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H et n ieu w
M I N I S T E R I E

is sam engesteld als volgt :
Hoofdminister : Minister van spoorwegen 

posterijen en telegrafen, M. de Broqueville, 
Minister van wetenschappen en hunsten,

M. Poulle t;
Minister van Geldwezen, M. Levie :
Minister van openbareioerhen en landbouw,

M. Vande Vyvere ;
Minister van binnenlandse/ie zaken, M. 

Berryer ;
Minister van rechtswezen, M. Carton de 

W ia r t ;
Minister van buitenlandsche zaken, M. 

Davignon;
Minister van koloniën, M. Renkin ;
Xlin ry , M ■ -1'.' 1 1 E1 -11 ~

baut;
Minister van nijverheid en arbeid,

Hubert.
De nieuwe ministers zyn mannen van tel en 

van talent.
M. Henry Carton de Wiart

is te Brussel geboren den 31 januari 1809. Hy 
deed zijne studies in h e t  S i n t  Michielscollegie 
en in het St-Aloïsgesticht, en vervolgens in de 
Hoogeschool van Brussel, waar hij zyn diploma 
van advokaat bekwam. Hij ging vervolgens te 
Parijs studies in de rechterlijke geneeskunde 
doen. Hij was een der stichters van de w erk- 
manshuizen van Brussel en de voorsteden. 
Sedert 1895 maakt hy deel van den gemeente
raad van St-Gillis, en sedert 12 ju 1.1896 zete t 
bjj in de Kamer, waarvan hij in 1900 sekretaris 
benoemd werd.

M. Michel Levie 
De nieuwe minister van financies is te Binche 

geboren den 4 augusti 1851. Hij deed zijne
studies in de collegies v a n  Binche en van
Bonne Espérance en verwierf in .873 het diplo
ma van doktor in de rechten in de Hoogeschool 
van Leuven. Van 1885 tot 1892 was hy voor
zitter der Katholieke Vereemging van Charle
roi. In 1900 werdh\j tot volksvertegenwoordiger 
gekozen.

Voegen wij er nog by dat M. Michel Levie 
vader is van elf kinderen.

M. Prosper Poullet 
M. Poullet is te Leuven geboren den 5 maart 

1868. Hij deed zyne hoogere studies in de 
Universiteit van Leuven, verwierf er de diplo- 
mas van doctor in de rechten en in staatskun
dige en bestuurlijke wetenschappen, en op
21 jarigen ouderdom werd hij reeds gelast met 
den leergang van diplomatieke geschiedenis 
hii is thans ook leeraar van bijzonder interna
tionaal recht, van strafrechtspleging en van 
bestuurlijk recht.

Wij hebben ’t beste voor ’t laatste gehouden 
M. Aloïs Vande Vyvere.

M. Vande Vyvere die ons arrondissement in 
de Kamer vertegenwoordigd, is geboren te 
T h i e l t  den 8 Juni 1871. hy telt dus 40 jaren. In 
het kollegie van Thielt, waar hij zijne studies 
deed ging hy met al de eerste pryzen weg 
niemand {kon het tegen hem halen, ’t Zelfde 
in de Hoogeschool van Leuven.

Hy stelde hem te Gent als advokaat en ver
wierf daar aanstonds eene voorname plaats. 
Hij werd lid van den provincialen raad van 
Oostvlaanderen en van de Gemeenteraad van 
Gent.

Toen, in 1908, het liberaal collegievan burge
meester en schepenen van Gent,voorstelde alle 
hulp aan de noodlijdende kinderen te weigeren 
die naar de vrije scholen gaan, wist M. Vande 
Vyvere, met zijne vrienden, het liberaal 
schepen kollegie omver te smijten. Sedert dien 
is M. Vande Vyvere schepene van betwistbare 
zaken der stad Gent. Daar heeft hij getoond 
wat hy kan en wie hij is.

M. Vande Vyvere is pas sedert eenige maan
den in de Kamer getreden, in vervanging van 
M. den baron van der Bruggen die zyn ontslag 
gaf.

Hy spreekt kort en klaar, zoowel in het 
fransch als in het vlaamsch. Geen nuttelooze 
woorden, maar gedachten, redeneeringen.

M. Vande Vyvere is nu minister van open
bare werken en landbouw. In die hoedanigheid 
kan hij onschatbare diensten aan onsarrondisse
ment bewijzen, met waar genoegen zien wij 
zijn bestier te gemoet.

Vandage zullen de nieuwe ministers den 
eed afleggen in de handen des konings, en 
dinsdag aanstaande zal het nieuw ministerie 
zich voorde kamer aanbieden.

De eerste ministerraad werd woensdag 
namiddag gehouden in het ministerie van 
spoorwegen. Al de ministers waren aanwezig.

vd8 u\5^(WHWÏ«^e 
werkzaamheden, zal gedaan worden.

Meer dan ooit zal gansch de katholieke partij 
het eens zijn om zich, in vastgeslotene rangen 
rond het ministerie te scharen, en onze ver- 
eeni^de vijanden, liberalen en socialisten, net 
hoofd te bieden. Met vertrouwen wachten wy 
de ministerieele verklaring van dinsdag i n d e  
Kamer af, want. wat er in de tegenwoordige 
moeilijkheden vooral noodig is, dat is een vast 
wederzijdse!) vertrouwen en eene onwrikbare 
eendracht.

Het ministerie moet vertrouwen hebben in 
de rechterzij, en wederkeerig ook, de rechterzij 
in het ministerie, gelyk beiden moeten steunen 
op het vertrouwen v a n  het kiezerskorps. UoK 
wenschen en hopen wij dat voortaan alle mis
verstand zal kunnen vermeden, of liever voor
komen worden.

l)e ministerieele verklaring zal voorzeker 
menige punten ophelderen, die thans nog 
duister zyn ; wy zullen weten waar wy naartoe 
gaan en de regeering, in inmgesamenwerking 
met de rechterzij, zal de noodige maatregelen 
nemen om de belangen der zaak, die ons zoo 
nauw ter harte ligt. te doen zegepralen.

’t Is nutteloos en z e l f s  gevaarlijk, te rede
twisten over de dingen die gebeurd zijn ; wy 
moeten integendeel alleen den blik vestigen op 
de dingen die komen zullen, en daarin, eerst 
en vooral, den strijd voor de aanstaande kie- 
zin^en, die heviger en hardknekkiger zyn zal 
dan°wij hem tot nu toe gezien hebben.

Liberalen en socialisten dreigen reeds het 
ministerie in de Kamers nieuwe moeilijkheden
te verwekken : derechterzijzalhunneaanvallen
zegepralend het hoofd weten te bieden, van 
zijnen kant zal het katholiek leger zich gereed 
maken tot den kiesstrijd, waarin, meer dan
ooit, de o p p e r s t e  b e l a n g e n  o n z e r  p a r t y  o p  het
spel staan en die eenen beslissenden invloed 
zullen hebben op de toekomst van ons land.

M. Wouters handelde over den huidigen 
toestand der kleine Burgerij, de oorzaken 
ervan en de redmiddelen. Velen hebben zich 
het sociaal vraagstuk voorgesteld als enkel 
de belangen der werklieden omvattende ; 
alzoo is het gebeurd, dat de kleine burgerij 
in de laatste jaren verwaarloosd werd. Zooals 
voor de werklieden moeten voor de kleine 
burgerij vakvereenigingen tot stand komen. 
M. Wouters stelde wenschen voor in dien zin.

M. E. Gevers droeg een belangrijk verslag 
voor over den toestand der handeldrijvende 
kleine burgerij, tegenover de groote onderne
mingen en over den samen koop.

M. Taskin sprak over de markten en het 
leuren en stelde daarover verschillende maat
regelen voor, die bij toejuichingen goedge
keurd werden.

M. Goossens sprak over de syndikaten tot 
aankoop van kleine werktuigen en drukte 
den wensch uil dat men te Vilvoorde zulk 
syndikaat zou stichten, dat zijne werking 
over al de gemeenten van het kanton zou 
uitstrekken.

Ten slotte sprak M. De Ruvdts over de 
kleinhandelaars en de handeldrijvende staats- 
en gemeentebedienden.

De vergadering nam den volgenden wensch 
aan : Eene wet zou de concurrentie der 
beambten moeten stellig intoomen en de 
willekeurige regeling vervangen die thans 
bestaat.

hen opgelegd, dat zij van jougs af het ver
stand hunner kinderen richten in den zin 
dat het zich ontwikkelen moet, en ons volk 
zal wezen wat God wil dat het is : katholiek 
en vlaamsch.

De strijd voor de school over eenige maan
den zoo moedig begonnen, is misschien 
tijdelyd onderbroken, uit is hy niet ! Die 
strijd is maar begonnen. W at geven dagen 
of maanden, wat beteekent de tyd wanneer 
het een strijd voor eeuwige grondbeginselen 
geldt ? Niets 1 Dat het morgen of later weze, 
ons streven op het goede recht en op de 
rechtveerdigheid gesteund, zal overwinnen. 
Ik begroet der. dageraad van den zegepraal. 
(Langdurige ovatie.)
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M. W o este .
Men zegt dat M. Woeste, de katholieke 

volksvertegenwoordiger van Aalst, zyn ontslag 
zal geven als voorzitter van den Bond der 
katholieke kiesvereenigingen van Belgie. Hij 
voelt dat zijne houding, verleden woensdag 
in de Kamer, niet overeenstemde met de 
begeerte der overgroote meerderheid van de 
katholieken. De twee schrijvers van den 
Bond, M. de advokaat Brifaut, en M. /an 
Cauwenbergh, hadden reeds hun ontslag inge
diend omdat zy M. Woesle afkeurden.

anTverpia

V oor de k le in e  B urgerij.
Zondag had te Vilvoorde een gewestelijk 

congres van maatschappelijke werken plaats, 
dat zeer belangrijk was door de te bespreken 
punten en het groot getal aanwezigen.

V o l  l rc r» r* T T rk £ k r l  i  *-» n-
Op den landdag van Maatschappelijke wer

ken die donderdag te Dendermonde plaats 
had, heeft M. Frans Van Cauwelaert eene 
voordracht gegeven over de volksopvoeding, 
die met gespannen aandacht aanhoord wierd.
Wij deelen hieronder een uittreksel daarvan
mede : , , , . ,

« Voor de werklieden, de kleine burgery 
en de landbouwers, ligt de macht in de 
vereeniging omdat deze een recht is dat 
niet betwist kan worden.

Het vereenigingsleven oefent een grooten 
invloed uit op de volksopvoeding van de 
toekomst. De vereeniging is en moet eene 
school voor het leven zijn, omdat de ver
standelijke ontwikkeling van het volk erin 
besloten ligt, naast meer stoffelijken welstand. 
Het christen vereenigingsleven, begroeten wij 
als een middel van opvoeding onzer kinderen 
en bijzonder nu de groote strijd voor de ziel 
van het kind geleverd wordt, moeten wy. 
katholieken, alles in het werk stellen opdat 
de opvoeding der jeugd weze wat zij wezen 
moet. Hij die over het kind beschikt.Ibeschikt 
over de toekomst; zoo de knaap is, zal de 
man zijn.

Wanneer wy, katholieke ouders, van het 
kind kunnen maken wat het ideaal van ons 
hart is, dan is de toekomst gered. De volks
opvoeding moet gegrond wezen op den 
godsdienst, maar ook gericht op het leven, 
gegeven in de volkstaal en gevest op het 
famielieleven. De volkschool en de beroep- en 
vakschool moeten zoo degelijk, veelzijdig als 
praktisch zijn. Terloops groet ik de aftredende 
recreering die den moed gehad heeft het 
problema der volksontwikkeling te stellen ; 
ik huldigde schoolwet, die met noodzakelijke 
leerplicht, een degelijk volksonderwijs en de 
vrye keus der school waarborgt. Kan de 
schoone droom die de schoolwet ons deed 
koesteren, niet voor ’t oogenblik verwezent- 
lnkt worden, toch zal hij, kost wat kost, 
en ondanks alles eens verwezentlijkt worden 
omdat wij het volk met ons hebben. (Toej.)

En wanneer wy eischendat in het vlaamsche 
land het onderwys van laag tot hoog, het 
vak- of beroepsonderwijs tevens, de vlaamsche 
taal tot voertaal hebbe, dan is het omdat 
wij de volkswelvaart betrachten.

Eene vreemde taal, verbonden met vreemde 
bedachten is niet geschikt om onze volks
kinderen op te leiden tot de ontwikkeling 
die hun verstand bereiken moet. De moeder
taal dat is het eenige middel tot volksverlich
ting ; zij is ook het doelmatigste middel, 
om° de toenadering van de verschillende 
standen te bewerken. Het leger van jonge 
mannen dat overal in Vlaanderen opstaat, 
zal weten te redden en de eer, en de taal 
van ons volk, en alzoo ook weten te ver
zekeren den bloei en den welstand in ons 
vaderland. Dat de volksopvoedingook gesteund 
weze op het familieleven, dat de ouders 
de heilige zending vervullen door Christus

De liberale partij
is dood zegt de « Patrie  » van Brugge :

In volle Kamer beroemen zich de socialisten 
op hunne republikeinsche gevoelens en hunne 
bewondering der Commune, en geen enkel 
liberaal teekent verzet aan.

De liberale gazetten zeggen dat eene her
ziening der Grondwet moet gedaan worden om 
het zuiver algemeen stemrecht in te voeren — 
juist wat de socialisten vragen.

Te Brussel, Gent en Antwerpen, doeu libe
ralen en socialisten samen in de bitooging 
tegen de schoolwet.

De liberalen volgen overal de roode vlag. 
Bygevolg zyn de katholieken alleen de partij
A 1 dvsll I»’ lieOf v v>»4*‘ V l U u u  KV • d u .  1

Eene stem .
De « Presse» van Antwerpen, schrijft:
In 1879, was ééne stem meerderheid genoeg 

om eene wet te doen stemmen die over ons land 
eenen verschrikkelyken schooloorlog heeft doen 
uitbarsten, waarvan de noodlottige uitwerkse
len zich nog doen gevoelen ten huidigen dage , 
en in 1911, onder het stelsel der Evenredige 
Vertegenwoordiging, kunnen 8 stemmen 
meerderheid er niet in gelukken om eene 
schoolwet van vrijheid, rechtvaardigheid en 
vooruitgang er door te krijgen.

Inderdaad, dat zijn feiten !

L andbouw belangen.
Feerdenkweek.

Vrijdag begon te Brussel den 26’''" prijskamp 
van voortteelende peerden, ingericht door de 
maatschappij van « Het Belgisch lrekpeerd. * 

Onder de prijswinnaars onzer provincie 
telt men, in de l"‘ reeks, hengsten van 5 
jaar en meer hebbende eene grootte van lm .60 
eu daarboven. « Marquis de Kleyem », van M. 
Th. Van den Berghe, van Zuyenkerke, en Aug. 
Vanneste, van Langemarck — en in de 2* reeks, 
hengsten van 5 jaar en meer, hebbende eene 
grootte van min dan lm .6 r> « Paul », van M.
H. Vandenhende, van Vyve-Sint-Baafs, en 
Clement Joye, van Vladsloo.

Het kampioenaat voor de merriën werd een
parig aangewezen aan « Elegante de Plancenoit» 
van Ransquin, van Plancenoit.

Het kampioenaat voor de hengsten werd toe
gekend aan « Paul » van M. Vandenhende, van 
Vyve-St Baefs.

Toen de eerste wedstrijd in 1886 plaats had 
werden 20.000 fr. prijzen verleend ; heden bij 
den 20' wedstrijd worden meer dan 50,000 fr. 
toegekend.

De pnjsdeeling had zondag namiddag in de 
groote hall plaats onderden toeloop vaa eene 
ontelbare menigte. Z. M. de koning kwam er 
toe te midden een schitterend gevolg en onder 
geestdriftig gejuich. Na de prysdeeling had, 
voor de koninklijke tribuun, een « défilé » plaats 
van al de prijswinnende peerden, hetgeen altijd 
een prachtg schouwspel is

M uil-  en  poo tp laag
Nog voort worden er nieuwe gevallen in onze 

provincie aangestipt, namelijk in de volgende 
gemeenten.

Westroosebeke. in 3 stallen ; te Schoore, in
4 stallen; te Denterghem in eenen stal, en te 
Westkerke in eenen stal.

Besluit Ingetrokken.
By ministerieel besluit van 10'Juni is ’t minis

terieel besluit van 18 Augustus 1910, de in- en 
uitvoer verbiedende van rundvee, schapen en 
verkens herkomstig uit Engeland, ingetrokken.



BITTERPEEËN

H et m ond- en k lauw zeer  
aan de duitsche grens.

Het mond- en klauwzeer neemt van dag 
tot dag meer en meer uitbreiding, ia de 
belgische gemeenten aan de duitsche grens, 
en voortdurend bestatigt men nieuwe gevallen 
van die erge ziekte. Op sommige plaatsen 
geraakt men er nog goed van af, de ziekte 
geneest gauw en er zijn weinig slachtoffers. 
In andere gemeenten, daarentegen, is de. 
kwaal buitengewoon erg, er zijn een groot 
getal doodelijke verwikkelingen en' men haalt 
veefokkerijen aan die vijftien tot twintig 
stuks vee, waartusschen vier, vijf en tot acht 
koeien, verloren hebben.

Tusschen de meest beproefde plaatsen mag 
men tellen : ’s Graven-Voeren, Barcho'n, de 
omstreken van Aubel, Manaihaut, Stembert, 
Moresnet en Baelen.

Op 13 juni waren te Moresnet 124 stuks vee 
gestorven, waartusschen een groot getal 
kalveren. W at de gevallen van zinneloosheid 
aangaat en de sterfgevallen van inwoners, 
daar is niets van waar. Het is reeds erg 
genoeg zonder dat men het kwaad nog moet 
vergrooten met allerlei vertelsels en uit
vindsels. _

De vreem delingen in B elg ie.
De regeering die, ter gelegenheid der on

langs gepleegde misdaden, bestatigd had dat 
de inschrijving van de vreemdelingen op de 
boeken der bevolking dikwijls zeer laattijdig 
gebeurde, heeft nu bij de gemeentebesturen 
aangedrongen opdat die inschrijving onmid
delijk zou geschieden, evenals de afschrabbing 
van de vreemdelingen die eene gemeente 
verlaten.

De eigenaars, de voornaamste huurders en 
de bazen hebben tot plicht den burgemeester, 
binnen de drie dagen, te verwittigen van 
het vertrek hunner huurders, knechten of 
werklieden.

Om de vervulling dezer formaliteit te ver
gemakkelijken, heeft de minister van binnen- 
landsche zaken aangeraden ter beschikking 
van de bazen gedrukte fichen te stellen, die zij 
maar in te vullen en naar ’t gemeentehuis 
te zenden hebben.

FRANKRIJK
5 0 0  kloosterscholen gesloten .

De Fransche hoofdminister Monis heeft 
van in zijne ziekenkamer eene lijst van 
499 kloosterscholen uitgeveerdigd, welke 
moeten gesloten worden.

Thans zijn sedert de wet van 7 Juli 1904 
reeds 4919 katholieke scholen gesloten. In 
Algerië zijn thans ook nog 29 scholen ge
sloten.

Onze belgische liberalen en socialisten 
roepen : Bravo ’t Is daar dat zij hier ook 
zouden willen komen.

W oelin gen  in de Cham pagnestreek.
Zondag heeft men te Baroville, nabij 

Bar-aan-Aube, een soort van duitschen grens
paal geplaatst, en op het dak van het oud 
gemeentehuis eene duitsche vlag uitgestoken ! 
De muren van het dorp zijn overdekt met 
opschriften in dezen aard : « Dood aan Monis l 
Weg met Monis den verkochte ! Weg met 
de Republiek l »

Te Colombey-la-Fosse werd op de gemeen
teschool eveneens eene duitsche vlag geheschen 
Te Colombey-le-Sec werd ook eene duitsche 
grenspaal geplant, ln  andere gemeenten 
nog wapperde de duitsche vlag en te Rouvres 
alsook te Champignol de roode vlag. De 
gewapende macht door het leger bijgestaan 
heeft al deze oproerige zinnebeelden in den 
namiddag doen verdwijnen.

De socialistische coöperatieven.
In Frankrijk, zoomin als in België, schynt 

alles niet om ter best te gaan in de socialis
tische coöperatieven. Het personeel van drie 
der voornaamste coöperatieven van Parijs had 
een syndikaat gevormd om zekere verbeterin
gen te bekomen. De roode bazen willen nu 
dat syndikaat niet erkennen, en willen alleen 
onderhandelen met de afgeveerdigden van den 
algemeenen bond der socialistische syndikaten. 
De bedienden der drie coöperatieven eischen 
een minimumloon van 50 fr. per week, en de 
roode bazen hebben daarop geantwoord dat 
zij, uit hoofde der concurrencie, geen opslag 
kunnen toestaan, indien de syndikaten al de 
paryzer handelaars hetzelfde loon niet doen 
betalen. Wanneer andere bazen zulk antwoord 
geven, worden zij door de socialistische kop
stukken uitgescholden voor uitbuiters.

De w erkm anspensioenen.
De wet op de ouderdomspensioenen in Frank

rijk, waarmee de belgische socialisten zoo zeer 
boffen, heeft de werklieden volstrekt niet vol
daan, en het meerendeel hebben zelfs geweigerd 
zich te laten inschrijven, omdat de storting 
voor het pensioen verplichtend is. Vrydag nog 
hebben de socialisten in de Kamer fel over die 
wet geklaagd ; zy vragen dat alleen de bazen 
en de Staat voor de pensioenen zouden betalen

en dat daarvoor eene bijzondere belasting op 
de erfenissen zou ingesteld worden. Zij zeggen 
dat de wet eene echte fopperij is- te meer daar 
de pensioenen enkel op 65 jarigen ouderdom 
zullen beginnen, en slechts 8 t. h. der werk
lieden dien ouderdom bereiken.-

Daaraan ziet men dat de belgische wet veel 
hater is, aangezi^n de werklieden zelve het 
jaar der betaling van het pensioen mogen 
bepalen, te beginnen van af 55 jaar.

PORTUGAL.
Woorden en werken.

Er is verandering aan de scheidingswet 
tusschen Kerk en Staat ; voortaan zullen 
de pastors die de wet aanveerden, raadple
gende stem hebben in het bestuur der kerk ! ! 
Ja, zooverre was het gekomen dat de priesters 
zelfs geen woord meer te zeggen hadden in 
het bestuur hunner kerk. Onze liberalen, 
die dat goedkeuren, zeggen dan dat ze voor 
leuze hebben: de pastor in de kerk, de 
burgemeester op het stadhuis.

Ziedaar wat verschil er is tusschen woorden 
en werken.

Al het kerk- en kloostergoed wordt be
schreven. Gestolen goed verrijkt niet. Immers, 
geld- en werknood waren nooit grooter dan 
tegenwoordig, in Portugal.

ITALIË.
Eene processie aangevallen.

Te Fabriano hadden de godsdiensthaters 
de processie van H. Sakramentsdag willen 
doen verbieden door de gemeenteoverheden, 
doch zij waren er niet in gelukt. Zij kon
digden toen aan dat zij den golsdienstigen 
stoet zouden aanvallen.

Toen de processie de kerk verlaten had, 
voorafgegaan en gevolgd door een peleton 
gendarmen, viel eene bende, met knodsen 
gewapend, eensklaps een vaandeldrager aan. 
De katholieken wilden deze verdedigen Een 
gevecht ontstond, doch de gendarmen kwamen 
tusschen en dreven de aanvallers uiteen.

Tien minuten later aan een kruisweg, 
poogde de bende opnieuw den stoet te 
doorsnijden. Vele geloovigen vluchtten ver
schrikt weg.

De kwaaddoeners vielen zelfs den bisschop 
aan en wierpen hem ten gronde. De eer- 
biedweerdige kerkvoogd kon spoedig opstaan, 
de remonstrancie op zijne borst drukkend. 
Ondertusschen waren de gendarmen en ook 
soldaten opnieuw toegesneld en de aanvallers 
werden verjaagd en hunne aanleiders aan
gehouden.

De processie heeft dan zonder verdere 
voorvallen haren weg kunnen voortzetten.

DUITSCHLAND.
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byna het slachtoffer van een erg ongeluk. 
De prins begaf zich per automobiel naar 
de woning van M. von Bethmann-Hollweg, 
rijkskanselier te Berlijn. Hij voerde zelf het 
rijtuig. Een ordonancieofficier zat naast hem 
en twee gewone autovoerders hadden plaats 
genomen achter op den auto. Aan den 
draai van de Reichskanzlerplatz bleeft een 
der wielen van den auto aan het voedpad haken 
en werd afgerukt. De auto kantelde om. 
De kroonprins en de officier konden nog 
in tijds uit den auto springen terwijl de 
twee autovoerders met geweld tegen den 
grond geslingerd werden. Een hunner kwam 
tegen een gazlanteern terecht en is, zegt 
men, erg inwendig gekwetst.

De kroningsfeesten in Engeland.
De groote cinematografische firmas der 

wereld, allen te Londen vertegenwoordigd, 
zullen een totaal van 3,300.000 meters film 
gebruiken om de feesten der kroning weer 
te geven. Niets kan een beter gedacht geven 
van die nieuwe 'nijverheid dan de volgende 
cijfers : veertien firmas hebben de toelating 
bekomen hunne toestellen te doen werken. 
Daarvoor worden 200 toestellen gebruikt, 
en per second neemt men 3200 films, ln de 
Westminster-Abdij zal echter geen enkele 
cinematograaf toegelaten worden om de 
plechtigheid der kroning zelf op te nemen.

Eene H oogeschool van vrouw en  
te Constantinopel.

De Sultan zal den eersten steen leggen 
van eene hoogeschool voor vrouwTen, welke 
zal openstaan voor jonge dochters en vrouwen 
uit alle standen en belijdenissen.

De noodige fondsen voor het oprichten 
dier hoogeschool zullen vereenigd worden 
bij middel eener loterij van 60.000 Turksche 
ponden (1,500,000 frank) waarvan de loterij
briefjes uitsluitend zullen geplaatst worden 
onder de vrouwen der Harems !

De B elgische schutters te Rom e.
Ie Rome heeft eene internationale prijs- 

schieting plaats gehad, waarin de Belgen zich 
op gansch bijzondere wijze onderscheiden 
hebben. Onze nationale ploeg, samengesteld 
uit MM. Ch. Paumier du Verger, Norbert 
Van Molle, Paul Van Asbroeck, Cammaerts 
en Serruys, was eerste in den pryskamp 
met het pistool, met 2,478 punten, tegen 
Duitschland met 2,455 punten, Zwitserland 
met 2,425, Frankrijk met 2,410, Italië met 
2,375, Holland met 2,311, Oostenrijk met 2,303, 
Hongarië met 2,265, en Denemarken met 
2,164 punten.

De prijs van het kampioenschap werd ook 
door een Belg behaald, M. Paumier du Vereer 
met 528 punten.

B IN N E N L A N D

De' werfcslaüng dar i i l a s w e i t o .
Sommige viashandelaars hebben met hunne 

werklieden een nieuw akkoord gesloten 
en laten het werk in entreprise  doen ; zij 
betalen zekere som voor het vullen, in
steken, uittrekken, in kapellen zetten, terug 
binden, enz.

Te Lauwe zijn er reeds eenige roters aan 
den arbeid, maar dit zijn meest ongesyndi- 
keerde vlasbewerkers.

Te Cuerne, Harelbeke en Bavichove wordt 
er nog altijd gewerkt ; de boorden der 
Leie worden door de gendarmen bewaakt. 
Nog veel ongeroot vlas staat aan de meerschen 
en honderde ledige hekkens staan half in 
’t water.

Het is te hopen dat de bazen zich wel
haast met hunne werklieden zullen verstaan 
opdat het werk overal zoude hernomen 
worden.

Cuerne. — ln deze gemeente en in den om
trek hebben reeds eenige viashandelaars het 
stelsel van entreprise aanveerd ; zij betalen 
aan hunne roters een zeker dagloon ; deze 
weten wat zij winnen per hekken, en de over
schot zal hun dan met de kermis uitbetaald 
worden.

Kortrijk. — De houtbewerkers, meubelma
kers en schrijnwerkers van Kortrijk hebben 
woensdag morgend allen het werk hernomen. 
Rond 8 ure vergaderden zij op de groote 
Markt en gingen stoetsgewijze, voorzien van 
hun gerief naar hun werk. Zij krijgen 2 
centiemen opslag per uur  ; toekomende jaar 
op Sint-Josephsdag nogmaals 2 centiemen 
en het volgende jaar op denzelfden dag 1 
centiem. De overeenkomst is in dien zin 
opgemaakt en geteekend.

— Zondag nam iddag is alhier een stoet van 
de liberalen ~en socialisten uitgegaan, om te 
manifeesteren tegen de schoolwet. Men be
merkte er alle slach van beschimpingen in 
tegen de priesters, M. Schollaert, M Vanden- 
peereboom. enz. Er waren zelfs eenige scha
vuiten in priesters verkleed en die eene 
doodskist droegen. De stoet trok naar de Hout
markt, alwaar een verhoog was opgetimmerd 
en eene meeting in dé open lucht werd ge
geven. Die betooging werd algemeen afge
keurd door de deftige bevolking en, ondanks 
al de ophitsingen van de liberalen en de socia
listen, was zij zeer droog en koel. Het was 
alsof de manifestanten zelfs beschaamd waren 
over de schandalige houding van zekere groe
pen in den stoet.

Rousselare. — Donderdag namiddag be-
------- - -  -  w u i u u i v x - v j  n  I / I I V H U U  V-* t . U  l  O O Ï i r T ö  1 1 Ck <X 1/ ,  U I J

zijne thuiskomst van het veld dat een kasje 
was opengebroken en dat men het goudwerk, 
voor eene waarde van omtrent 300 frank er 
uit gestolen had. De gendarmerie onderzoekt 
de zaak.

Pitthem. — Dinsdag nacht zijn dieven in de 
hofstede gedrongen der zusters De Meese. De 
schelmen hebben eene ladder uit de schuur 
gehaald en poogden langs het zoldervenster 
binnen te geraken. Dit mislukte. Dan hebben 
zij een der ijzeren staven van het achtervenster 
uitgewrongen en zijn langs het waschhuis 
binnengeraakt. De deugnieten droegen eene 
groote kas buiten, braken het meubel in, den 
hof open en doorsnuffelden al de iaden. Vervol
gens keerden zij in huis terug en doorzochten 
de voute, nevens de slaapkamer van Fanny 
De Meese. Deze hoorde gerucht, stond op en 
betrapte een kerel, die bezig was met een les
senaar te doorsnuffelen. Zij riep om hulp en de 
dief nam de vlucht. Op ’t zelfde oogenblik 
werd de vrouw door een tweeden bandiet een 
stokslag op het hoofd toegebracht. De twee 
kerels kozen dan samen het hazenpad. De 
kwaaddoeners zijn niet gekend.

Hamme. — Gevonden. — Woensdag namid
dag heeft Christofel Smet, wonende op het 
grondgebied van Moerzeke, eenen bundel 
papieren waarden gevonden. Onmiddelijk heeft 
Smet zijne vondst naar de gendarmerie over
gebracht, waar een nader onderzoek der w aar
den werd gedaan. Naar het schijnt zouden het 
Hollandsche fondsen zijn, welke niet meer 
gangbaar zijn. Het onderzoek over deze zonder
linge ontdekking gaat voort.

Oostende. — Zondagnacht, rond 12 1/2 ure, 
keerden eenigejongelingen langs de Kaaistraat 
huiswaarts, waar een hunner vrienden, Felix 
Menys, knecht is bij den beenhouwer M. Jonck- 
heere. Aan zijne woning kreeg deze jongeling, 
die in het bezit was eener geladen kardoes, het 
ongelukkig gedacht, deze met zijn brandende 
sigaar te willen afschieten. Opeens had er eene 
schrikkelijke ontploffing plaats. De jonge bende 
stoof gillend uiteen, terwijl de ongelukkige 
Menys kermend ten gronde stortte. Toen eenige 
stonden later zijne vrienden terugkeerden, 
vonden zij hem in deerniswekkende toestand.’ 
Gansch het hoofd en de handen vormden nog 
slechts eene wonde. Een oog was uitgeslagen 
en men denkt dat de jongeling het tweede ook 
zal verliezen. De onvoorzichtige jongeling 
werd in onrustbarenden toestand naar het 
gasthuis gedragen.

Waereghem. — Kind verdioenen. — 
Woensdag morgend ging de 7 jarige Felix, 
het jongste zoontje van August De Smet en 
Marie-Emilie Baert, herbergier-winkelier en 
landbouwer. « In de Groote P i n t », wijk 
Eertbrugge, gehucht den Ast, met zijn 12 
jarig zustertje naar de gemeenteschool, welke 
een drietal kilometers van huis verwijderd is.

Tydens den speeltijd der kinders, om 10 u., 
is de knaap ongemerkt weggeloopen en tot

heden nog niet teruggevonden; toen ’s middags 
de ouders hun zoontje niet ztgen terugkeeren 
liepen zij onmiddelijk naar de school en 
namen inlichtingen, doch niemand had den 
knaap gezien of zijne vlucht bemerkt.

De politie én gendarmen verwittigd, gingen 
dadelijk op zoek, evenals geburen. 'Tot laat 
in den nacht werden langs alle kanten per 
rijwiel opzoekingen gedaan, zelfs ver in het 
ronde, doch te vergeefs. De verdwijning en 
de persoonsbeschrijving werd ook aan de 
politie en gendarmen der naburige gemeenten 
per telefoon medegedeeld, die ook opzoekingen 
deden, doch geen spoor van het knaapje 
werd ontdekt.

De kleine Felix die de jongste is van vijf 
kinderen vier broeders en een meisje werd 
geboren den 26 Januari 1904, dus 7 1/2 jaar 
oud, is wit van haar, heeft bleekblauwe 
oogen, fijn en licht van gestalte, kan slecht 
klappen en is gekleed met biauwe panen 
vest, blauwe halsdoek, versleten pet, bruine 
holleblokken, een ervan is gebroken.

Donderdag middag had men nog geen 
nieuws over het verdwenen kind ; de droef
heid der ouders is onbeschrijfelijk.

Ingelmunster. — Woensdag nacht wierden 
er ten nadeele van M. Deboutte fabrikant 
80 struiken aardappelen uitgetrokken en 
eene hoeveelheid fruitboomen beschadigd. 
Bij een herbergier uit het gebuurte werd 
er ook schade aan zijne vruchten toegebracht. 
Eene klacht is ingediend.

— Straat schenner s. — Donderdag nacht 
hebben gemeene kerels, opdewijk Nieuwburg, 
in de herberg «De W arande», rond de 200 
halfvolgroeide tabakplanten afgesneden. Bij 
den tabakkweeker Modest Reems, herbergier 
« In de Bonte Koe », werden 1,000 tabakplanten 
vernield.

Klacht is neergelegd,

WynkelSt Eloi. — Zondag laatst stroomde 
het volk uit alle gewesten naar de gemeente. 
Nooit sedert dat Wynkel bestaat was er 
zulk een toeloop. Bij de aankomst waren de 
trams zoo zwaar geladen dat zij met moeite 
voortstoomden, zoo van den kant van Iseghem 
als van Gulleghem en Wevelghem.

Er waren 16 uitvoerende maatschappijen 
waarfinHflr de,.Stadsfaafarfij» en M andelkoor
van Iseghem die beiden eenen welverdienden 
bijval genoten.

Het Festival van Wynkel mag alleszins 
wei gelukt heeten, alles liep om ter best 
af, en het weder hielp mede om de feeste 
op te luisteren.

Een goeden dag voor de herbergiers en 
neringdoeners, die het feestcomiteit daarvoor 
zullen dank wijten.

Doornijlt, — Zomercarnaval op 25 
J u n i .  — Uitgang 1 1/2 uur. Tweede jaar.

<jroot succès. 3700 deelnemers, 40 muzieken 
10 wagens 75 groepen. Schitterende fakkel
tocht om 8 ure ’s avonds. Byzondere treinen.

Den zomer carnaval door deJHandelaars en 
Koffiehuishouders ingericht beloofd zeer 
schitterend te zijn. Er zulien 10 duizend 
franks uitgedeeld worden benevens een groot 
getal bannieren en eereteekens. De omhalin
gendie gedurende den stoet zullen gedaan 
worden zijn ten voordeele der liefdadige 
genootschappen.

Namen. — Dat kan tellen. — Zondag 
heeft men te Forchies-la-Marche, de gouden 
bruiloft van tien koppeltjes gevierd.
Couckelaere. — Een geweldige brand 

heeft donderdag namiddag de woning in asch 
gelegd van den werkman Medard Vander- 
cruysse, op de wijk Boutikel. Twee geiten, al 
de konijnen, het gereedschap en de huisraad 
en de kleederen zijn de prooi der vlammen 
geworden Vandercruysse werkt tegenwoordig 
in Frankrijk. Toen de brand uitbrak was de 
vrouw naar het veld. De geburen hebben dfe 
twee kinderen, die te bed lagen, kunnen redden. 
Men weet niet hoe de brand aangekomen is. / 
De schade is aanzienlijk, doch door verzekering 
gedekt.

Caneghem — Schrikkelijk ongeluk. — 
Woensdag, langs de tramlijn van fhielt naar 
Ruisslede, als den tram van 4 ure aan de hof
stede van Adiel Van Daele kwam, reed de 10 
jarige Willem De Keukelaere, zoon van 
Constant, over de tramlijn met zyne hondekar.

De tram vatte de kar in het midden, die een 
10 tal meters verder voortgestoten werd.

De machinist en de bediende van den tram 
snelden den knaap, die over gansch hetlichaam 
erge wonden bekomen had, ter hulp en droegen 
hem in de schuur van Adiel Van Daele, waar 
dokter Van Holder, van Ruisselede en Loos- 
veld, van Thielt, hem kwamen verzorgen.

I)e eerw. heer onderpastoor VandeKerchove, 
van Caneghem, heeft het slach toffer de H. Olie 
toegediend ; daarna werd de knaap naar het 
oudenmannenhuis van Thielt overgebracht om 
verder verzorgd te worden.
Gent. — Een 11 jarig kereltje wilde maan

dag nacht in de Zuidstatie vernachten. De 
nachtwakers brachten het gastje naar het 
policiebureel, waar een onderzoek ingesteld 
werd. Dinsdag werd dit onderzoek voortgezet, 
waaruit bleek, dat het kereltje de kapitein 
was eener dievenbende, waarvan reeds vijf



leden gekend zijn. De policie heeft reeds 4 of 
5 diefstallen, door de benden in bewoonde 
huizen met braak en beklimming gepleegd, 
ontdekt. Het onderzoekt duurt voort en men 
verwacht aanhoudingen.
Gheluwe. — Een geweldige brand heeft 

alhier de hofstede vernield, bewoond door 
Karei Dessein-Vanneste. De pompiers snelden 
ter plaats, zoodra het noodsein gegeven werd. 
Alleen een hangaar, palende aan de stallen, 
alsook het vee, zijn kunnen gered worden. 
Eene som van 500 fr. in banknoten is in de 
vlammen gebleven. De schade is aanzienlijk. 
Twee jonge verkens zijn verbrand. De ge
bouwen hoorden toe aan M. Bruneel de Mont- 
pellier, van Kemmel, en zijn verzekerd.
Charleroi. — Ongeluk in de tentoon

stelling. — Op den Scenic Railway, ingericht 
op hel feestplein van de tentoonstelling, werd 
opgemerkt dat twee rijtuigen, die eenen trein 
uitmaakten, met groote snelheid begonnen 
te rijden.

Zij legden zoo, schuddend en schokkend. 
400 meters weg af, nu eens van voor. dan 
weer van achter opgelicht, tot de rytuigen 
eensklaps, in een halfronden tunnel gekomen, 
om vielen.

Er zaten achttien personen in. Dertien 
hunner werden in het gelaat en aan het 
hoofd gekwetst.

Ondanks het hulpgeroep der passagiers, 
verbood men hen den tunnel uit te gaan en 
men verplichtte hen gedurende een half uur 
te wachten, tot het hulppersoneel van het 
Roode Kruis opdaagde.

Eenige gekwetsten zullen tot eene gedu’on- 
gen rust van minstens eene week verplicht 
z i j n . ______________

S T A D S N IE U W S
Voor Handel en Nijverheid.

Ten gevolge der besprekingen die er plaats 
hadden in de vergaderingen der Maatschappij 
van Reizigers, Handelaars en Fabriekanten 
dezer stad, over het inrichten eener loskaai 
aan de vaart, heeft het kollege van Burge
meester en Schepenen besloten een studieplan 
door bevoegde ingenieurs te doen opmaken, 
ten einde deze werken tot goed einde te 
brengen.

Het bestuur der ijzerenwegen heeft op 
verzoek van den heer Burgemeester twee 
afgeveerdigden naar Iseghem gezonden, den 
donderdag, vrijdag en zaterdag voor Sinksen, 
om den staat van zaken en de noodwendig
heden van den dienst te onderzoeken.

Deze heeren hebben kunnen bestatigen 
welke groote bedrijvigheid er heerscht op de 
losplaats, en in en rond het goederen-ma^aziin. 
In het verslag die zij aan den heer Minister 
van spoorwegen over den uitslag van hun 
onderzoek overgemaakt hebben, komen zij 
tot het besluit dat losplaats en magazijnen 
veel te klein en ontoereikend zijn, en dat het 
hoogst noodig is de vergrootingen en ver
anderingen te doen die sedert lang gevraagd 
zijn. ______________

Voor de Missie van M ongolië.
Verscheidene naamlooze personen hebben 

aan Eerweerden Heer Van Coillie, 5, 10, 20, 
25 franks gezonden samen fr. 65. Een on
bekende schonk daarbij een titel Crédit 
Communal van 1.000 frs
Van W ' B. ] ,00

M arkt van Iseghem 10 Juni 17 Jnn i
Boter per kilo fr. 3.00 0.3,10 3,10 a 3,20
Eieren per 26 2,50 A 2,60 2,40 a 2,60

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Eenige Zoon, met brabantsch goed en Ville 

d'Anvers, beide voor Fr. Decaigny. — Celina, 
met borstelsteelen voor Ch. D’haenens en 
J. Debosschere. — Bien fairè sans craindre, 
met hout voor de Gebroeders Verstraete, en 
de Gebroeders Van Haverbeke.

Burgerstand r a  Iseghem
GEBOORTEN:

161. Magdalena Oosterlynck, dv. Victor en 
Aurelia Hostekint. — 162. Leopold Vercruysse, 
zv. Michel en Irma Robert. — 163. Denise 
Janssens, dv. Francjois en Marie Demeereleere.
— 164. Bertha Decommere, dv. Alphonse en 
Emma Scharlaeken. — 165. Marie Laquiere, 
dv. Joseph en Leonie Baert. — 166. Julien 
Lapeire, zv. Camiel en Pharaïlde Olivier. — 
167. Germana Christiaens, dv. Petrus en 
Adela Pattyn.

ST E R F G E V A LLE N :
114. Carolina Spriet, zb. 84 j. w e FranQois 

Vanneste, Meenenstr. — 115. Antonius Rebry, 
11 m. zv. Petrus en Sylvie Kerckhof, Mol.
— 116. Polydore Gits, handelaar, 44 j. w r Su- 
zanna Vanackere, echt. Maria Hoornaert, 
Brugstr. — 117. Marcel Debackere, zb. 14 j. 
zv. Constant en Maria Plets, Krekelstr — 
118. Albert Werbrouck, 15 m. zv. Alberic en 
Marie Dedeyne, Bellevuestr.

HUW ELIJKEN :
52. Joannes Rebry, landb. 34 j. en Leonie 

Claeys, landb. 33 j. — 53. René Degryse, vuur
maker, 33 j. en Celina Santy, werkvrouw, 40 j
— 54. Marcel Corteville, schoensn. 24 j. en 
Juiiana Verhelle, bottinenst. 22 j.

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

De Burgemeester der stad Iseghem, 
brengt ter kennis der belanghebbende, 
dat de jongelingen geboren in 1892, 
zoowel deze die recht hebben tot vrij
stelling als deze die geene rechten 
hebban te doen gelden, zich moeten 
begeven ten gemeentehuize in den loop 
der maand Juni, om hunne inschrijving 
op het militieregister te vragen.

Prijskam p van Orde en Reinheid.
BERICHT — De huisgezinnen die begeeren 

mede te ‘dingen in den prijskamp voor Orde 
en Reinheid worden dringend verzocht zich 
aan te geven voor het einde der maand 
Juni in hetStedeljjk Sekretariaat. — Na het 
einde der maand zal niemand meer aan- 
veerd worden.

Namens het komiteit 
van Orde en Reinheid.

KATHOLIEKE JONGE WACHT -  ISEGHEM

Z ondag  2 5  Ju n i 1 9 1 1 , om 3 ure namiddag

V A A N D E L F E E S T
W ijd ing  en Inhuldiging

van het vaandel der Katholieke Jonge Wacht, 
onder de bescherming van het Nationaal 
Verbond der K. J. W. van België en van het 
Gouwverbond der K. J. W. van YV.-Vlaanderen.

Om 2 43 en 3 04 ure : Ontvangst der vreemde 
maatschappijen aan de Statie.

Om 3 1/4 ure : Optocht van den stoet naar 
het Kasteel van Iseghem.

Om 3 1/2 ure : Ontvangst van het vaandel 
op het Kasteel.

Om 4 ure : In de Sint Hiloniuskerk wijding 
van het vaandel.

Aanspraak :
Om 4 1/2 ure : Optocht van den feeststoet 

naar het Gildenhuis.
Slotvergadering in het Gildenhuis waarop 

M. Vandevyvere Volksvertegenwoordiger het 
woord zal voeren.

G e m e e n te  INGELMUNSTER.

Sroote Wielrijdersfeesteo
500 FR. PRIJZEN 

op Zondag IS  Juni 1911.

Om 2 1/2 ure, Groote STOET, 40 velomaat- 
schappijen.

Om 4 ure, OEFENINGEN voor Trompetten. 
Om 5 ure, op de Markt CONCERT door 

de Velo-fanfaren van Aelbeke, Sweveghem, 
Cruyshauthem Tourcoing en de Koninklijke 
Harmone der gemeente.

GEMEENTE INGELMUNSTER

GROOT FE ST IV A L
Zondag 9 Juli 1911

KASTEELIN ’T PARK VAN ’T
V R IJ E  IN G A N G .

Samenwerkende verzekeringsmaat
schappij vraagt persoon als opziener, 
beheerder stelt op hoogte, vast loon 
1200 tot 2000 frs en abonn. Waarborg 
1000 frs. Schrijven Postbus, 301 Brussel- 
Midden. 3-7-11.

Uit er hand te koopen :
HUIS te Iseghem in de Marktstraat, tegen 

de Markt, met hof, groot 586 v. m., met 
uitgang in den Kouter. — Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

ALLE SLACH VAN 

K u n s t -  en  N i j v e r h e id s - p h o to p r a p h ië n

Vergrootingen, Kaders, enz.

M-ne w w» P IE T E R S -H O M E R IN , Statie- 
plaats, Iseghem, heeft de eer het publiek 
kenbaar tf* maken dat zij de zaken van haren 
man zal voortzetten. Zij verhoopt door hare 
trouwe bediening en de zorg waarmede zij de 
haar toevertrouwde werken zal u it voeren 
voorts de gunst en het vertrouwen harer 
kalanten te behouden.

K w aadaardig
Rhum atism

In korten tijd genezen door den 
KLOOSTERBALSEM.

Jules Catulle, koffiehuisbediende in  het hotel du 
Pont de fer . M arktstraat te Brussel, schrijft ons, 
dat hij gedurende de laatste twee jaren lijdende 
was aan hevig rhumatism.. Handen en voeten waren 
opgezwollen 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 ver
roeren. Vooral 
’s morgens wa
ren mijn voeten 
gezwol'en en liep 
ik soms weken 
kreupel. Hon
derden middelen 
heb ik aange
wend om verlich
ting van mijn 
lijden te ver
krijgen, doch 
niets kon boten, 
totdat een ken
nis, die door den 

KLOOSTER- 
BALSfM . 

KLOOSTER 
SANCTA PAU
LO van rhum a
tism genezen 
was, mij dit 
middel aanbe
val. Reeds vanaf

TM. JULES CATULLE-il

(vo lgens portret).

de eerste dagen dat ik dit middel 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 onschadeiïjk, oude en ni«uwe 
wonden, zweren, brandwonden, winterhanden en 
voeten, Rhumatism, Rhnmatische zenuwpijnen, 
jicht. Podagri, heupjicht, stramheid in de lede
maten, spit in den rug, spierverrskkingen en alle 
dergelijke ziekten worden er ónvoorwaardelijk door 
genezen. Ook alle huidziekten wijken als bij too- 
verslag voor dezen kostelijkeu balsem.

Priis per pot van 50 gram fr. 1,50 van 100 gram 
fr. 2,50 en van 250 gram fr. 5. — Hoe grooter pot, 
hoe voordeel iger dus !
ALLEEN ECHT MET ROODEfi BAND MET 
HANDTEEKENING.

Algemeen-Depót: L. I. AKKER. Rotterdam. 
Hoofd-Depöt : voor België O. DE BEUL, Lang» 

Nieuwstraat, 57, Antwerpen
Verkrijgbaar bij : J. VERHAMME, Apotheker, 

Marktstraat, Iseghem, en in alle apotheken.
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='SUNU6HT”Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
meisje van 14ja ar, en c/eeft aan 
het lijnwaaofdie frische amv
grenam e reuKvan 't  bu iten.

STUDIE VAN DE NOTARISSEN 

Meulders, te Ingelm unster 

en B o S S l i y t ,  te Rum beke.
Op Dinsdag 20 Juni 1811, om 2 ure

namiddag bij de wed8 Michiels in  den Engel, 
te Ingelmunster :

INSTEL van

Eene H O F S T E D E
en Bouwgrond waaronder Twee huizen
samen groot 5 hectaren 02 aren 10 centiaren, 
gelegen te Ingelmunster, Brugsche kalsijde, 
verdeeld in koopen, gebruikt door Frangois 
Verstraete.
Een half ten honderd instelpenning te winnen

Studie van de Notarissen 
LE CORBESIER en VANDE MOORTELE 

te Iseghem.
Openbare verkooping van

drie schoone onlangs nieuwe

w oonhuizen  m et hoven
te Iseghem , Rouselarestraat.

De Notarissen LE CORBESIER en VANDE 
MOORTELE, beide te Iseghem, zullen over
gaan tot de openbar» verkooping van de 
volgende goederen.

Eerste Koop 
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot I are 92 centiaren, gebruikt door 
de medeverkoopster Jw Philomène Lefevere, 
tot den 31 December 1911, mits 20 Ir. te 
maande, lastevrij. Ingesteld 4500 fr.

Tweede Koop.
.Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 86 centiaren, gebruikt door Jw9“ 
zusters Devylder, tot den 15 Februari 1912, 
mits 20 fr. 50 cent. te maande, lastevrij.

Ingesteld 4000 fr .
Derde Koop.

Een WOONHUIS met stagie, hebbende 
twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 2 are 19 centiaren, gebruikt door Jw 
Romanie Spriet tot den 31 December 1911, 
mits 20 fr. te maande, lastevrij.

Ingesteld 3930 fr.
Overslag op Woensdag 28 Juni 1911,

ter herberg Het Park, bewoond door Jules 
Casteleyn, te Iseghem, om 4 ure namiddag.

Studie van den Notaris

Le Corbesier te Iseghem .

I.
OPENBARE VERKOOPING 

ten overstaan van den heer Vrederechter 
van het kanton Iseghem van

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

le K oop. — Een groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de Wijngaard
straat, groot 6 aren 55 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot 1 Januari 1912, 
mits 300 bij jare boven de belastingen.

28 K oop . — Drie aan lelkanderpalende 
woonhuizen met afhankelijkheden en 6 
aren. 40 centiaren erve, gelegen te Iseghem, 
westkant der Ameyestraat gebruikt door 
verscheidene mits 10 fr. te maande voor 
elk huis, lastevrij.
INSTEL : Dinsdag 20 Juni 1911. 
OVERSLAG : Dinsdag 4 Juli 1911, tel

kens om 3 ure namiddag in de zaal van 
het Vredegerecht.

II.
VERKOOPING VAN

Eene T W E E W O O N S T
met 43 aren 56 cent. erve eh zaailand,

te ISEGHEM, bij de Lendeledestraat,, gebruikt 
door A\óijs Desmet en August Meulebrouck, 
ieder mits 124 fr. bij jare.
INSTEL Dinsdag 11 Juli 1911,
OVERSLAG Dinsdag 25 Juli 1911, om

5 ure des namiddags, ter zaal van het Vrede
gerecht te Iseghem.

Stuliën der Notarissen 
VANDE MOORTELE te Iseghem  

en 8AERT te M eulebeke.
OPENBARE VERKOOPING VAN

Een H A N D E L S H U IS
te ISEGHEM, Marktstraat,

dienende thans voor goudsmidswinkel, met 
ruime achtergebouwen, cour en hof, voor 
eene groote van 177 vierkante meters. — 
Onvergeld gebruikt door Mevrouw Weduwe 
Emiel Callens, tot 31 December 1911.

ZITDAGEN :
INSTEL Donderdag 22 Juni 1911, 
OVERSLAG Donderdag 6 Juli 1911, 

beide ter herberg de Nieuwe St P ieter , bij de 
weduwe Alidor VandewTalle. telkens om 2 ure 
namiddag.

Mr & Mme M aurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op  
Zon- eu Feestdagen.
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’t b  een aangenomen fe i t: Sg?

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis y)
versachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, C * 
de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd- } i \  
heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de '• j ' 
vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheumatisme, fleurecijn, w  
jicht, enz., enz.

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

PRIJS : fp. 1 .25 de doos; f r .  3 .2 5  de 5 doozen of de d rie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6 doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TÜYPENS, Uoutbriel, 24, Sint-Nlkolaas, alsook

-A-- Rodenbacli, Apotheker, Iseghem.
en la alle goede apotheken.

W a c h t  1'  v a n  n am aa lise l* , ze z ijn  zon d er w a a rd e .

"Wacht U  voor
de gevolgen

van de INFLUENZA.

Madame MASBEUX te Jupille, schrijft ons :

r aw

«M ijn echtgenoot, gepensioneerd houtvester van bet 
kasteel Ch&teau du Bois de Breux te Jupille, oud 
45 jaar, werd 10 jaar geleden aangetast door de griep 
(influenza), van welke ziekte hij nooit geheel hersteld 
ia. Sedert dien tijd leed hij aan de keel en aan de 
borst en voelde zich over het geheel niet wel. Hij kon 
zich niet zoo aan zijn werk wijden als vroeger en moest 
dikwijls te bed liggen. Zijn krachten namen voortdurend 
af, terwijl hij weinig sliep en dagen nacht noestte. Wanneer 
hij opstond hoestte nij soms wel een u u r achter elkaar en 
dan was hij totaal afgemat. Zijne ademhaling was moeilijk 
en beklemd, altijd had hij het benanwd op de borst en hij 
vond geen enkel geneesmiddel dat zijn sm art lenigde, 
toen men ons op een goeden dag de Abdijsiroop aan
beval. Hij heeft 4 flesschen gebruikt en deze hoeveelheid 
was voldoende om hem geheel van zijn ziekte te verlossen. 
Da hardnekkige hoest verminderde, de eetlust keerde 
terug, de slapeloosheid, de pijn tusschen de schouderbladen 
een opde borst verdween, zoodat hij weer volkomen gezond 
en geheel genezen is. Sedert dien tijd is de Abdijsiroop 
het geneesmiddel onzer familie geworden en wij gebruiken 
het allen in geval van Verkoudheid en steeds met hetzelfde 
goed gevolg.

Ik  zelf heb vrij langen tijd aan bleekzucht geleden. Ik 
leed aangeheele verzwakking, pijn in de lendenen en had 
een bleeke gelaatskleur. Ik  leed aan stekende hoofdpijnen, 
a t zeer weinig, terwijl mijn slaap zeer onrustig was en 
mij geen verkwikking bracht Ik hetjeen massa medecijnen 
gebruikt zonder gevolg. Toen beproefde ik het met de 
Abdijpillen, waarvan ik in het boekje der Abdijsiroop 
gelezen had. Deze pillen hebben mij in enkele weken tijdi 
volkomen genezen. »

De Abdijpillen, het middel bij uitnemendheid tegen 
alle verzwakkingen, kosten per flacon fr. 8,00.

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, geneest onvoor
waardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste ver
koudheid, asthma, keelpijn, kink- en slijmhoest, bronchitis 
en alle borst- en longaandoeningen.

Prijs per flesch van 230 grammen fr. 2,25 van 550 gr. 
4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grootere flesch, 
hoe voordeeliger aus 1

voor
Altemeen-Depöt L. I . Akker, Botterdam. Hoofd-Depót 
or België: O. de Beul, Lange Nieuwstr. 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij : J .  Verhamme, Apotheker, M arktstr. 

Iseghem, en m alle apotheken.

Doos van 2cachclTen/ f.
KoKer van9 cachelTen

in alle
APOTHEKEN

Algemeen depöt voor Iseghem  en omstreken
Apotheek ArthurRodenbach

Qroot* M arkt

W ek elijk sch e  M arkten
KORTHIJK 12 Jn n i

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

id.

21.00 a 21,50 
16,50 a 17,00 
21,0Ü a 21,50 
00,00 a 63,50 
00,00 a 96,50
9.00 a 12,50 
2,90 a 3,00 
2,60 a 2,70

.00,00 a37,00 
00,00 a 60,00

5 Juni
21.00 a 21,50 
16,50 a 17,00 
20 00 a 21,50 
00,00 a 63,50 
UO.OO a 103.00
12.00 a 13.00 
2,70 a 3,00 
2,10 a 2,20

00,00 a 4-1,00 
00,00

Veem arkt:  12 Juni 198 koeien, 168 veerzen 
45 stieren, 59 ossen.

ROUSSELARE 13 Jun i
Tarwe 100 k° 21,00 a 21,50
Roode tarwe 20,00 & 20,50
Rogge 16,00 a 17,00
Haver 20,U0 a 21,00
Boonen 22,00 a 23.00
Aardappelen 12,00 a 13,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,10
Eieren per 25 ‘<!,60 a 2,70
Suikeryboonen beschik.37,50 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 25,00 a 35,00
Koolz.olie lOOk1' 00,00a63,50 
Lynz. olie 100 98,00

DE.YNZE 14 Ju n i
Aardappels lOOk. 9,00a 10,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 2,50 a 2,60
Hespe de kilo 1,95 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 10 Jun i
Tarwe de 100 k» 20,00 a 21,00
Rogge 15,50 a 16,50
Boter 2,70 a 3,00
Aardappels 10,00 a 12 00
Haver 100 k° 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,25 a 1,45

AUDENAERUE 15 Juni 
Aardappels 100k°12,50a 13,50 
Boter de kilo 2,80 a 3,00 
Eieren per 25 2,20a 2,40
Verkens 43,00 è, 50,00
Konijnen 0,00

ANTW ERPEN 12 Jnn i
Soda-nitraat beschikbare fr. 23,60
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 31,50 

Veemarkt Antwerpen 12 Juni
kw. 0,86 & 1,06

0,00 0,00
0,84 1,04
0,74 0,94
0,90 1.45

6 Jun i
20.50 a 21,50
19.50 a 22,50
16.00 a 16,50
19.00 a 19,50
21.00 a 22,90
13.00 a 14,00
2.90 a 3,20 
2,10 a 2,20

00,00 a 41,00 
00,00 f» 18,25
24.00 a 25,00 
00,00 a 63,50 
0,00 a 101,50

7 Jun i
9,00 a 10,00 
2,60 a 2,70 
2,20 a 2,30
1.90 a 2,00

40.00 a 45,00 
3  Juni

20.00 a 22,00
15.50 a 16,50 
2,80 a 3,10

10.00 a 12,00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,75
1 Jnni

10.00 a 10,50 
0,00 a 2,85 
0,00 a 2,24

00,00 a 45,00 
a 2,50

10 ossen 1' 
90 koeien 
20 veerzen 
60 stieren 
55 kalveren

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

dochter de snijkunst, en 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 het maken van alle slach 
van kleedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verveerdigen 
der kleedinarstukken 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 LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd ste r en naais ter

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Grijs Haaf
M E E E t S i

«De Nieuwe Londen»
doet de grijze  haren  binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aak t het 
h a a rp lan aen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van h e t hoofd weg.

E is c h t op  
d e n  h a ls :

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

Er.gslschc S s a n l t i n c t u u r  aaa 2 f r .  per flacon

T e  koop bij A pothekers
D rog is ten , H aa rs n ijd e rs  en fieukw inkels

t« 't groet; Firfustrli 0r Sal», WtchUbtke

Superphosphate KUHLMANN
<5^>

S È C H É  AU F o u r G e d r o o g d  i n  O v en

LE PLUS PULVÉRULENT

P l o m b  d e / P *  » i g a r a n t i e
Ver ■>/

Dosages garantis 

Exigez la Marqué
CH EZ TOUS

les Négociants en Engrais

i
K

HET VLUGSTE

W a a rb o rg lood

Wie
Exporté Eischt het merk

• f  ALLE

vettenkooplieden

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

fUfcv&CLÖTURES MÉTALLIQUILS
Dmónc o'tlONNtuR. Cr! Pux

lRSTENBERGp^ N5Tc^ ^ ^ l ° - 74ANDERLtCHT-BRUX-

KATALOGUS KOSTELOOS.

PQRTES.CHEN1L5 
POULAILLERS. 
CRI LLAGES, 
TISSUS.CABU3. 
PAILLASSOfü 
RONCES. RESSORTS
et au tres a f t id c  
en fil m ita llja t’S

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 lexan d er ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

Gentstraat, 23, IS B G H lïM

P r a c h t -  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-bealden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celluloid’ enz,. ca,fé-S9mcen in p>roelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
It beveel mij ia hat 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 knoll6nd. aan 1 fr.
1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.

b e d d e n  gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20 23 30 35 40 en 45 fr. 
BEDDEN, 1* kwaliteit van windhaar. gekuischt mat 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 

H u i d e v e t t e r s t r a a t ,  3 5 ,  A n t w e r p e n

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 
Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,269,96

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. ±2-4,90 25 jaar fr. 65 ,80
15 jaar fr. 91 ,60  30 jaar fr. 50 ,60

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  °/0
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; Ch» GOOLS, Hovenier, Emelghem ; 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 . & I T M .  MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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 M osk roen straat, 2 Kortrijk.

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 pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt 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 Mmo MAURICE MiilER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel wnarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van u i 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 de 
laboratoire van Mr en M”0* Maurice M EIER, ziin verzekerd voor het leven  
Te raadplegen alle dagen te A.ORTR1JK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop
en hoogdagen.


