,29 5,12 6,18 7,00 10,55

BRUSSEL NAAR KORTRIJK :
4.41 6,14 8,15 9,06 12,09 1,25 3,07 5,16
6,28 7,08 8,00
KORTRIJK NAAR MOESCROEN-DOORNYK:
4.02 6,14 7,53 9,17 10,41 11,56 1,15 2,38
5.13 7,38 8,44

MOESGROEN NAAR KORTRIJK :
5.44 7,00 7,52 9,03 9,08 10,44 11,42 12,43
2,59 5,52 8,58 9,21

INGELMUNSTER NAAR ANSEGHEM :
5.42 9,18 1 07 3,01 5,40 

ANSEGHEM NAAR INGELMUNSTER :
7.13 10,49 2,11 4,21 7,28 
INGELMUNSTER NAAR THIELT-DEYNZE :

5.32 7,11 8.07 8,50 11,04 12,11 1,39
3.02 4,54 6,52 8,00

THIELT NAAR INGELMUNSTER :
6.33 7,38 8,29 10,41 11,34 12,46 2,25
4,52 5,50 7,20 8,30

* Te beginnen met 1 Juni.
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^vcjo©oK5e*®öosaoac^ooKKX5s©ïXï?^  h ZENUWZIEKTEN! ë
ZENUWZIEKTEN! % 

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe i t :

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

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

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

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
bij H

Rodentoach, Apotheker, Iseghem.
en la *11# goede apotheken.

W a c h t  U v a n  n am aak se ls , ze r ijn  zon d er w a a rd e .

K w aadaardig
R hum atism .

'W ekelijksche M arkten

In korten tijd genezen door den 
KLOOSTERBALSEM.

J u le s  Catulle, koffiehuisbediend# in  het hotel du 
P o n t  de fe r , M arktstraat te Brussel, schrijft ons 
dat hij gedurende de laatste twee jaren lijdende was 
aan hevig rhumatism . Handen en voeten waren 
opgezwolen en mijn voeten waren dikwijls zoo hevig 
aangedaan, dat ik vele dagen geen stap kon verzetten. 
Vele nachten bracht ik slapeloos door, gefolterd door 
aanhoudende pijnen en zeer dikwijls heb ik mijn 
werk moeten verzuimen, doordat ik mij niet kon 
verroeren. Vooral s’morgens waren mijn voeten ge-

zwolen en liep ik 
soms weken kreu 
pel. Honderden 
middelen heb ik 
beproefd om ver
lichting van mijn 
lijden te verkrij
gen, doch niets 
kon baten to t
dat een kennis 
die door den 

KLOOSTER
BALSEM 

KLOOSTER 
SANCTA 

PAULO, van 
rhumatism ge
nezen was, mij 
dit middel aan
beval. Reeds van 
af de eerste dagen 
dat ik dit mid- 

(volgëns portret) <W gebruikte,
vond ik  baat. Mijn voeten werden weer normaal van 
dikte, de pijnen bleven weg en ik liep niet meer 
kreupel. Thans, na 2 potten van 250 gram gebruikt 
te hebben, ben ik totaal genezen.

De KLOOSTERBALSEM, KLOOSTER SANCTA 
PAULO, is steeds onschadelijk, oude en nieuwe 
wonden, zweren, brandwonden, winterhanden en 
voeten, Rhumatism, Rhematische zenuwpijnen, jicht, 
Prodagra, heupjicht, stramheid in de ledematen, spit 
in den rug, spierverrekkingen en alle dergelijke 
ziekten worden er onvoorwaardelijk door genezen. 
Ook alle huidziekten wijken als bij tooverslag voor 
dezen kostelijken balsem.

Prijs per pot van 50 gram fr. 1.50 van 100 gram 
fr. 250 en van 250 gram fr. 5. — Hoe grooter pot hoe 
voordeeliger d u s!
A L L E E N  E C H T  M E T  R O O D E N  B A N D  M E T  
H A N D T E E K E N I N G

,-M. JULES CATULLE-:

Algemeen-Depöt L. I. AKKER, Rotterdam, 
Hoofd-Depót voor Belgié: O. DE B EU L, Lange 
Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J. VERHAMME Apotheker 
M arktstraat Iseghem, en in alle apotheken.

Doos van 2cacherfen
KoKer van9cacheften

in alle

APOTHEKEN

Algemeen depót voor Iseg'hem en om streken :
Apotheek Arthui-Rodenbach

Groot* M arkt

KORTRIJK

Tarwe heet. fr. 
Rogge 
Haver 
Koolz. olie 100 k. 
Lynz. olie 100 k. 
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikerijb. besch. 

id.

Mei

a 20,25 
a 15,50 
a 19,50 
a 62,25 
al03,50 
a 13.50 
a 2,80 
a 2,10 
a 43,50 

00,00
128 veerzen

8
20,00
15,00
18.50 
00,00 
00.00
10.50 
2,70 
0,00

00,00

1 Mei

20.00 a 20,50
15.00 a 15,50
19.00 a 19,50 

.00,00 a 62,50 

. 00,00al07,50
13.00 a 14,00 

2,60 a 2,90 
2,10 a 2,20

. 00,00 a43,50 
00,00 a 00,00

Veemarkt: 8 Mei 169 koeien 
50 stieren, 35 ossen.

ROUSSELABE 2 Mei 9 Mei
Tarwe 100 k° 20,50 a 21,50 21,00 a 22,0°
Roode tarwe 19,00 & 19,50 19,00 a 20,00
Rogge 15,50 a 16,00 15,00 a 16,00
Haver 19,00 a 19,50 18,50 a 19,50
Boonen 21,00 a 22.50 21,00 a 22,00
Aardappelen 12,00 a 13,00 12,00 a 13,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,10 2,80 a 3,00
Eieren per 25 2,10 a 2,20 2,10 a 2,20
Suikeryboonen beschik.44,50 00,00 a 44,00
Suikeryboonen 1911 a 18,00 00,00 p 18,00
Viggens 26,00 a 36,00 25,00 a 35,00
Koolz. olie lOOk» 00,00a62,50 00,00 a 62,00
Lynz. olie 100 107,00 0,00 a 103,50

DBYNZE 3 Mei 10 Mei
Aardappels lOOk. 10,00a 12,00 12,00 a 13,00
Boter per kilo 2,90 a 3,00 2,80 a 2,90
Eieren de 26 1,95 a 2,00 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 1,90 a 2,00 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 42,00 40,00 a 43,00

BRUGGE 29 A pril e Mei
Tarwe de 100 k« 19,00 a 20,00 ]9,50 a 21,50
Rogge 13,50 a 14,00 14,00 a 15,00
Boter 2,80 a 2,95 2,75 a 3,20
Aardappels 10,50 a 12.50 12,00 a 13,00
Haver 100 k" 17,00 a 18,25 18,00 a 19,00
Boonen 20,00 a 21,00 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,65 ! 1,55 a 1,75

AUDENAERDE 4 Mei 11 Mei
Aardappels 100k°13,00al 4,00 11,00a 12,00
Boter de kilo 2,75 a 0,00 0,00 a 2,58
Eieren per 25 0,00a 2,04 0,00 a 2,54
Verkens 00,00 a 52,50 00,00 a 50,00
Konijnen 3,10 a 2,80

ANTW ERPEN 8 Mei
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt 
18 ossen 1 

111 koeien 
12 veerzen 
35 stieren 
52 kalveren

Antwerpen
> kw. 0,90 

0,00 
0,86 
0,72 
0,90

8 Mei

fr. 23,25 
32,25

1,10 
0,00 
1,06 
0,92 
1,40

Gebroeders VANDEN BER&H
K onstantinopelstraat, 153

B R U S S E L -Z U I D

FABRIEK VAN :
Machienoliën, cylinderoliën, 
automobiel-olie, consistent- 
vet, bourrages, balatariemen 
caoutchoucdarmen, kuisch- 
katoen, wagensmeer, caroli- 
fuge. — Electrieke lampen, 
houten poulies, enz.

Voor stalen en prijzen 
zich te wenden bij den 
algemeenen a g e n t :

G y r . Hochepied
N e d e r w e g ,  3 9 ,  I S E G H E M

F abrikanten  !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

L_ É  O  N  M I G O M ,
Rousselarestraat, 161, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedigs bediening.

Saperphosphste KUHLHIANN
S È C H É  AU F O U R G e d r o o g d  i n  Oven

LE PLUS PULVÉRULENT

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

K
L
I ^RPH  

Wie 
Exportê

HET VLUGSTE

W a a r b o r g  o o d

t:

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BY ALLE

vettenkooplieden

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

CLÖTURES nÓALLlOUSS
DlPLÓMi D //ONNEUP. CR? PR/X

iRSTLNBERGPUp^sTCĤ uTVc ^ 074ANDERLtCHT-BRUX-
KATALOGUS KOSTELOOS.

PÜRTES.CHENIIS 
P0UIAILLERS. 
CRI LLAGES, 
TISSUS.CABLES. 
RAILLA5SOK5.
RONCES, RESSORTS
<zt autr<?sarHd*s 
en fil métalliquq

F abriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

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

Gentstraat, 23, ISBGrHKM

P r a c h t -  e n  g e w o n e  M e u b e l s
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

Ik beveel mij ia  het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 
zuivers inlandsehe schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.

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

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

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

Men is voorzien van matrassen g6reed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

Huidevetterstraat, 35, A ntw erpen
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10 ,000 ,000 ,00  

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5 ,431 ,269 ,95

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

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en
opbouw en van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ±000 

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. 2 2 6 ,3 0  20 jaar fr. 75 ,50

10 jaar fr. 124,90 25 jaar fr. 6 5 ,8 0
15 jaar fr. 91 ,60  30 jaar fr. E»0,G0

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  °/0
S P A A R K A S  : Interest : 3 ,25  •/<> °P stortingen voor korten duur en 3 ,60  •/* 

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

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch8 COOLS, Hovenier, Em elghem; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster; DENNE WETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

B E L A N G R IJK  BERICHT

T A N D E N

M. k M "  M .  M E I E R
•Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

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

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MrJlËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zy gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lled ig e  gebijten van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit d« 
l a b o r a t o i r e  van Mr en M“* Maurice M EIER, zijn verzekerd  voo i het leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zo*- 
en hoogdagen.


