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GAZETTE VAN ISEGHEM
IN S C H K IJ V IN G S P R IJ S  : 

/ o o r  se n  j a a r  . 3,25
7io r  6 m a a n d e n  1,76

V '^ r  3 m a a n d e n  1,00
V o o ro p  te  b e ta le n  

Men fch rijft in bij den 
D rukker-U itgever 

I  . D  o  o  m  m 
R onsaelarestraat, 

en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

G O D SD IEN ST. M O EDERTAAL, V A D E R L A N D .

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. don re g e l.

Rechterlijke aankondigingen 0,50 ifl

Aanbevelingen 0,25 c. Jfl.

Een u ittreksel der Affiehen bij den 
drukker van d it blad  gedruk t, wordt 
onvergeld tw eem aal in  de^ Gazette
overgenomen.

Een n ieu w  voorstel 
van sch oo lw et.

Vrijdag' 12 Mei is de derde afdeeling der 
Kamer bijeengekomen, otn over de schoolwet 
te handelen. Dat is eene van de drie afcleelingen 
waar, door het toéval der loiing, de tegenpartij 
in meerderheid is. Deze afdeeling na wat 
gezaagd te hebben, heeft gezeid dat zij den 2 
Juni nog een keer gaat bijeenkomen. Ge ziet 
het : de liberalen en socialisten willen beletten 
dat de schoolwet alleens ter Kamer in bespre
king kome.

Maar ze hebben zonder den weerd gerekend, 
Op het einde der zitting van verleden vrijdag 
hebben MM. Vanderlinden, Borboux, Levie, 
du Bus en van Limburg, katholieken, een 
nieuw ontwerp van schoolwet neêrgelegd. ’t Is 
in zijne groote trekken, hetzelfde ais het voor
stel der regeering. Maar er zijn eenige ver
anderingen en verbeteringen aan toegebracht.

Alzoo wordt, in het nieuw ontwerp, bepaald 
dat de sehoolbon aan de huisvaders door de 

’ post zal besteld worden. De straffen uitge
sproken tegen degenen die dwang gebruiken, 
worden ook vermeerderd.

En in het ontwerp wordt de verzekering 
neèrgeschreven dat de gemeenten in geen 
geval min hulpgeld voor hunne scholen zullen 
ontvangen als tegenwoordig

Er zijn ook veranderingen ingeschreven om 
deii toestand der onderwijzers nog te verbeteren 
Vermindert de bevolking hunner gemeente, ze 
zullen daarvoor niet min ontvangen als te 
vore<ï; vermeerdert de bevolking-, ze eu44en 
onmiddelijk betaald worden voor de nieuwe 
klasse waaraan de gemeente voortaan toebe
hoort.

Maar ziehier de groote verbetering : in het 
nieuw voorstel wordt het familieloon ten bate 
der onderwijzers ingevoerd. Artikel 13 zegt : 
« De onderwijzer en de hulponderwijzer ont
vangen daarenboven 50 fr. per jaar en per 
hoofd voor ieder kind boven de twee eersten, 
en tot dat het kind zijne volle 16 jaar bereikt 
heeft. »

Nog eene andere verbetering : De gehuwde 
hulponderwijzer zal, na tien jaar dienst, eene 
schadeloosstelling voor woonst ontvangen 
gelijk aan de schadeloosstelling van den hoofd
onderwijzer.

Dit nieuwr voorstel zal eerst verzonden 
worden naar de afdeelingen die er de lezing 
van moeten toelaten. In de afdeelingen der 
maand Mei hebben de katholieken de meerder
heid. Dan zal de Kamer de inaanmerking 
moeten stemmen, en vervolgens zal het onder
zoek in de afdeelingen en jn de algemeene 
vergadering der Kamer geschieden. Nu mogen 
de afdeelingeiii waar liberalen en socialisten 
meerderheid zijn, het ontwerp der regeering 
tegenhouden zoolang ze willen, daten  geeft 
niet, aangezien het ministerie het nieuw voor
stel bijtreedt.

Dat Kartel-heeren zullen nogthans weeral 
trachten den regelmatigen gang der werk
zaamheden te belemmeren. Maar 't blijft te 
zien als het zoo gemakkelijk zal gaan. ’t En is 
toch de minderheid niet die de wet mag stellen.

De n ieu w e S ch oolw et.
Bij de linkerzijden.

De twee linkerzijden der Kamer zijn woens
dag afzonderlijk bijeengekomen in het Paleis 
der ■ Natie, om te beraadslagen welke hunne 
houding zal zijn ten opzichte van de schoolwet 
door M. de Limburg-Stirum en andere leden 
der rechterzijde voorgesteld.

De eene zoowel als de andere groep be
slisten samen eene gesloten, ’t is te zeggen 
geheime algemeene vergadering te houden, 
wat onmiddelijk gedaan werd.

Alhoewel er geene meededeeling aan de 
drukpers over de beraadslaging van liberalen 
en socialisten gegeven werd, is men toch te 
wete gekomen, door den eenen of den andere 
die het geheim verklapte, dat de oppositie 
besloten heeft zooveel het in hare macht 
zal zijn de bespreking over de inaanmerking, 
van het voorstel de Limburg te verlengen, 
ten einde, zoo mogelijk, te betetten dat 
dit voorstel tot onderzoek naar de afdeelingen 
■van mei zou verzonden worden, waar, 
zooals men weet, de katholieken overal de 
meerderheid uitmaken.

Het « wettelijk obstructionism » is reeds 
’s namiddags begonnen.

Donderdag heeft de kamer besloten woensdag 
aanstaande de bespreking te openen over de 
in aanmerkingneming van het ontwerp van 
schoolwet door MM. de Limburg-Stirum en 
andere leden der rechterzij neergelegd.

Van nu af reeds zijn er voor de bespreking
35 sprekers ingeschreven, waarvan 13 tot 
de rechterzijde behooren.

W on derb are G enezing
aan de Grot van Lourdes te Oostacker.

Dinsdag namiddag werden de honderden 
geloovigen aan het heiligdom van Lourdes, 
in opschudding gebracht, door een merk- 
weerdig feit dat iedereen diep ontroerde.

Eene wonderbare genezing had plaats.
Celestina Cleemput, die sinds twee jaar 

op krukken sprong, kreeg plotseling het 
vermogen van gaan terug

Ziehier hoe de feiten zich voordeden :
Celestina Cleemput is 9 jaar oud en woont 

te Lippeloo, op een uur afstand van Puers.
Op den ouderdom van ruim 6 jaar werd 

het kind door de roode koortsen aangetast ; 
de ziekte zette zich in de beentjes en het 
bleef een half jaar lam in de beenen, te 
bed liggen. Sedert sprong het nu gedurende 
twee jaar op krukken, zonder dat de ver
plegende geneesheer, Dr Rombaut, er toe 
kwam de beenzwakte te genezen.

Voripden jaar in de Meimaand kwam de 
zieke met de Congregatie van Malderen naar 
Lourdes, en al de vrouwen baden voor de 
genezing van de lieve kleine ; zij keerden 
ongetroost naar huis terug.

Met Kerstdag deed het ongelukkig meisje 
hare Eerste Communie en naderde sedert 
dien elke week tot de H. Tafel.

Dinsdag kwamen een honderdtal vrouwen 
der Congregate van Malderen opnieuw naar 
Lourdes. De kreupele Celestina Cleemput op 
hare krukjes kwam mede, vergezeld door 
hare grootmoeder.

Om 10 ure kwam de Congregatie te Lourdes 
aan. Er werd gebeden voor ’t O. L. Vrouwen
beeld voor de genezing van Celestina ; daarna 
werd driemaal den beêweg gedaan, en toen 
de biddende vrouwen terug op de knielbanken 
voor de grot kwamen, zegde het kreupele 
kind eensklaps zachtjes aan grootmoeders 
oor : « Ik moet geene krukken meer hebben ; 
ik kan gaan ! »

Grootmoeder keek versteld op, en nam 
de krukken aan, en grootmoeder en kleinkind 
droegen samen de krukjes, w^elke gedurende
2 jaar voor het meisje onmisbaar wraren, 
tegen de grot, onder het beeld der H; Moeder 
Gods.

Die beweging had de algemeene aandacht 
verwekt die weldra in eene hevige ontroering 
veranderde.

De grootmoeder en het kleinkind weenden 
van ontsteltenis ; en weldra weenden al de 
omstaand^fs van aandoening.

Er werden weldra lof- en dankgebeden 
opgezegd en de Congregatie, gevolgd door 
honderden andere bedevaarders begaven zich 
naar de kerk,, voorafgegaan door de groet- 
moeder en door Celestina die vrij en zonder 
steun de kerk inging.

De eerw. overste van het klooster was 
verwittigd ; hij teekende de noodige inlich
tingen op, en storte daarna met al de geloo
vigen een vurig dankgebed.

Om 2 1/2 ure toog de Congregatie naar 
Malderen terug en Celestina ging te voet, 
vrij en zonder steun met hare vriendinnen 
meê.

Wonderlijke Genezing te Knesselaere.
Gansch de gemeente is ontroerd ien  gevolge 
van eene buitengewone genezing, welke 
zaterdag plaats had.

In het klooster der Zuster6 Franciscanersen 
verblijft eene oude vrouw ter verpleging, met 
name Julie Devoghelaere, oud omtrent 63 jaar. 
Sedert 4 jaar was zij, tengevolge eener be
roerte, volkomen lam langs de rechter zijde.

Rechter arm, hand, been en voet weigerden 
volstrekt allen dienst. De zieke kon zich niet 
verhelpen en had gedurig de zorgen van 
anderen noodig om zich te verplaatsen, te 
kleeden. te eten, enz. Zij had verdriet omdat 
zij anderen tot last diende, en zij bad veel

ten einde eene verbetering te bekomen om 
haar zelven te kunnen helpen.

Over eenige dagen had zij met dit inzicht 
eene nieuwe novene begonnen ter eere van
O. L. Vrouw. Zaterdag avond smeekte Julie 
eene harer gezellinnen haar naar de kapel 
te voeren ; ik wil er bidden, zegde zij, ik kan 
toch niet anders verrichten. Men voldeed aan 
haar verzoek en zij smeekte voor het beeld 
der H. Maagd met vurigheid en vertrouwen 
om verbetering in haren ongelukkigen toe
stand. Om 6 1/2 ure begon het Lof. Nauwelijks 
was het H. Sakrament ter aanbidding uitge
steld, of zij voelde eensklaps eene buitengewone 
beroering in geheel haar lichaam. Zij heft den 
rechter arm op, sedert 4 jaar lam, maakt het 
kruisteeken, staat recht en roept : « Ik  beu 
genezen, Iaat mij O. L. Vr. gaan bedanken. » 
De omstaanders zijn ontroerd, men meent dat 
zij een zenuwaanval heeft, men leidt haar 
buiten, maar zij roep t: « Laat mij alleen gaan. 
ik ben genezen. » Intusschen was het Lof 
geëindigd. Geheel alleen en zonder iemands 
hulp, ging zy voor ’t beeld der H. Maagd, 
viel op hare knieën en bedankte haar in 
hertroerende woorden. Zij kon zich zelve 
kleeden en ontkleeden, te bed leggen en 
bracht een gerusten nacht over. ’s Anderdags 
stond zij alleen op en naderde ter H. Tafel, 
dit alles zonder iemands hulp.

Voor de Venlaamscliing
der GENTSCHE HOOGESCHOOL.
Zondag had te Thielt eene welgelukte mee- 

t^a.piüotc ten voordeele van de vervlaamsching 
der Gentscne p.rim snn toe
hoorders vulden de zaal. Het meerendeel der 
aanwezigen waren mannen van rang en aan
zien, «burgers, hooggeplaatsten in ambt, 
priesters, niet alleen uit Thielt, maar ook 
uit al de omliggende dorpen, Wynghene, 
Aerseele, Pitthem, Eeghem, Oost-Roosebeke, 
Ardoye, Coolscamp, enz.

De redenaars deden de noodzakelijkheid van 
hooger vlaamsch onderwijs uitschijnen en ook 
de ongerijmdheid van het nieuw voorstel Ver- 
haegen en Ci0. Er werd ten slotte eene dagorde 
gestemd voor de vervlaamsching der Gentsche 
Hoogeschool. Er werd voornamelijk een be
roep gedaan op M. Beernaert, den grijzen 
staatsman, met den Nobelprijs voor den vrede 
vereerd, opdat hij den vrede in het land tus
schen Vlamingen en Walen zou helpen stichten, 
met de rechtmatige eischen der vlaamsche be
volking in te willigen.

Het Brusselsch Propagandacomiteit tot ver
vlaamsching van de Gentsche- hoogeschool, 
heeft een dagorde gestemd, zijn spijt uitdruk
kend dat een wetsontwerp werd neergelegd 
door MM, Verhaegen, Cartuyvels, Woeste, 
Francotte, Beernaert en Van Cauwenbergh, 
waardoor het recht der vlaamsche bevolking 
op eigen hooger onderwijs slechts wordt erkend 
om die verzuchting van het vlaamsche volk 
te helpen versmachten.

Het comiteit verzoekt de onderteekenaars 
van bedoeld wetsontwerp, indien zij wer
kelijk de grondgedachte der Vlaamsche hoo
geschool bijtreden, het wetsontwerp tot 
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool te 
willen ondersteunen dat op 24 maart werd 
ingediend door MM, Franck, Van Cauwelaert, 
Anseele. Huyshauwer, Delbeke en Persoons.

De rechtspersoonlijkheid der Hooge- 
scholen van Brussel en Leuven. — De
bijzondere kommissie der Kamer gelast dit 
wetsontwerp te onderzoeken, vergaderde 
donderdag, onder het voorzitterschap van 
M. Beernaert. Al de leden, tot welke partij 
zij ook behooren, waren hef. eens om het 
ontwerp goed te keuren. M. Van Cleemputte 
werd tot verslaggever aangeduid.

De tentoonstelling van Ciiarleroi.
De heer Henin, voorzitter van het bestuur- 

komiteit der Tentoonstelling van Charleroi, 
werd Zaterdag door den heer Minister Hubert 
ontvangen. Hij ging een verhoor vragen voor 
Dinsdag voor de heeren Graaf Werner de 
Mérode, eere-voorzitter van het bescherm- 
komiteit der tentoonstelling, Buisset, Kamerlid 
en schepene van Charleroi. Pastur, lid der 
Bestendige Deputatie van Henegouw en de 
leden van het Bestuurkomiteit der Tentoon

stelling, welke bij den heer Minister gingen 
aandringen opdat hij in het hegin van Juni 
de opening van den Machienenhall in de 
Tentoonstelling zou willen voorzitten.

De heer minister heeft het aangevraagde 
verhoor toegestaan en Dinsdag werden hooger- 
gemelde heeren ontvangen. Hij heeft beloofd 
de tentoonstelling te bezoeken, als het ge
meentebestuur van Charleroi hem uitnoodigt, 
bij de inhuldiging der machienhallen in het 
begin van Juni.

De Jesuieten in Colombia.
De regeering der Colombiaansche Republiek 

heeft met de oversten van het Gezelschap 
Jesu een kontrakt gesloten dat achttien jaar 
geldig is. Door dit kontrakt verbinden de 
Jezuieten zich aan 500 leerlingen kosteloos 
middelbaar onderwijs te geven. Daarentegen 
vertrouwt de Staat, de inrichting van het 
middelbaar onderwijs aan de Paters Jezuieten 
toe, en verleent hun ontslaging van alle lasten 
voor hunne laboratoriums* en daarbij nog eene 
jaarlijksche toelage van 3000 tot 4000 dollars 
goud.

In de Wetgevende Kamer vroeg de liberale 
oppositie dat de artikels van het kontrakt een 
voor een zouden besproken worden. De uitslag 
der stemming was daardoor van des te grooter 
weerde.

T eekens van verval.
In de handelswereld in Frankrijk begint men 

ongerust te worden, omdat de buitenlandsche 
handel bijna niet aangroeit. Er bestaat nog wel 
eenige vooruitgang, doch hij is uiterst gering, 
vooral wanneer men hem vergelijkt met de 
groote uitbreiding door dén handel der voor-

la f s te  jaren genomen, 
naar middelen, om in dien toestand, 3iè''vo‘r?Fi 
zeker niet zeer aangemoedigend is, te/oorzien.

Door den bliksem  genezen .
Zondag tijdens een onweder dat boven de 

stad Amiens losbrak, heeft de bliksem eene 
vrouw plotseling het spraakvermogen terug
gegeven. De echtgenoote van een werkman 
had sedert 1905 de spraak verloren. Opeens 
werd zij van schrik, door een geweldigen 
zenuwaanval aangetast, en herkreeg volledig 
de spraak.’

Een slachtoffer der w etenschap.
Dr Boeteau, bestuurder van het gasthuis van 

Mans, had de kanker aan de hand gekregen 
tengevolge van proefnemingen met de Xstra- 
len. Over eenige jaren moest de hand afgezet 
worden. I)e kanker woekerde evenwel traag 
voort, doch belette niet dat de geneesheer, in 
het belang der wetenschap, zijne studies en 
proefnemingen voortzette. Maandag is de man 
aan de gevolgen overleden.

De koningin .
Hare Majesteit heeft maandag namiddag, met 

den koning, eene lange wandeling in het 
Koninklijk Park van Laeken gedaan, zonderde 
minste vermoeidheid te gevoelen. De pijn aan 
het oor is verdwenen. De toestand onzer geliefde 
vorstin betert van dag tot dag.

De arbeidsregeling.
In Engeland heeft .een afgeveerdigde, zekere 

Bottomley, in het Lagerhuis eene wet voor
gesteld om de werk- en rusturen voor de 
dienstboden te regelen en een regelmatig 
toezicht van hunne keukens en slaapkamers 
in te richten.

De Zomer van 1911.
De weerkundigen doen opmerken dat de 

lente- en zomermaanden van 1836 tot 1840, van 
1886 tot 1890 en van 1906 tot 1910 de gemid
delde warmte niet bereikten, maar dat die 
tijdperken telkens gevolgd werden door een 
zeer heeten zomer. Zij besluiten daaruit dat wij 
ons dees jaar daar ook mogen aan verwachten.

W est-V laanderen’s grooten schrijver 
bekroond.

Bij koninklijk besluit van 29 April 1911, 
wordt de vijfjaarlijksche prijs van vlaamsche 
letterkunde (1905-1909). toegekend aan Frank 
Lateur te Ingoyghem, die eene gansche reeks 
merkweerdige werken geschreven heeft onder 
den deknaam van Styn Streuvels.



B U IT E N L A N D
PORTUGAL.

De wet op de scheiding v a n , Kerk en 
staat, die thans ingediend is, heeft, zooals 
een corresp. van de Times opmerkt, nog 
deze merkweerdige eigenschap, dat zij aan 
niet-kathoiieke kerken en genootschappen 
vrijheden toestaat, welke zij weigert aan 
de katholieke Kerk te laten.

Die geheele wet blijkt trouwens hoe langer 
hoe meer een schandelijke aanslag op de 
vrijheden en rechten der katholieken te zijn.

De geheele eeredienst moet volgens de 
wet wörden uitgeoefeud niet. eens door 
cultuelles, zopals Combes wilde, maar door 
liefdadigheidsvereenigingen. En dan nog onder 
toezichten van burgerlijke comiteiten. Daarvan 
kunnen geestelijke.il geen lid worden en 
evenmin mogen Zij tot de bestuurders be
hooren van de genootschappen, die den 
eeredienst uitoefenen !

Het katholicisme zonder priesters, zonder 
verband_ met de Kerk !

Een de*: 1 der giften duur -Ie geloovigen 
voorden éeredieiist geschonken, mogen daar
voor niet worden gebruikt.

Kinderen mogen, als er school is, niet 
naar de kerk.

Geestelijke beeltenissen mogen zelfs niet 
aan particuliere huizen worden aangebracht.

Alle kerken, die aan de Jezuïeten behooren, 
worden gesloten en voor andere doeleinden 
bestemd.

Broederschappen zijn verboden.
Priesters die in Rome studeerden mogen 

in Portugal hun ambt niet uitoefenen!!
Zoo gaat het voort.
En dan kan mén in de liberale pers telkens 

eene; zekere verbazing zien over het feit 
dat de, geestelijkheid niet bijzonder met de 
wet ingenomen is.

(Centr.)

ITALIË. 
H et kruis in de scholen.

Twee honderd leerlingen van Teglia begaven 
zich zondag in stoet naar Genua, om bij 
den algemeenen bestuurder van ’t onderwijs 
te protestveren, tegen de verdwijning der 
kruisbeelden in de. scholen. Die wegneming 
was door den socialistischen gemeenteraad 
beslist. De bestuurder is bij de gemeenteraad 
tusschen gekomen . en de kruisbeelden zijn 
terug op hunne plaats gesteld.

FRANKRIJK. 
Onaangenaam geval.

In  d e c e m b e r  1907 overkwam h e t  volgende 
o n a a n g e n a a m  u^ e ?ft§cffin Ê wamen ̂
B..., ónder-bureeloverste eener verzekerings
maatschappij, zijne vróuw, zyn broeder Eugeen 
en zijne zuster van den schouwburg in hun 
hotel terug, toen zij, op aanklacht van zekeren 
Boulin, wièn men zijn uurwerk en ketting 
ontstolen had, door een policieagent verzocht 
werden hem naar het kommissariaat te ver
gezellen. Daar gekomen, werden hunne zakken 
doorzocht, doch zonder uitslag. Een agent 
vergezelde hun dan naar het hotel om daar 
zekere inlichtingen te vragen, ’s Anderdaags 
moest de familie B. . terug naar het policie- 
bureel komen. Tengevolge dezer feiten spande 
zij een proces tegen M. Boulin in, en vroeg 
4000 fr. schadevergoeding.

Woensdag is dit proces voor de rechtbank 
afgeloopen. In haar vonnis verklaarde de 
rechtbank dat de bestolene, tengevolge van 
een gedrang, heeft kunuen denken dat hij 
door gauwdieven omringd was, en dat hij, 
met de familie B... aan te klagen, volkomen 
en te goeder trouw handelde. Bijgevolg werd 
de vraag der eischers afgewezen eu zy wérden 
bovendien tot de kosten van het proces ver
oordeeld.

Zy zullen van dit avontuur geene aangename 
herinnering bewaren.

Een priester als gezwoorne.
Toen maandag de zittijd der assisen te Parijs 

geopend werd bevond men dat tusschen de 
personen, opgeroepen om deel te maken van 
den jury, zich een priester bevond, de E. H. 
Barrué, leeraar in een vrij onderwijsgesticht. 
Het openbaar ministerie wilde hem doen weg
zenden, doch de E. H. Barrué verklaardde dat 
hij, zoowel als elk ander burger, het recht 
had als gezwoorne te zetelen.

De drie eerste dagen kwam zijn naam niet 
uit de stembus. Donderdag werd de E. H. 
Barrué als gezwoorne uitgetrokken, en hij 
heeft, zonder verder verzet, in den jury 
gezeteld.

’t Was eene zaak van diefstal die opge
roepen werd; de beschuldigde werd vrij
gesproken.

DUITSCHLAND  

Een n ieu w  beroep.
. Wy lezen in een duitsch blad :

■ De laatste werkstakingen die in Berlijn 
plaats hadden, hebben een nieuw beroep doen 
ont^taau,.namelijk de Grève-brekers.

Van zoohaast er eene werkstaking uitbreekt,
krijgen de patroons een gesloten brief, waarbij 
de agence der Grève-brekers laat weten dat 
zij kunnen aan de ongewettigde eischen der 

. socialisten weerstaan, mits. .zich tot hun ge
nootschap te wenden, die op staar/den voet 
800 welgeoefende en neerstige werklieden ter 
hunner beschikking kan stellen.

B IN N E N L A N D
Rousselare. — Zondag hield de Katholieke 

Volksbond eene algemeene vergadering waar 
talrijke leden naartoe sekomen waren. Met 
den meesten bijval sprak M. Karei Smis, van 
Oudenburg, over de nieuwe schoolwet, Hij 
maakte zijne toehoorders bekend met het ont
werp van minister Schollaert en met het ander 
dat vrijdag laatst neergelegd werd. Langdurig 
en geestdriftig werd de spreker toegejuicht.

K o r t r i jk .  — Gift. — Bij koninklijk besluit 
van 7 mei is het weldadigheidsbureel van 
Kortrijk gemachtigd eene gift te aan veerden 
waarbij M Alfons Schelstraete, eere-rechter, 
wonende te Kortrjik, aan het weldadigheids
bureel aldaar ten geschenke geeft eene som 
van 7,500 frank, die zal moeten dienen tot 
het bouwen van drie huizen bestemd om 
kosteloos bewoond te worden door gehuwde 
oude lieden, die zich door hun gedrag en een 
ordelijk familie-leven onderscheiden. De kosten 
en loonen, waartoe die giftakte aanleiding 
geeft, zijn ten laste van den begiftiger.

Bavichove. — Zondag morgend is een begin 
van brand uitgeborsten in de schuur, palende 
aan de herberg « De tramstatie », bewoond 
door yttal Nys. De baas, die sedert eenigrn tijd 
ziek te bed ligt en door den in zijné kamer 
dringende rook bijna verstikt werd, riep om 
hulp. Geburen en voorbijgangers kwamen toe- 
geloopen en gelukten er weldra in het begin 
van brand uit te dóoven. Gelijk het dan meest 
al het geval is, werden de meubelen en huis
raad buiten geworpen en vernield, de herber
gier werd, in dekens gewikkeld, in eene na
burige woning gedragen. Niets is verzekerd.
Lendelede. — Treinverkeer.. — Dank 

aan den heer volksvertegenwoordiger Dr Peel, 
zal de trein n. 3192 van 1 juli af ten 6 ure 1 
’s morgends uit Rousselare naar Kortrijk 
vertrekken en ten 6 ure 25 in Lendelede 
stilhouden. Dit nieuws zal met vreugde 
vernomen wrorden door alle persoonen die 
vroeg langs Gent of Brussel moeten reizen ; 
ze zullen nu niet meer verplicht zijn hier van 
ten 5,36 ure te vertrekken en dan een uur 
in Kortrijk te wachten.

— Verdwenen. — Dinsdag namiddag, om
2 1/2 ure, is de I6-jarige Cyriel Debaere, zoon 
van Viktor, bakker, « Trienhoek, » uit de 
ouderlijke woning verdwenen. Men vermoedt 
een ongeluk.
Passchendaele. — De gaz. — De werken 

der gazinrichting gaan in deze gemeente 
aangevangen worden. Reeds is de grond 
der fabriek aangekocht en de werken voor 
het optrekken der gebouwen aanbesteed.

Te Langemarck en- Poelcapelle is men ook 
al aan ’t werk ; eveneens te Proven voor 
den groep Rousbrugge-Haringhe, Proven en 
Watou. Al deze gemeenten zullen in Sep
tember met het Mansfieldgaz verlicht zijn.

W at betreft den groep G,histel, Aertrycke,
P , Q i,| 'A f r K A m  a r \ rr
Staden, Hooglede, Gits. Beveren, enz., daar 
schijnen de moeilijkheden ver van opgelost 
te zijn. '

Dief van peerdshaar. — Te Ramsca
pelle en in andere gemeenten werden de 
steerten van een 25tal peerden afgesneden. 
Verschillige dezer dieren bloedden zelfs.

De rechterlijke policie van Brugge kreeg 
kennis van het feit. Zij kon onmiddelijk den 
plichtige aanduiden : het was de genaamde 
Oscar Roelandt, bijgenaamd « Karre », uit 
Merxplas ontsnapt en vroeger in Holland 
voor diefte aangehouden. De policie van 
Brugge gaf per spreekdraad inlichtingen 
aan de gendarmerie van Heyst. Deze miek 
jacht op de « Karre » en hield hem aan. 
Hij moest bekennen de dader te zijn ; daarbij, 
hij had. op • verschillige plaatsen, peerdshaar 
te koop geboden. De vader van dien kerel 
werd, vtoeger, te Brugge voor een zelfde 
feit aangehouden.

Te dier gelegenheid doet men, terecht, 
opmerken dat het toezicht, in de bedelaars
gestichten van Merxplas, wat strenger zou 
moeten zijn, om het getal ontvluchtingen 
te verminderen ; de aanhouding van zulke 
gasten gaat dikwijls met aanzienlijke gevaren 
gepaard. Zoo heeft « Karre » vroeger een 
gendarm, die hem aanhield, met een dolkmes 
willen treffen.

Croot-Bijgaerden. — Over eenigen tijd 
stool men ’s nachts, in het klooster der gemeente 
eene groote hoeveelheid koperen en andere 
voorwerpen. De gendarmerie werd verwittigd 
en opende een onderzoek. Na talrijke en lastige 
opsporingen is men den naam van denopkooper 
te Brussel, die den buit gekocht had te weet 
gekomeD. De dieven zijn insgelijks gekend en 
zullen weldra achter de grendels zitten.
Brand langs de Leye, ten nadeele van 

eenen Iseghemnaar. — Zaterdag rond de 
middag, terwijl het Leyevolk bezig was met 
eten is het vlas afgebrand toebehoorende aan 
Eduard Dejonghe van Iseghem, staande op 
de roterij van Eduard Lauwers te Wielsbeke. 
Dank aan de spoedige hulp der Leyewerkers 
heeft de ramp geene vedere uitbreiding 
genomen. De oorzaak van dit ongeval is niet 
juist gekend. Het verbrand vlas was verzekerd 
door de maatschappij van Algemeene Assu
rantiën te Brussel, agentschap J. De Busschere- 
Bonte Iseghem. De regeling van den brand 
is dezer dagen tot de grootste voldoening 
van de verzekerde geregeld gew’eest.

Gent. — Woensdag avond werd de buurt 
van de Kleine Dok door eene zonderlinge ver
dwijning in opschudding gebracht. De vijf 
kinderen der echtgenoten Sch .. en C... speelden 
verstoppertje. Zy kropen door het keldervenster 
van een ledig staande huis en gingen zich 
op het verdiep in eene ingeiraakte kas ver
schuilen. De kleine diezyne makkertjes moest 
komen zoeken, kroop mee in de kas, doch trok

de deur toe, die op slot viel, en de kinderen 
zaten gevangen. Toen de duisternis begon in 
te vallen, en de kleinen niet thuis kwamen, 
werden de ouders ongerust en gingen overal 
op zoek. Doch nergens was een spoor der kin
deren te vinden. Na alles vruchteloos afgezocht 
ie  hebben, kwam eene gebuurvrouw op het 
goed ge lacht in hetonbewoond huis te dringen. 
AÏ de plaatsen werden afgezocht en op het 
verdiep hoorde men gekerm in de kas. De deur 
werd opengebroken en men vond in de kas 
de vijf kinderen, half dood van schrik. Men 
oord^ele over de vreugde der ouders. De kleine 
waren zeven uren lang opgesloten geweest.

Maria’s Leven te Halle. — De processie 
van Maria’s Leven, met nieuwe groepen ver
rijkt, zullen dit jaar tweemaal uitgaan op 
Sinxendag en den eersten zondag van septem
ber, ’s namiddags ten 2 ure. De vertooningen 
van Maria’s Leven, in de nieuwe O. L. Vrouw- 
zaal, zullen plaats hebben in augusti en 
september.

Telegraafabonnementen. — Het Staats
blad van vrijdag kondigt een koninklyk 
besluit af van 3 meert, waardoor een bij
zondere dienst van telegraafabonntmienten aan 
verminderden pr ijs worut ingericht. Mits een 
maandelijkschen abonnementsprijs van 48 fr. 
75, mag men eiken dag aan een en zelfde 
adres in eene gemeente 250 woorden tele- 
grafeeren ; voor meer dan 250 woorden 
betaald men eene taks van 0,63 centimen 
per woord tot 500 woorden ; van 0,61 tot 
750 woorden enz.

Tot nu toe worden de telegraafabonne- 
menten enkel verleend te Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Mechelen, 
Bergen, Namen, Oostende, Doornik en Ver
viers,

De peerdenwedstrijd. — Vrijdag na
middag heeft de koning zich, mot. het gewoon 
ceremonieel, naar de. hall van het Jubelpark 
te Brussel begeven. Zijne Majéstéit was 
vergezeld van den hertog van Braband. De 
hofkoetsen waren door eene ëeregeleidegïdsen, 
met vaandel, omringd. De koning en de 
prins werden op den weg van het Paleis 
van Brussel naar het Jubeljaarpark, door 
het volk toegejuicht.

Dondervliegjes. — Sedert eenigs dagen 
heeft men in verschillende streken van ons 
land de verschijning waargenomen van 
zoogezegde dondervliegjes, kleine groenach
tige vliegjes, die zich aan de kleeren der 
wandelaars en aan de verschgeschilderde 
muren vasthechten en de fruitboomen aan
vallen. Over twee jaar hebben zich ook 
groote zwermen dier vliegjes vertoond, doch 
dezen keer schijnen ze veel talrijker te zijn. 
Of zij een groot gevaar zullen ópleveren 
voor den fruitoogst, dié dees jaar veel 
belooft, weet men nog niet, doch de hoveniers 
zijn niet zeer gerust.

Antwerpen. — Festival. — De stad 
Antwerpen richt dit jaar haar 27° bestendig 
festival in. Het wordt aangeboden aan al 

ide zang-, fanfaren, harmonie- en Symphonie- 
maatSchappijen van het land en den vreemde 
en zal plaats hebben de Zondagen der 
maanden Juli, Augusti en September, alsook 
den- 14 en 15 Augusti.

Dewaarde der premiën en medaliën bedraagt 
meer dan 8000 frank. De eerste premie is 
ÏOOO frank voor de maatschappijen en 2 0 0  
frank voor de bestuurder.

De maatschappijen die geen prospectus 
zouden ontvangen hebben, geliuven er een 

er postkaart te vragen aan den Burgemeester 
er Stad Antwerpen.

Tombola der tentoonstelling van 
Brussel. — De laatste reeks der loten geven 
buiten de premien van 5,000 a 500.000 franks 
een groot gotal loten die eene weerde van
25 tot 4,5(>ü fr. hebben voor een gezamentlijk 
bedrag van 510,000 fr.

Het is wel verstaan dat dezen die een voor
werp gelot heeft die hem niet bevalt, hetzelve 
mag te koop laten stellen in de openbare ver
kooping bij het reglement voorzien, der loten 
die niet teruggeeischt worden.

Het zuiver bedrag daarvan zal in gelde 
betaald worden.

Beheer van Posterijen.

Bericht.
Bijzondere postzegels « liefdadigheidszegels » 

genaamd, werden op 1 Juni 1910 ter gelegen
heid van de Tentoonstelling te Brussel uit
gegeven, ten voordeele van den Belgischen 
Nationalen Bond tot bestrijding der tering, 
voor het oprichten van sanatoria voor onver
mogende vrouwen en kinderen in de verschil
lende provinciën van het Rijk.

Die zegels, met nominale waarde van 1, 2,
5 en 10 centiemen, worden verkocht tegen
2, 4, 10 en 15 centiemen ; het verschil wo”rdt 
geheel aan het bedoelde werk afgestaan.

Ter gelegenheid van de Tentoonstelling te 
Charleroy, zijn de verkooptijd en de geldig
heidsduur d e r . liefdadigheidszegels, welke 
respectievelijk gesteld waren tot 30 Juni en
30 September 1911, verlengt tot 31 October 
1911 en 31 Januari 1912.

Onder voormelde voorwaarden, worden ook 
postzegels van dezelfde soort van 5 en van 
10 centiemen verkocht, waarop naderhand het 
jaartal «1911» of de mèlding «Charleroy 1911» 
werd gedrukt.

De liefdadigheids'zegels over het algemeen 
zijn zonder waaide in internationalen dienst ; 
zij mogen dus niet gebezigd worden om 
zendingen naar het buitenland te frankeeren.

Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux 
système verkocht in «icitte kruisjes» of stoop- 
kens, maar er bestaat maar eene echte vieux 
s3'stème 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 liaan van Jacques Neefs op het etiket.

[Priesterlijke benoem ingen.
De E. H. Claeys. opziener van het vrij onder

wijs der dekenij Yper-Noord,is pastoor benoemd
van O. L. Vrouw te Oostende.

S T A D S N IE U W S
Maatschappij der 

Reizigers, Handelaars en Fabrikanten 
te Iseghem.

In de vergadering die maandag plaats had 
wierd het Reglement door het voorloopig 
bestier opgemaakt, ter goedkeuring aan de 
leden voorgedragen, en aanveerd. Vervolgens 
wierd er overgegaan tot de kiezing van het 
bestuur. M. Ed. De Ryckere wierd met byna 
eenparige stemmen als voorzitter gekozen. De 
heeren Jules Vandekerckhove-Laleman en  
Georges Van Wtberghe bekwamen evenveel 
stemmen als ondervoorzitters, Wiej’den nog  
tot leden van hèt bestuur geRözén : MM.
Francois Bral-Donego, Alfons Bral, Henri 
Declercq, J. De Busschere, Constant Gits-Nonkei 
Ed. Holvoet-Vanoutryve, Jules Messiaen, 
Camiel Vandenberghe, Emile Vandemoortele 
en Joseph Verstraete.

Eene aanvraag tot het bekomen van ver
betering in den treindienst wierd gedaan door 
M. R. Loncke. Het bestuur der Maatschappij 
zal trachten verbetering te bekomen 1° voor 
den tramdienst Iseghem-Wevelghem ; 2° de 
verlichting der nieuwe loskaai der statie en 
magazynen, met de stadselektriciteit.

Het jaargeld der leden fr. 2.10 zal per post- 
kwijtantie ontvangen worden.

Tramdienst. — Wij hebben eenige inlich
tingen over den dienst gevraagd bij de besturen 
van de lijn Iseghem-Ardoye en Iseghem-Wevel- 
ghem. Van wege het bestuur Ardoye-lseghem 
hebben wij vernomen dat men zich voor het 
verzenden der koopwaren moet begeven ter 
herberg Café Breydel Emelghem-üam. Zoohaast 
wy inlichtingen zullen ontvangen hebben over 
den dienst Wevelghem-Iseghem, zullen wij 
dezelve aan onze lezers mededeelen.

Tentoonstelling in het Gildenhuis.
Gedurende de drie Sinxendagen zal er alhier 

eene schoone en merkweerdige tentoonstelling 
zijn van de verschillige vakscholen. Niet alleen 
zullen de schoonste werken en voortbrengsels
der leerlingen uitgesteld worden, maar daaren
boven zal van ieder vak den maandagen dyns- 
dag eene afdeelingin volle werkzaamheid zijn • 
onder andere de timmermans en schrijn
werkers, de schoenmakers de borstelmaaksters 
de naaisters, de bordeursters. de kantwerksters 
zal men er hun kunstwerk zien maken. 
Eindelijk de huishoudschool waar een twintig
tal werkmansmeisjes onder het geleide van 
eene zeer ervaren bestuurster en twee mees
teressen alle slach van huiswerk'verrichten, 
zooals naaien en stoppen, wasschen en strijken’ 
spijzen bereiden, koken enz. Dit alles zal aan de 
tentoonstelling leven en beweging geven en 
ongetwijfeld veel belangstelling verwekken.

Van deze gelegenheid gebruik makende 
zullen al de boerinnekringen van West-Vlaan
deren hier hunne algemeene vergadering 
houden den dijnsdag voormiddag. Daar zal 
geen volk te kort zijn.

Een ontsmettingspost. — Het bestuur der 
burgelfjke godshuizen van Iseghem heeft be
sloten een ontsmettingspost te bouwen bij het 
hospitaal. De kosten zyn geschat op 14,lil,99 
frank, hetzij 8,062 fr. 99 voor het gebouw en
6,059 frank voor de meubleering.

Burgerstand m Iseghem
GEBOORTEN:

132. Hippolyte Vereecke, zv. Henri en 
Maria Houthoofd. — 133. Raphaëlla Deceu- 
mnck, dv. Theophile en Eugenie Beels. — 
134. Leon Geldhof, zv. Honoré en Emilie 
Maes. — 135. Rachella Vankeirsbilck, dv. 
Camille en Zoë Parmentier. — 136. Madeleine 
Vercamert, dv. Gustaf en Augusta Declerck.
— 137. Gabriëlla Vancoillie, ,dv. Constant en 
Celina Vanderheeren.

STERFG EVALLEN  :
93. Marcel Soetaert, wever, 14 j. zv. Louis 

en Emilie Lammertyn, Vaart, Sektie B — 
94. Marie Vermaut, 4 m. dv. Victor en Valen- 
tine^ Verledens, Boschmolens. — 95. Made- 
leme Demuyter, 6 j. dv. Gustaf en Elodie 
Bouckaert, Rousselarestr. — 96.Aloys Geldhof, 
iandb. 69 j. wr Juliana Platteeuw,Boschmolens.
— 97. Germana Lannoy l. m. dv. Camille en 
Eudoxie Bruneel, Rousselarestr.

H U W ELIJK EN:
39. Charles-Louis Verbeke, schoenm. 26 j 

.en Silvie Vandeghinste, bottinest. 23 j. — 4Ö' 
Bernard Verscheure, smid, 20 j. en Julia 
Matton, spoelster, 18j. — 41. MichelHemeryck, 
schoenm. 25 j. en Bertha Lambert, bottinest.

J.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Dejonghe Achiel met kolen voor verscheidene.

— Vitte d'Anvers metciment voor Fr. Deoai- 
gny Emelghem. — Elk zijn gedacht met kolen 
voor Conrard Verstraete.



STAD ISEGHEM 

B  E C  F t  I  C  F I  X  .

De Burgemeester der stad Iseghem, maakt 
kenbaar dat bij toepassing der schikkingen 
vervat in het decreet van 16-24 Augusti 1790, 
en krachtens besluit van heden, de doortocht 
met voertuigen zal onderbroken zijn langs de 
Krekelstraat te Iseghem, van aan den nieuwen 
Boulevard tcft aan de steenbakkerij van Mr 
Remi Vandeputte, gedurende 30 dagen, te 
beginnen met Maandag 22 Mei toekomende.

Iseghem, den 17 Mei 1911.
De Burgemeester,

Bug. Carpentier.

STAD'ISEGHEM — Parochie van ’t H. Hert

Met de medewerking van het stadabestier

S i i s i x e n - K e ^ i v ï i s

•  P R O G R A M M A  •

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

Om 8 u re  SCHITTEREND VUURW ERK 
afgescbofen door tl «o heer De Kjemaecker (Ardoye).

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

medewerking der Veloclubfanfaren van Sweveghem. — 
Uitgangspunt “ Paters 

Orde van den Stoet : 1. Stadsmuziek ; 2. W ielrijder 
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 Deólercq ; 
Prijsdeeling ter herberg “ St Eloi „ bij Gustaf Fieux, 
onmiddelijk na de koersen.

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

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

lnkorving t*r 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 
afgeachoten door den heer Van Raepenbusch (Hooglede).

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

— 130 fr. prijïen. —
Om 4 112 ure, wijk Aoeele : GROOTE VELOKOERSEN 

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

----- -r*— i— r-------- ---------------------------------------
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, 5, 0 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 2 7  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. JSug1. C arpentier.

GEMEENTE EMELGHEM

Openbare A anbesteding
voor he> bouwen van een WOONHUIS met 
afhangsels voor rekening van M. Lechat 
te Emelghem.

De teekeningen, begrootingstaat en lasfen- 
kohier zullen ter inzage liggen in « het 
Gemeentehuis» te Emelghem, bij Alb.Tanghe, 
van 22 Mei tot 6 Juni 1911.

Namens den Eigenaar, 
Joseph Onraet.

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

M arkt van Iseg-hem 13 Mei 20 Mei
Boter per kilo fr. 2.90 & 8,00 I 2,90 a 3,10
Eieren per 26 2,00 a 2,30 2,10 & 2,30
I  ...   —■ ■ ii ■ 11 ■ ii —  nnirrrin—r !■ —

Gem eente W yn k el St Eloi

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

voor Muziek- en Zangmaatschappijen• -----------J
STOET om 2 1/2 ure namiddag. — 15 uit

voerende maatschappijen. — Bijzondere trams.

Loop naar
de A potheek,

gij lijders aan borst- en long
aandoeningen, — aan asthma, 
influenza, pleuris en kinkhoest, 
koop DAAR het juiste genees
middel.

Het juiste geneesmiddel, het 
middel, dat U zal helpen en dat 
daardoor ook het meest in Belgie 
bekend is en het meest gebruikt 
w ordt, het huisgeneesmiddel 
van het geheele- Belgische vol-k 
voor borst- en long-lijders, is de 
beroemde Abdijsiroop. Kloostfer- 
Sancta Pau lo .-"“S _

Loop nog heden naar Uw 
apotheker, koop eene flesch
Abdij siroop en de kwaal, asthma 
bronchitis, pleuris, influenza 
borst- of longaandoening, waar
aan gij zoolang gesukkeld hebt, 
zal door het gebruik der Abdij
siroop als bij tooverslag verdwij
nen.

Prijs per flesch van 230 gram 
men 2 fr. ; van 550 gr. 4 fr. en 
van 1000 gr. 7 franken. — Hoe 
grootere flesch, hoe voordeeliger 
dus ;

Alleen echt met rooden band met handteekening.
Algemeen-Depöt L. I. Akker Rotterdam. Hoofd-Depot 

voor Belgie: O. de Beul, Lange N ieuw straat 57 A nt
werpen.

Verkrijgbaar bij J. VERHAMME apotheker M arkt
straat, Iseghem, en in alle apotheken.

Bij u i ts c h e id in g  v a n  bedrijf .

H uis C allens-B ossuyt
M a r k t s t r a a t , ISEGIIEM.

Uitverkoop aan prgs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud. ziver, diamant 
en fijne gesteenten — gouden en zilveren 
armbanden — zakuurwerken en kettingen — 
mannhette-knopen in goud en zilver — tafel- 
servicen en kunstvoorwerpen in goud, zilver, 
enz. — Trouwe bediening.

I N  Z E E R  K O R T E N  JTIJD V O L L E E R D .
Efeiiige waken .zijn voldoende om aan eene 

dochter, de .snij kunst’, èn het pasSen aan te 
leeren, ten einde 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 bet maken van alle slach 
van kleedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verreerdigen 
der kleedingstukken is men niet gedwongen 
zich ten huize van de stof te gerieven alle 
stoffen worden aanvaard.

Ik verhoop, door mijne trouw e bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd s te r  en n&aister

Iverkstr. n° 3, ISEGHEM.
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J'SUN U6H T”Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
meisje van Hjaar, en geeft aan 
henijnwaaofdie frische a&n= 
grename reuk van 't  Duiten.

Grijs Haar
M E E R ! ! !

« D c  N ie u w e  L o n d o n  »
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aak t ht t 
h a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjeg 
van  h e t hoofd •weg.

5:,nCh!f.P:
In flacons van fr. 1,50 en fr. 2.50

Engilschs Biirltiiituur ia i 2 fr. pir flacoi

T e  ko o p  bÜ A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w in k e lt  

!b ’t ero&i: Parfumerie Dr Salp, Wtchtebêke (BilfT*)

J

STUDIE VAN DEN NOTARIS

M eulders te Ingelm unster.

Op Dinsdag 28 Mei 1911, in de Nieuwe 
St Crispijn, te Ingelmunster, Rruggestraat, 
bij Staelens, om 2 ure namiddag,

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

Ingesteld 2910 fr .
2U Eene partij LAND, groot 58 aren 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.

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

ISEGHEM n a a r ‘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 ISEGIIEM :
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 6 57 8,38 10,16 11,26 1,20
2,54 4,43 5^0  7,53 8,17 8,53 9,52

KORTRIJK NAAR ISEGIIEM 
4,30 6,56 7,45 8,20 8,54* 10,43 12.29
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

IJPER n a a r  ROUSSELARE :
5.25 Ti,36 7,44 10,12 12,20 2,33 3,37 6,07 7,40

KORTRIJK n a a r  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 NAAI! 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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o  o  o  o  o  o" o  o"

O C M C i^C C W iO O  Tfrf Tf lOOO
r-" t>  c> oo co" oo"

o c o  o o  
CC 00 cc cc cc

cc o
I CM

O iO O C M C O C O O O O  i O O 0 _ O ~  ^  CM̂
cocor-t^t^t-r^t^

> iO  iO

COOO — :M t^ C M O O O  

O O *£

O  ïO  CC 05 LO < 
^  Tf Tf Tf lO C

) CO 00> o  o

fel*
<a ® o* -22 cö Q

® act»
* •$ a *

Zi ®
c« cö’r~' -4-»Oh CÖ

05 05 05 0 5  05 O  O  O

o  »c 05 o  iQ o  05
—- CM̂CM CO CO CO.
co* co co co co co co co"

>

<D
o73
Sh

<1

e  4at>■ ® 60 • 
T3 ®u ■td . 
G >

® ^  ® uC-i ■ I-• j

® U. .

 ̂a
® 60 a s
Wh

C ö<D o;
'S-S

o- 

. ® c

• Cö
c  ca o>

I ® c
bo 3C -M 
oSCÖ 
.  ̂f-,bD <D

.5 > 'E02 <1? rC 
cöc ^© o  

_o o  >
_Q Ö
-2 3 
_a C
J  saoo

O
o  .2 r nj_o SI £ 
Ij <P >

bo
>2 a cö

* s-cö o  a>
C 0)*ö xS •
-2 S

O ”
a
c 
cö >
e  .

’K S
ë S-S.spc s *> 
® w  fl ® N . .= O ;̂ > C2 r5 ̂  
(V a. 4*

3
©-*-3

I a l

cö © 
cö t3

8

CQ ff 2 
Sa 

ö

"O o •

£u.s  ̂ ü > , o ;

£2

fl ° eö ö c cö
® © Cö 

^  © 00 
§

© © © 
O i® ö 00

^  c a:I  § 58

c
©

fl© C
* !s s  © 

-fl ■**o ,

S o
S s©

"5 fl“bOg 

§ j-<
bC®
.S fe*83

25
c
©bo ©03T3 o8

I  SP-o
>73 O 
-  N 
.2 « 
(zi O

O
.5^ 
c ©
® aflM

s ceö 3 
2 8

f l^  es >



car«esfK»--

/ V

naar de ïiorlo^ieUbntk

ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN!

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe i t:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
vertachten 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, 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 3 doozen of de d rie  d u b b tle  doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de z e s  dubbele doos.

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TÜYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
bij M ^ t o c i e i i l a a c l i ,  A potheker, Iseghem .
en in *1I« goede apotheken.

W a c h t  I ’ -van nanm akaela , ze z ijn  zon d er w a a r d t i

3 0 Ü € C O O O C O C O O O C O O O & i

W ekelijksche Markten
KOüTBIJK 15 Mei 8 Mei

Tarwe heet fr. 21,00 a 21,50 20,00 a 20,25
Rogge 16,00 a 16,50 15,00 a 15,50
Haver 20,00 a21,00 18.50 a 19,50
Koolz.olie 100 k.00,00 a 63,50 00,00 a 62,25
Lynz. olie 100 k .00,0^a 103,00 OO.OO a!03.50
Aardappels 13,00 a 13,50 10,50 a 13.50
Boter per Kilo 2,90 a 3,00 2,70 a 2,80
Eieren per 25 2,10 a 2,20 0,00 a 2,10
Suiker[jb. besch. 00,00 a43,00 00,00 a 43,50

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt: 15 Mei 162 koeien, 117 veerzen 

51 stieren, 31 ossen.
ROUSSELARE 16 Mei

Om ruchtbaarheid te g e v e n  aan onze 
uurwerken en tot verspreiding onzer 

rijk versierde k a ta lo o g .  ie d e r  lezer v a n  d i t  b la d  bekomt 
grads eene schoeoe remontoir o f  a n k e r  h o r lo g ie  voor 
L>am«n oi' H -m v n , ih<<i é e 11• p o s tk a a r t  m e t  tiw  a d re s

R. Feith ,
LUGa NO Zwitserland.

Port voor Zwitserland der Postkaarten, 10 cent. de 
brieven .25 cent.

18 jaar aan  
w onden geleden.
Door de KLOOSTERBALSEM

genezen .
Mej. O. Schotel, Varkensmarkt 68, Dordrecht 

(H olland), verklaardd ons, dat zij 18 ja a r lang 
met een zie'c been heeft gesukkeld, gevolg van 
een kinderbed. I>e wonden waren akelig om aan 
te zien, drie groote wonden, dio mij eene vre«selijke 
pijn deden, ’s .Nachts was ik razend van de pijn. 
Daar ik al zóo lang gem kkeld had en het gaan 
ellendig slecht gmg, want ik moest voortdurend 
ru&ten, d a .h t.ik  mijn geheele leven zoo te moeten 
sukkelen, te. meer omdat ik alle denkbare ' ge- 
neesmiddelnj ! had beproefii Toen ik van de goede 
werking van <jen KLOOSTERBALSEM vernam, 
probeerde ik deze. Reeds na het gebruik van. het 
eerste potje voelde ik baat, 3 potjes waren voldoende 
om geheel te genezen van de drie. wonden waaraan 
ik reeds zoovele jaren onuitstaanbare pijn leed.

Jongen, zoowel als ouden worden door d«n 
KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paula, 
önvoorwaardelijk .genezen van oude en nieuwe 
wonden, brand- ên snij wonden, zweren, roven, 
uitslag, ringdauw- en baardworm.. ziekten der 
hoofdbuid, rhumatism, rhumatische zenuwpijnen, 
jicht, podagra, hëupjicht.. kneuzingen, stramheid 
in de ledematen, spit in den rug en speen, 
zoowel bloedend als andere. Bij het gebruik van 
den KLOOSTERBALSEM wijken alle huiduit
slagen als bij tooverstag.

Prijs, per pot van . 50 gram. fr. 150 van 100 
gram fr. 2,50 en van 250 gram. fr. 5. — Hoe 
grooter pot hoe voordeeliger dus !

ALLEEN ECHT MET R00DEN BAND MET 
HAtïOTEEKEN.

Alg. Depot : L I. A KK EK , Rotterdam.
Hoofd-Depot voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 

N ieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J . VERHAMME, apotheker 

Iseghem, en in alle Apotheken. •

21.00 a 21,50
19.50 a 20,50
16.00 a 16,50
19.50 a 20,50
22.00 a 23.00
13.00 a 14,00 

2,70 a 3,00 
2,10 a 2,20

Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25
Suikeryboonen beschik.42,50 
Suikeryboonen 1911 a 18,25 
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a62,50 
Lynz. olie 100 107,00

DEYSZE 17 Mei
Aardappels 100k. 10,00a 12,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90.
Eieren de 26 1,80 a 1,90
Hespe de kilo 1,80 a 1,85
Viggens 40,00 a 45,00

BR0GGE 13 Mei
Tarwe de 100 k» 20,00 a 21,00 

15,50 a 16,50 
2,80 a 2,95

12.00 a 13.50
18.00 a 19,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,65 j
AU DEN A ï RLE 18 Mei

Aardappels 100k°l l,50al3,00 
Boter de kilo 2,70 a 2,80 
Eieren per 25 0,00a 2,00
Verkens 45,00 a 52,00
Konijnen 3,10

ANTW ERPEN 15 Mei
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 15 Mei
'62 ossen l e kw. 0,88 a

Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

9  Me i

21.00 a 22,00
19.00 a 20,00
15.00 a 16,00
18.50 a 19,50
21.00 a 22,00
12.00 a 13,00
2.80 a 3,00 
•2,10 a 2,20

00,00 a 44,00 
00,00 r 18,00
25.00 a 35,00 
00,00 a 62,00 
0,00 a 103,50

10 Mei
! 2,00 a 13,00
2.80 a 2,90 
] ,90 a 2,00 
1,90 a 2,00

40.00 a 43,00 
6 Hei

19.50 a 21,50
14.00 a 15,00 
2,75 a 3,20

12.00 a 13,00
18.00 a 19,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
11 Mei

11.00 a 12,00 
0,00 a 2,58 
0,00 a 2,54

00,00 a 50,00 
a 2,80

126 koeien 
16 veerzen 
27 stieren 
36 kalveren

0,00
0,85
0,70
0,90

fr. 23,25 
32,25

1,08 
0,00 
1,05 
0,90 
1.20

. Algemeen depót voor Iseghem  en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Oroote M arkt

VAN0BH 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 :

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

Fabrikanten !!
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, 151, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedige bediening.

Superphosphate K U H U M N
9—

SÉCHÉ AU FQUR

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d r o o g d  in  Ov e n

P lo m b  d e f?  . l g a r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

<v v'T'v" ^  
^/fPHOSPW^l 

Wie

HET VLUGSTE

W a a r b o r g  jlood

Mengelingen gewaarborgd

Exporté Eischt het merk
BY ALLB

vettenkooplieden

3aoï»\—t .- f«on

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

&CLQTURES MtTALLlöUES
DrnÓnE D'hONNEUR. Cr! Prix

RSTENBERG p^ ^ Hê S l 074ANDERLtCHT-BRUXJ

KATALOGUS KOSTELOOS

PÜRTES.CHENILS 
PO ULAILLERS,, 
GRILLAGES. 
TISSUS.CABLES. 
PAILLASSOÏÜ
RONCES.RESSOtifc
<zt autresartiÉtas
cn ril mé

Fabriek  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 ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

Gentstraat, —3, ISBCGEI lï IVT

JPracht- en gew on e M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

tapijten, toiles, cirées, linoleums, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beeiJen, 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 inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLACH 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 ff.
BEDDEN, l 9 kwaliteit van windhaar. gekuischt met machien, voor 2 personen

aan 21 — 26  en 31 fr.
Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in  1881 

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

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,269,96

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

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

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

10 jaar fr. 1 2 4 , 9 0  
15 jaar fr. 9 1 , 0 0

Grondpandobligatiën aan fr. 3,60 %
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op 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 GOOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke; O. ROSSÉEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , 3 0  
25 jaar fr. 6 5 , 8 0  
30 jaar fr. 5 9 , 6 0

B E L A N G R IJK  BERICHT

T A N D E N

K U I T  M. M E IE R
Bijzondere Chirurgijns  T a ndm ees te rs-Specia l is ten

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

vereerd door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der Moskroenstraat, 2 K ortrijk

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

K unsttanden te beginnen  van a i 5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
10 3  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit d« . 
laboratoire van Mr en M““ Maurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven  
Te raadplegen alle dagen te VORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de «op
en hoogdagen.


