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Staats Overzicht.

De kerkvervolging in Frankri jk .
N ieuw e vervolgingsm aatregelen.
liet ministerie Clemenceau heeft 

zich willen wreken omdat de bis
schoppen en de geestelijken weige
ren eeredienstvereenigingen te stich
ten en de aangiften voor de godde
lijke diensten in hunne kerken te 
doen. Zaterdag heeft het in de Kamer 
eene nieuwe wet neergelegd, waar
door nog strengere.vervólgingsmaat- 
regelen voorgeschreven worden dan 
die der wet op de scheiding van 
Kerk en Staat.

Vooreerst wordt er bepaald dat de 
Staat, de departementen en de ge
meenten onmiddelijk bezit zullen ne
men van de bisschoppelijke paleizen, 
de pastorijen en seminaries. Al de 
kerkelijke goederen worden aange
slagen en zullen aan otticieele welda
digheidsinstellingen töegekend wor
den.

Degeestelijken,aan welke een jaar
geld was toegekend', zullen daarvan 
beroofd worden, indien zij de godde
lijke diensten celebreeren zonder er 
voorat de toelating voor gevraagd te 
hebben. Het ministerie had eerst ook 
gemeend de pensioenen der oude 
priesters at te schaffen, doch die 
broodrooverij zou al te wraakroe
pend geweest zijn, en voor het oogen
blik heelt het daarvan afgezien : ’t 
zal voor een toekomende keer zijn.

De kerken zullen nog opengelaten 
wprden, doch zoolang de aangifte 
niet gedaan is, zal er eiken dag pro- 
ces-verbaal worden opgemaakt en de 
geestelijken zullen voor de rechtbank 
vervolgd worden. Het is echter te 
denken dat dit niet lang meer zal 
duren : ofwel zal de regeering de 
kerken sluiten, ofwelzullen de pries
ters de goddelijke diensten niet 
meer opdragen in de kerken, maar 
in bijzondere huizen en lokalen, doch 
dan zal de toegang niet meer vrij zijn, 
en de geloovigen zullen zich van in- 
komkaarten moeten voorzien, om 
hunne godsdienstige plichten te kun
nen vervullen.’

Te D uinkerke.
De bijzondere kommissaris Ducros 

van Saint-Germain, werd maandag 
morgend door de geloovigen met re
genschermen geslagen, toen hij in de 
kerk van Bray-Dames (Duinkerke) 
kwam een proces verbaal op te stel
len tegen den priester die de H. Mis 
las. Hij moest met den veldwachter 
ijlings de kerk verlaten; hij had even
wel proces verbaal opgesteld tegen 
den pastoor en tegen een missionna- 
ris, die onder de mis gepreekt had.

O nderw ijsgestichten vervolgd.
Het parket van Marseille heeftrech

terlijke vervolgingen ingespannen te
gen ’t personeel van vier scholen voor 
overtreding der wet op de scheiding 
van Kerk en Staat.

Te Saint-F lour.
De bevolking van Saint-Flour heeft 

een krachtdadig verzet geboden aan

de uitdrijving van den bisschop. Deze 
laatste heeft op zijn beurt verklaard 
dat hij uit vrijen wil het bisdom ver
laten zal, op den dag en het uur die 
hem zullen believen.

Een gerucht.
Het gerucht is in omloop dat het 

fransch gouvernement van zin is, 
wanneer hef fransch gezantschap te 
Rome het paleis Farnése verlaten zal, 
het te vestigen in het klooster der 
H. Drievuldigheid, thans bewoond 
door de Zusters van het II. Hert; men 
zou deze kloosterzusters uitdrijven, 
wat eene beleediging zou zijn voor 
den H. Stoel. Daar de goddelooze 
regeering van Frankrijk tot alles in 
staat is, moet men van niets meer 
verschieten.

Een bisschop voor de rech tbank .
De bisschop van Orleans is zater

dag met elf zijner priesters voor de 
rechtbank van enkele policie ver
schenen. Mgr Touchet heeft eene re 
devoering uitgesproken; waarin hij 
de tegenstrijdigheid deed uitschijnen 
in het gedrag onzer vijanden ; eener- 
zijds laten zij de geloovigen toe in de 
kerken; anderzijds ontzeggen zij aan 
de priesters het recht mis te doen !

De rechtbank zal binnen~acht dn: 
gpn uitspraak doen.

Toegevingen.
Het fransch ministerie begint reeds 

toegevingen te doen. De prefekt van 
het departement Eure-et-Loire heeft 
aan de burgemeesters een omzend
brief gestuurd, waarin hij zegt dat de 
doopplechtigheden, huwelijken en 
begrafenissen private plechtigheden 
zijn en dus mogen geschieden zonder 
voorafgaandelijke aangifte.

In het engelsch Lagerhuis.
De scheiding van Kerk en Staat in 

Frankrijk, heeft woensdag in het 
Lagerhuis een weerklank gehad. De 
katholieke iersche volksvertegen
woordiger Mac Kean heeft aan den 
eersten minister gevraagd of hij ver
nomen heeft hoe Mgr Montagnini te 
Parijs is behandeld geworden, en of 
hij wist hoe men in Frankrijk te werk 
ging om een openbaren eeredienst 
te vernietigen, die door de meerder
heid van de franschen gevolgd wordt, 
eindelijk of de minister wist dat er in 
Frankrijk vervolgingen ingespannen 
worden tegen een zeker getal pries
ters die niets anders doen dan hunne 
gewone plichten volbrengen.

De katholieke volksvertegenwoor
diger vroeg/verder of de eerste mi
nister, gezien deze omstandigheden, 
aan den koning van Engeland niet 
zou vragen hei verbond op te schor
sen dat onder den naam van « vrien
delijke verstandhouding» tusschen 
Engeland en Frankrijk gesloten is, 
tot dat het fransch gouvernement 
zich zal verbonden hebben de rechten 
en de eigendommen van de fransche 
burgers te eerbiedigen.

Eene korte bespreking over dit 
voorstel volgde tusschen katholieke 
en protestantsche Kamerleden; het 
incident wérd gesloten door den 
ondervoorzitter van het Lagerhuis, 
die de zitting voorzat, met de woor
den : « Ik besluit dat de vraag niet 
zal gesteld w orden!»

In de zitt ing van woensdag 19 December 
dringt M. (,’oremans wederom aan opdat zijn 
wets-voorstel -  over het vlaamsch in het 
middelbaar onderwijs — aan ’t hoofd der dag
orde van den eersten woensdag, na het Kerst
misverlof, zou geplaatst worden. De redenaar 
herinnert de verschillende taalwetten die op 
zijn voorstel sinds 1881 door de Kamer ge
stemd zijn en zegt dat het eene eer voor de 
Kamer zijn zal de kwestie van het vlaamsch 
in het vrij mid telbaar onder wijs ook op te lossen.

M. Juliaan B jlbeke  ondersteund de vraag 
van M. Coremans. Het taal vraagstuk, zegt 
spueker, moet opgelost worden. Wij moeten 
u i |d e  dubbelzinnigheid geraken  die reeds al 
te pang bestaat. De Vlamingen vragen, dat 
hunne moedertaal de voertaal van het onder
wijs worde in hun land.

Wij zouden ook willen dat de middenaf- 
deeling, belast met het onderzoek van het 
wetsonderwerp tot naasting van.despoorwegen 
var... West-Vlaanderen, hare werkzaamheden 
zou 'bespoedigen. Spoed w ord t des te meer 
vereischt daar de overeenkomst zou ver ballen 
indien de afkoop niet gestemd werd gedurende 
dezen zittijd. Men zou dat ontwerp overigens 
kunnen verbinden aan de begrooting van 
spoorwegen.

Voor de kleine Burgerij.
. De Moniteur van dinsdag laatst, bevatte het 

Koninklijk 'besluit over de inrichting van een 
« Ambt der Middenstanden » ’t is te zeggen 
een bestuur dat zich uitsluitelijk met de belan
gen der burgerij bezig houdt. 4,

I)it bewijst eens te meer dat de regeering de 
belangen der kleine burgerij ter  herte neemt.

Wij laten hieronder den tekst van hèV, Ko
ninklijk besluit volgen :

Art. 1. Het Ambt der middelstanden heeft in 
opdracht inlichtingen te verzamelen en samen 
te ordenen omtrent de omstandigheden, w a a r 
onder kleine ambachten en handelsbedrijven 
worden uitgeoefend en, over ’t algemeen, om
tren t den economischen toestand der lieden tot 
de middelstanden behoorende.

In voorkomend geval, zal het zich van deze 
opdracht door bemiddeling der bevoegde be
sturen kwijten.

Zijne opzoekingen zullen onder andere over 
de volgende punten loopen :

De beroepsopleiding der kinderen en jonge
lingen in de school, in de w erkhuizen  en de 
winkels en te huis ;

De aangewende technische werkwijzen en
gereedschappen ;

De wijze en de voorwaarden van aankoop 
der grondstoffen ;

De wijze en de voorwaarden van aankoop 
der waren :

De vereenigingen van huishoudkundigen 
aard onder ambachtslieden, bedienden, kleine- 
bazen en- handelaars opgericht ;

De crediet-instellingen, waartoe die personen 
hunne toevlucht nemen en, over ’t algemeen 
de geldmiddelen, w aarover zij beschikken ;

De mededinging, welke hun- wordt aange
daan ;

De openbare lasten, welke zij moeten dragen ;
De belemmering in sommige beroepen.
Art. 2. Het Ambt der middelstanden heeft 

insgeliiks in opdracht :
De meest geschikte p rog ram m a’s van volks

onderwijs om de kinderen en de jongelingen 
voor te bereiden tot hunne beroepsopleiding 
te bestudeeren en te verspreiden en te onder
zoeken aan welke voorwaarden de leerkrachten 
te dien einde moeten voldoen ;

De beste en doelmatigste leerwijzen in de 
school, in de w erkhuizen en te huis op te zoe
ken en te verspreiden, onder andere door de 
oprichting of uitbreiding van behoorlijke in
stellingen van vakonderwijs te verwekken ; 
door de sluiting van leerlingschapovereen- 
komsten, de inrichting van bijzondere exa
mens, de tusschenkomst en het toezicht van 
wege de openbare besturen, de vakvereeni-

gingen en de weldadigheidsinstellingen te 
weeg te brengen en, in voorkomend geval, 
door toelagen te verleenen ;

De inrichting van bijeenkomende middelen 
tot verbetering, ten voordeele der bedienden, 
kleine bazen en handelaars, te bestudeeren en 
te bevorderen door de instelling van bijzondere 
leergangen, voordrachten, wedstrijden, getij
delijke tentoonstellingen, musea, door de 
stichting van beurzen om in het buitenland te 
reizen, enz.

Art. 3. Tot debevoegheid van het Ambt der 
middelstanden, behooren de bestuurlijke en 
opzichtsdiensten betreffende de Mijnschool en 
de Polytechnische Faculteit  der provincie 
Henegouw, en Hoogere Weefstofschool van 
Verviers, het Hooger Handelsgesticht van 
Antwerpen en de andere scholen voor hooger 
handelsonderwijs, de nijverheids- en beroeps
scholen. de weefscholen, de leerwerkhuizen, 
de middelbare en lagere handelsscholen, de 
huishoudscholen en -klassen, de openbare leer-

fangen. de practische leergangen van heden- 
aagsche talen, de handelsleergangen, de 

beroeps musea.
Tot zijne bevoegdheid behooren insgelijks de 

boekhouding en de vereffening der aan deze 
instellingen verleende toelagen, de benoe
mingen der leden van de beheerraden en de 
aannem ing van de leerkrachten, de inschrij
vingen op werken betreffende het nijverheids-, 
beroeps-, handels- en huishoudonderwijs, de 
inrichting van zendingen en reizen in ’t beiang 
van dit onderwijs, de verordeningen betref
fende den hoogeren Raad voor vakonderwijs 
en den hoogeren Raad voor de middelstanden.

Art. 4. Het Ambt der middelstanden heeft in 
opdracht te bestudeeren en bekend te m aken 
den gang  en de uitslagen der buitenlandsche 
w etgeving  betreffende :

1° De beroepsvereenigingen en sam enw er
kende maatschappgen, uitsluitend onder am 
bachtslieden, kleinhandelaars en bazen opge
richt ;

2° De instellingen van onderling en sameo- 
werkend crediet en, over ’t algemeen, de 
inrichting van het klein crediet, w a t  dezelfde 
personen betreft ;

3 ’ De politie van den handel met vasten 
zetel, van den handel zonder vasten zetel (het 
leu ren )en  van den tuschenpoozenden handel 
(veilingen, e n z . ) ; *

4° De dienstovereenko.mst (indienstneming 
der bedienden en re iz ig e rs ) ;

5° De vertegenwoordiging van de huishoud
kundige belangen der handels- en nijverheids- 
middelstande.n ;

(5° Alle andere zaken w elke rechtstreeks en 
voornamelijk die belangen betreffen.

Het draag t bij tot de studie van de nieuwe 
wetgevende maatregelen en van de verbete
ringen, welke in te voeren zijn in de bes taand» 
w etgeving betreffende die verschillende zaken.

Art. 5. Het Ambt der middenstanden ver
leent z\jne medewerking, door middel van ad
viezen, raad, openbare voordrachten en door 
andere wijzen van bestuurlijke tusschenkomst, 
tot de verspreiding en de uitbreiding der ver
eenigingen voor het aankoopen van grond
stoffen, voor gereedschap, voor arbeid, voor 
verkoop-tentoonstellingen, voor inlichtingen, 
alsook tot de inrichting van het Grediet voor 
dezelfde klassen van personen, tot de verbete
ring  van het klein gereedschap en van de 
bedrijfskunde, tot de inrichting van tentoon
stellingen der voortbrengselen van de kleine 
nijverheid, tot de oprichting van bijzondere 
inrichtingen voor den verkoop en den uitvoer 
dezer voortbrengselen.

Het houdt zich onledig met het onderzoek 
van de vraagstukken, waartoe aanleiding ge
ven de verordeningen op de veilingen van 
nieuwe koopwaren en op het leuren, alsook 
met de voorbereiding en ae u itre ik ing  der bij
zondere eereteekens aan  de bevorderaars en 
beheerders van vereenigingen, welke slechts 
bestaan uit personen die tot kleinhandel en 
bedrijf behooren.

Art. 0. Behalve de ambtenaars en beambten, 
die voor de bureelen van het Ambt noodig zijn 
en behooren tot de kaders van het personeel 
van he t hoofdbeheer van het departement, m ag 
de Minister tijdelijke afgevaardigden belasten 
met zekere bepaalde werkzaamheden.

Art. 7. Het Ambt der middelstanden zal een 
tijdschrift uitgeven, w aarvan  het ^mbtelijk



gedeelte de wetgevende en bestuurlijke be
scheiden van dit beheer bevat.

Een niet ambtelijk gedeelte zal huishoud
kundige of technische inlichtingen bevatten 
nopens de verschillende door het am bt bestu
deerde vraagstukken, nopens de voornaamste 
gebeurtenissen welke _ den toestand van de 
middelstanden, van de nijverheid en van den 
handel treffen en nopens de buitenlandsche 
wetgeving, welke op dezelfde vraagstukken 
betrekking heeft.

Art. 8.. Het Ambt der middelstanden zal, 
in afzonderlijke uitgaven, de uitslagen der 
krachtens artikel 1 van het vorig besluit onder
nomen onderzoekingen laten verschijnen, als
ook de werken w aarin  de w etgeving in het 
buitenland en hare  uitslagen worden uiteen
gezet, ‘zooals in artikel 1 wordt gezegd.

Art. 9. Het onderzoek der vraagstukken, 
waartoe de veroideningen en de verkoopingen 
van nfeuwe w aren  en op tiet leuren aanieiding 
geven, behoort niet meer tot de bevoegdheid 
van het Bestuur der nijverheid.

De dienst van maten en gew ichten wordt 
..verbanden aan het Bestuur dier nijverheid.

Art. 10. Onze Minister van Nijverheid en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, welk van kracht wordt op 1 Januari
1907.

De Senaat
hield dinsdag zitting.

De hooge vergadering neemt eerst, in aan
m erking  het wetsvoorstel waarbij nieuwe 
maatregelen voorgeschreven worden tegen de 
doodrijders-automobi listen.

Daarna werd hel, legercontingent voor 1907 
gestemd.

M. Vandenpeereboom heeft verklaard  dat hij 
aanhanger is van den persoonlijken d ie n s t ; 
tevens bracht hij hulde aan de verbeterin
gen door de katholieke regeering ten voordeele 
van den belgischen soldaat ingevoerd. In geen 
een land wordt hij beter betaald dan in het 
onze. Voedingen huizing zijn ook reeds m er
kelijk verbeterd. L)e diensttijd werd verkort.

Mgr Keesen heeft het vrijwilligersleger 
verdedigd.

De liberalen hebben na tuurli jk  verzw aring  
van krijgslasten voorgestaan, ’t Is hunne 
gewoonte. De liberale partij is de partij der 
militaristen.

• • \ 

Over de Visietkaarten.
Met nieuwjaar vooral worden er vele visïet- 

kaarien  gezonden, en om meer bewijs te geven 
aan hooggeplaatste personen, zendt men de 
kaartjes ptechtiglijk met eenen timber van 5 
centiemen. Nu, vrienden, de christelijke liefde 
zoo vindingrijk in hare bezorgdheid voorden 
noodlijdende, heeft hier een middel ontdekt 
om een weinig geld te verzamelen : in plaats 
van de 4, centiemen die overbodig zijn, aan 
den staat te geven, v raag t  zij enkel dat gij ze 
zoudt aan den arme verleenen.

Daarom bied ik u omslagen of enveloppen 
aan waarop er gedrukt s t a a t : V ie r  c e n t ie m e n  
v o o r  d e n  a r m e .  Gij doet daar eenen timber 
op van één centieme en alzoo voldoet gij aan 
die hooggeplaatste personen en terzelvertijde 
pleegt gij een liefdewerk dat de zegeningen 
des Heeren over u zal doen nederdalen. Die 
enveloppen zijn te koopen aan 5 centiemen, ten 
voördeele der conferentie van Vincentius, bij 
M. Desmedt, onderpastoor, bestierder.

De gem eenteontvangers.
Een veertigtal afgeveerdigden der gemeente

ontvangers werden woensdag in de Kamer 
ontvangen door volksvertegenwoordigers der 
verschillende partijen. Zij vroegen dat er een 
wetsvoorstel zou rieergelegd worden, de jaa r
wedden der ontvangers bepalend volgens het 
cijfer der bevolking en het belang der ont
vangsten.

H et m iddelbaar onderw ijs.
De onderkom missie, gelast met het onderzoek 

van de kwestie der herinrichting van het 
middelbaar onderwijs, heeft zich in hare 
zitting van dees week fakkoord gesteld op 
dees punt : tot de rhetorica zou de studie van 
het latijn en van de hedendaagsche talen ver
plichtend zijn voor al de leerlingen; in de 
rhetorica en in eene hoogere rhetoricaklas 
zou eerst de splitsing der studies gebeuren.

Een belgische stoom boot vergaan
De belgische stoomboot « Cap Guby » op weg 

naar Aniwerpen, is m aandag in het Kanaal, 
tengevolge van een dikken mist, in aanvaring  
gekomen met de Engeïsche stoomboot « Ar- 
lington », van Huil, l ie t belgisch schip is 
onmiddelijk gezonken. Twaalf koppen der 
bem anning  zijn verdronken. Vijf overlevenden 
zijn te Dover aan land gebracht. De geredden, 
w aartusschen de kapitein, weigerden inlichtin
gen over de ram p te geven.

’t W as ten 9 u re  ’s morgends dat de aanva
r in g  plaats had, op 15 mijlen van het vuurschip 
« Dungeness ». De « Arlington » was op weg 
naa r  Hamburg. Dit laatste schip is te Dover 
binnengevaren met beschadigd, voorsteven.

Het wordt bevestigd dat de bevelhebber van 
de « Cap C uby», kapitein Nyland, te Dover 
w eigerde de miiiste bijzonderheid over de 
schipbreuk je verhalen. Hij heeft, zegt men,

een verslag over de ramp, met de namen der 
slachtoffers, aan zijne reeders, te Antwerpen 
getelegrafeerd ; hij is van oordeel dat het deze 
zijn die het publiek moeten inlichten. De kap i
tein van de « Arlington » en de geredde matro
zen van de « Cap Cuby » zwijgen eveneens.

De lijkroovers.
De vrijdenkers te Mechelen meenden donder

dag zekere vrouw B..., die nogtans uit vrijen 
wil de laatste HH. Sakramenten ontvangen 
had, burgelijk te doen begraven. De familie 
heeft zich tot de rechtbank gewend, en de voor
zitter, in kortgerecht zetelend, heeft beslist 
dat het feit van de HH. Sakramenten teontvan- 
gen een bewijs is dat de vrouw kerkelijk wilde 
begraven worden, en hij heeft dan ook verbo
den tot eene burgelijke begrafenis over te gaan.
• Die u itspraak komt overeen met een arrest 
van het verbrekingshof van 3 juli 1899.

Eene goCde poets.
Twee dagbladschrijvers te Parijs zijn bij den 

policieprefekt dier stad eene aangifte gaan 
doen v o o r  de openbare beoefening van den 
H iram ’s dienst, welke tot nu toe in de vrijmet- 
selaarslogies in het geheim gecelebreerd werd. 
De pre'fekt, waarschijnlijk een hoogweerdig- 
heidsbekleeder der logie — v o o r  anderen zijn 
er in F rankrijk  bijna geene posten te bekomen
— heeft die aangifte geweigerd. De twee 
dagbladschrijvers hebben daarop verklaard dat 
zij den deu rw aarder  zullen zenden en vragen 
dat de goederen der logie aan hunne Hiram ’s 
vereeniging zouden toegekebd worden. Inder
daad, waarom zou* er  met die goederen het 
zelfde niet gedaan worden als met de goederen 
der katholieke kerken ? Of verkeert de vrij
metselarij in F rankrijk  *in.een bevoorrechten 
toestand 't

De v erzekeriag  tegen 
de sterfte der k inderen .

Ziehier den tekst der wet, donderdag door 
de K amer gestemd en die reeds door den Senaat 
was aangenomen, zoodat zij nog enkel door 
den koning behoeft onderteekend te worden :

« Is nietig alle verzekeringsbépaling, voor 
doei hebbende de betaling eener zekere som 
gelds in geval van overlijden van kinderen van 
min dan vijf jaar oud, of in geval van ter  we
reld brenging van doodgeboren kinderen.

« Alle verzekeraar, verzekeringsagent, op
ziener, bestuurder of makelaar, die zal deel 
genomen hebben aan het sluiten of uitvoeren 
van zulke ongeldige overeenkomst, zal gestraft 
worden met eene boete van 26 tot 500 fr. »

De m uilplaag.
Ook in de stallen der provincie Luik, vooral in 

de gemeenten^langsheen de Amblève, richt de 
m uilp laag erge verwoestingen aan. E r zullen 
strenge maatregelen moeten genomen worden 
om de uitbreiding der besmetting te beletten.

— In Oost-Vlaanderen is de muilplaag op 
verscheidene nieuwe plaatsen uitgebroken : te 
Sleidinge zijn vijf hoeven door deze veeziekte 
aangetast eene hoeve op het gehucht Hyfte, te 
Loochristy, en eenehoeveteSinte-Maria-Lierde. 
In de gemeenten waar de plaag reeds heerschte, 
zijn er geene nieuwe gevallen waargenomen, 
dank aan de afdoende maatregelen die genomen 
zijn.

BUITENLAND.
ENGELAND.

In eene elektriciteitfabriek te Greenwich 
gebeurde een erge ketelontpJoffing, die den dood 
veroorzaakt heeft van twee mannen en er 
verscheidene anderen kwetste. Donderdag rond
4 ure, schoot de fabriek in brand en het vuur 
verspreidde zich met ongelooflijke snelheid. 
Gansch de fabriek stond weldra in laaie vlam 
en dat op zoo korten tijd dat de werklieden niet 
konden vluchten. Een deel der fabriek stortte 
in. Twee menschen werden gedood : een verze- 
keringsopziener en een stoker. De verminkte 
lijken der slachtoffers werden op f0 meters 
afstand van de plaats der ontploffing terug
gevonden.

ITA LIË.
Donderdag avond is een fijne aschregen 

over de' stad Napels gevallen. Te Portici, 
Cercala, Regina en San-Sebastiano is de 
aschregen in groote hoeveelheid gevallen. 
Het observatorium van den Vesuvius v e rk b n r t  
dat eene inwendige instorting in den k ra te r  
plaats gehad heeft, w aaraan  de aschregen te 
wijten is. Ditmaal was de regen niet voorafge
gaan door gerommel en schokken, zooals dit 
vroeger het geval was.

BINNENLAND.
K o r t r i j k .  — Verpachtingen. — Maandag 

voormiddag, ten 10 ure heeft op het stadhuis 
de verpachting plaats hehad van 136 kramen 
en p la t l ig g en  (voor de groote Markt). Deze 
verpachting is gedaan gew eest voor een ter
mijn van 3 jaren, en zal jaarlijks 6.234 frank 
opbrengen. Enkel voor zes der kleinste kramen 
heeft men geen aan w erv e r  gevonden.

Dinsdag voormiddag, rond 10 ure, moest de 
verpachting plaats grijpen voor de uitstallings- 
kommen der vischmarkt. Vele vischkoopers 
w aren  tegenwoordig, m aar bij den oproep, 
deed er niemand den mond open, allen zwegen 
gelijk karpels. Dat m aakt dat er niets verpacht

is geweest. E r  blijft nu te zien welke m aatre
gels het gemeentebestuur nemen zal.

T h ie l t .  — P laatsgeld . — Ziehier de v e r 
pachting der standplaatsen op de m a r k t :

In 1906. — Botermarkt, 10,100 fr. ; kramen 
1300 fr.; konijn- en e ie rm ark t  1,8*5 ; vischmijn 
en stadsbelle 280. Samen 13,505 fr.

Voor 1907. — Botermarkt 9,ó00 fr,; kramen 
1100 fr.: konijn- en e ierm arkt 1500. Samen 
12,100 fr. De vischmijn en stadsbelle zijn inge- 
houden daar het hoogste bod m aar 200 fr. 
beliep.

E r is dus merkelijk vermindering op al de 
standplaatsen. Dat komt grootendeels voort uit 
de opkomst en uitbreiding der melkerijen.

De landbouwers komen zooveel naar de 
m ark t  niet meer. Vandaar dat het plaatsgeld 
zelf minder opbreng t;  dat de kram ers min 
verkoopen en dat er ook achterblijven.

Ruinbeke. — Diefstal.- — D insdagnam id
dag, slenterden twee jongelingen, schijnende
13 en 17 jaa r  oud, gedur ig  rond het huis van 
Osstyn, gehucht de Ster. Een gebuur, die dit 
had opgèmerkt, stelde vast dat een hunner 
iets onder zijne kleeren verborg, w aarna  zij 
weggingen. W anneer Osstyn des avonds t ’ huis 
kwam, sleide hij vast dat zijn tweeloopgeweer 
verdwenen was. De jonge schurk moet zeer 
behendig te werk  gegaan hebben, w an t  de 
vrouw die geheel den namiddag w as thuis 
geweest, heeft niets g ew aar  geworden.

Blankenberghe. — Zaterdag nacht, rond
I uur, werd M. Gustave Marmenout, aanne
mer, gew ek t door het geblaf van zijnen hond. 
M. Marmenout sprong uit zijn bed en zag dat 
dieven zich meester gem aakt hadden van zijne 
kar. Hij w ekte  zijn broederen beiden gingen 
op zoek naar de kwaaddoeners. De dieven had
den eene villa geplunderd, den buit op de kar 
geladen en waren op het punt er mede w eg te 
rijden. Een geweldig gevecht onstoud tusschen 
de bandieten en de gebroeders Marmenout, die 
er ten slotte in gelukten een der kerels aan te 
houden, in het gevecht werd M. Gustave Mar
menout bijna een der vingeren afgebeten.

Woensdag werd er eene tweede aanhouding 
gedaan te Brugge, ’t Is deze van den genaam- 
den Paul Roose, van Brugge.

R o u s s e la re .  — Een goede m aatregel. — 
Madame W yckhuyse had tijdens de laatste 
w erkstak ing  vernomen dat er jongelingen w a
ren die zeer veel van hunne daghuur inhielden. 
Zij heeft nu een nieuw gebru ik  ingevoerd om 
dat te beletten : Zij verwittigde zaterdag per 
briefke aan de ouders het bedrag van den loon 
hunner kinders. Dit is een allerbeste gedacht 
dat overal goedgekeurd wordt. Vele ouders 
vragen dat men dat in alle fabrieken zou invoe
ren. Dat w are  een allerkrachtigste middel om 
het drankm isbru ik  en vele ellenden uit te 
roeien.

Knocke. — De daglooner II. Govaeri had 
woensdag morgen I, ten 10 1/2 ure; zijne wo
ning verlaten om te gaan werken in het kas
teel van mad. Parmentier. Zijne vrouw, die 89 
jaren oud is en daarbij gebrekkelijk en arm  
van geest, bleef alleen thuis, in haar bed. Toen 
Govaert, ten 1 1/2 ure in zijne woning w eer
keerde, bemerkte hij een vreeselijk schouw
spel. Zijne vrouw lag u itgestrek t in de keuken, 
nevens de slaapkam er ; hare kleeren brandden 
nog, doch haar lichaam vormde slechts nog 
eene wonde en was bijna gansch verkoold. De 
ongelukkige was reeds dood. Uit het onderzoek 
door de gendarmen van Ileyst gedaan, blijkt 
dat de ongelukkige zal opgestaan zijn om de 
stoof aan te steken. Hare kleeren zullen vuur 
gevat hebben en de arm e vrouw zal ten gronde 
gevallen zijn. Het lijk lag tegen de keuken, 
deur; de voordeur van liet huis was gesloten. 
Het slachtoffer, Marie Selen, was den 6 april 
1818geboren te Retranchement, in Holland. 
Henri Govaert is 75 jaren oud.

R e g e e re n  i s  v o o rz ie n .  — Daar w a t  voor
zien ? De dreigende aanval van flerecijn of 
scherp rheumatism, door het gebruik , bij het 
eerste voorteelen, van een glas der uit planten
sap vervaardigde remedie Elixir van Vincent, 
apotheker, 33, Rue de laL im ite  te Brussel.

Depot : Apotheek A. R odenbach , Gr. Markt, 
Iseghem. Prijs 3 fr. de flesch.

St-Maria-Audenhove. — Voorbijgangers 
zagen woensdag rook opstijgen uit het strooien 
dak eener woning. Men wilde binnen gaan, 
doch de deur was gesloten. De gendarmen w e r
den verwittigd en drongen langs een venster 
in huis, w aar zich niemand bevond. Op den 
zolder, tegen het dak dat met olie besmeurd 
was, stond eene brandende kaars, die het vuur 
meegedeeld had aan het strooi. De brand kon 
met eenige eemers w a te r  gebluscht worden.
De bewoner werd ’s avonds, bij zijne thuis
komst, aangehouden. Al de meubelen en het 
landbouwgerief, het al verzekerd voor het vier
dubbel der weerde, waren in veiligheid g e 
bracht. De aangehoudene had het huis over 
drie weken gekocht.

Callenelle. — Roovers bij den burgemee
ster. — Vrijdag avond, rond’ 10 ure, kwamen 
twee personen in de woning van M. Agathon 
Trivière, burgemeester, en vroegen er om de 
vrouw  des huizes te spreken. Zij verklaarden 
dat zij gendarmen waren en een dief kwamen 
aanhouden. Zij voegden erbij dat* de b u rge
meester, die in de herberg  van Bouthe zat, 
hen gelast had den gemeentezegel, die op zijne 
werktafe l lag, te komen halen. De vrouw wil
de het gevraagde halen, doch eensklaps grepen 
de kerels haar vas t ;  terwijl een hunner haar 
in bedwang hield, goot de andere haar een 
slaapdrank in den mond.

Dan begonnen de twee bandieten gansch het 
huis te doorzoeken en gelukten er in een bank
biljet van 100 frank en 125 fr. in v i j f franks tuk 
ken te stelen. Vervolgens trokken zij heen, na

de staldeur achter zich toegetrokken te hebben. 
De gendarm erie  van Peruwelz heeft aanstonds 
een onderzoek ingesteld en zaterdag morgend 
is het parket van Doornik ter plaatse geweest. 
Tot hiertoe zijn de stoutmoedige bandieten r.cg 
niet gekend.

Brussel. — Een meubolmakersgast uit de 
Blaesstraat had over twee maanden k en n is  
gemaakt met eene jonge vrouw van fransohea 
oorsprong enbesloot e r  mede te trouwen. Don
derdag ging de man met zijne verloofde naar de 
spaarkas, waar hij eene som van 2,000 fr. haalde 
om meubelen te koopen, Beiden bezochten 
vervolgens talrijke herbergen en landden ten 
slotte in een herberg in de Hoogstraat aan. I)e 
meubelmaker viel er in slaap waarop de vrouw 
hem by den arm nam en hem naar zijne kamer 
leidde. Daar maakte zij zich meester van de
2,000 fr. en vertrok terwijl de man zijnen roes 
uitsliep. De diefegge is nog niet ontdekt.

5 0 0 , 0 0 0  liters bedraagt nu ongeveer de 
jaarlijksche verkoop in België van de Elixir Da 
Kempenaar. Het is dus de meest verspreide 
likeur van het land. Hij is de beste en goed
koopste; hij stilt maag en buikpijnen is vooral 
een kostbaar geneesmiddel tegen veeziekte. 
Doch opgepast voor de namaaksels w an t er 
w ordt veel valsche Elixir De Kempenaar v e r 
kocht. '

Latere berichten.
In de fransche Kamer.

Vrijdag waren drie honderd leden aait 
wezig. De bespreking over het wetsontwerp 
betrekkelijk de uitoefening van den eeredienst 
werd geopend. De hoogdringendheid werd uit 
geroepen, Het wetsontwerp heeft tot voorwend
sel, zooals de wet van 1905, het inrichteu van 
den katholieken eeredienst. Deze wet be
krachtig t  de inpabning van de gebouwen die 
voor de uitoefening van den eeredienst noodig 
zijn en verergert  nog de scheidingswet met 
aan den Staat en akn de gemeenten het recht 
toe te kennen wederrechtelijk over de kerken 
te beschikken.

M. Jacques Piou heeft namens de katholieke 
Kamerleden lezing gegeven van eene verkla
ring, w aarin  onder anderen gezegd wordt : 
« Geene inrichting van den katholieken eere
dienst is mogelijk zonder de medewerking van 
Zijne Heiligheid den Paus. De Staat k renkt de 
geestelijke macht met alleen de eeredienst te 
willen inrichten. Daar wij oordeelen dat de 
godsdienstvrede in het land niet kan hersteld 
worden dan door de overeenkomst tusschen 
K erken  Staat, zullen wij tegen de wet stem
men en geen deel aan de bespreking nemen. »

RECHTBANKEN.
In z itting  van woensdag 19 December, heeft 

de korrektionele rechtbank van Kortrijk de 
genaamde II. Bossuytyeroordeeld to t7 maanden 
gevang en 50 frank boete, voor slagen en 
kw etsuren  op Jules Samyn. De rechtbank heeft 
de onmiddelijke aanhouding van den veroor
deelde bevolen.

Zijn ook veroordeeld : Joseph Bourgeois, Jean 
Bruggeman en Frangois Gerne, tot 2 maanden 
gevang ; Vens Gaston, tot 3, maanden, en 
Vens Julien en Devoldere Camiel elk tot een 
maand gevang voor wederzijdsche slagen en 
kw etsuren .

Sterfgevallen.
— De E. H. Paul Huys, leeraar in het kol- 

legie van den II. Vincentius-a-Paulo, te Yper, 
is za terdag overleden, in den ouderdom van
33 jaren.

— Donderdag morgend rond 4 1/2 u re  von
den eenige Zusters in de kapel van het gast
huis te Kortrijk het lijk liggen van de eerweer- 
de Zuster Pauline Vandeputte, geboren te Gul- 
leghem den 24 Augusti 1840. Bijgeroepen ge
neesheeren bestatigden dat zij bezweken was 
aan eene hartaderbreuk. De arme Zuster, die 
reeds 40 jaren kloosterleven telde, was door 
iedereen geacht en bemind. Hare zelfopofferin
gen voor de zieken kende geene palen. Voor
al in het verzorgen van typhus- en poklijders 
had zij zich onderscheiden. De overledene was 
de schoonzuster van den huidigen burgemees
ter  van Gulleghem. M. Lemahieu-Vandeputte.

P riesterlijke  benoem ingen.
Monseigneur de Bisschop heeft benoemd : 
Eerekanonik der hoofdkerk, E. II. L. R. 

Vervaecke, principaal van St-Lodewijks coi- 
legie, te Brugge.

ST A D SN IE U W S.
Boerengilde : Morgen om 3 ure stipt, 

V ergadering voor al de leden. — Voordracht 
van E. H. Comeyne, staatslandbouwkundige 
te Thielt.

Onderwerp : hoe de boeren het moeten doen 
om een goed winterratioen op te maken.

Markt Tan Iseghem 15 Dec. I 9O6 j 22 Deo. 1906
Boter per kilo f r .3 ,0 0 a 3 ,1 0  ) 2,95 a 3,10 
Eieren per 26 2,60 k 3,64 I 2,60 k 3,90

SCHEEPVA ART VAN ISEGHEM.
Schip M ascotte, met kolen voor Conrard 

Verstraete. — Schip M aria Em erance, met 
kolen voor Conrard Verstraete. — Schip Op 
n ieuw e zorg , met brabantsgoed voor Alidor 
Vandewalle. — Germaine, met kolen voor 
A lid af Vandewalle. — La jeu n e M arie  met 
kolen voor G. Naert.



Burgerstand van I seg bsm
GEBOORTEN :

434. Eugène Corteville, zv. Jules en Vic- 
torine Vuylsteke. — 435. Rachel Folens dv. 
Henri en Emma Haverbeke. — 436. Irène 
Sette, dv. F lo ren ten  Eugenie Verhelle. — 437. 
Laurent Maertens, zv. Augustin en Zoë 
Naessens. — 438. Hortence Desmet, dv. Ernest 
en Maria Yereecke. — 439. Marcel Del v in ' 
zv. Joseph en Coralie Vermeersch. — 440.’ 
Irène Lambert, dv, Alberic en Maria W e r
brouck. — 441. Adolf Goddeeris, zv. Camjlle en 
Elisa Tack. — 442. Florent Lemiere, zv. Petrus 
en Sidonie Sabbe. — 443. Maurice Debisschop, 
zv. Camille en Maria Terryn. — 444. Alice 
Devyver, zv. Lambert en Maria Eeckhout. 
— 415. Martha Labeeuw, dv. Constantin en 
Maria Rigole. — 446. Emilienne Denolf, zv. 
Alphonse en Maria Hast.

S T E R F G E V A L L E N :
293. — Léon Nevejans, 18 d. zv. Gustaf en 

Marie Vandewalle, Vaart. Noorkaai. — 294. 
Valère Decoene, 2 m. zv. Louis^en Virginie 
Anne, Rousselarestr. — 295. Natalia Veroel- 
straete, huish. 65 j. echt0 Petrus Devoldere, 
Gents.tr. — 296. Julia Kelderman,rentenierster. 
64. j. dv. Carolus en Maria Vandendriessche, 
Rousselarestr. — 297. M argareta Dumon, 3 m . 
dv. Ernile en Emelie Beheydt, Boschmolens. — 
298. Barbara Verbauwhede, huish. 41 j. echt6 
Adolf Binquet, Ameyestr. — 299. Julius Sur- 
mont, 8 j. zv. Vital en Em m a Vandaele, 
Steenputje. — 300. Mathilde Vanquaethem, 
zb. 63 j. dv. Leonard en Amelia Lampaerf, 
Bellevue.

VERANDERING VAN WOONST.

Ju les  FtYS, Velomaker-Zinkwerknr
brengt het geacht publiek ter  kennis, dat 
hij zijne woonst overgebracht heeft van de 
Gentstraat, n°31, naar dezelfde s traat,  n° 42, 
oud huis Emile Vermeersch.

T  A .A ! F tT E B A .K .
Zondag 23 December.

Bij Francois Uyttenhove, (wijk Mol).
In den H ert, bij Jules Herman-Hemeryck, 

Groote Markt.
In Café d e l ’Univers, bij Jules Bral-Vanbesien, 

Kruisstraat.
In Café F rancais, bij Constant Loosveldt, 

Groote Markt.
Zondag 30 December.

In N iéuw  Iseghem, bij Auguste Dejaeghere, 
Itousselaarstraat.

In h.et N ieuw  K w a rtie r , 
bij Jules Vanbesien-Kerckhof, de Pélichystr.

Ter gelegenheid van Kerstdag  
J A A RL1JKSCHEN 

TAARTEBAK in de CONGREGATIE

Van 5 tot 7 uren 
AIUZIBKKBJHISX

Gelijk andere jaren b o rd e n  vrienden en ken
nissen uitgenoodigd.

IN G A N G  V R IJ .

Prijskamp met de Trabol
Dinsdag 25 December en Woensdag 

26 December 1906
zijnde 1“ en 2 “ Kerstdag

in  't P A R A D IJS, bij P . Dm noulin.

2 0  Fr. VOORUIT F r. 20
en het in leggeld erbij 

VERDEELD IN DRIE PRIJZEN.

BILLARD.
De prijskamp die moest plaats hebben 

op 2 December in den Gouden Leeuw bij
Cloet-Duyvejonck , is  verzet op ZONDAG 
30 DECEMBER aanstaande.

Te bekomen ter  drukkerij J. DOOMS en bij 
J DE BUSSCIIERE-BONTE, St H ilon iusstraat:
Groote keus van nieuw e postkaarten
Cartes vues) van Iseghem, zeer fijn afgewerkt.

Kantoor van den

Notaris Dupont te A rdoye.

JAARLIJKSCHE VENDITIE
van

Z W A R E  T A I L L I E
(w aaron der veel K astanjehout)

in het A R D O Y E - V E L D ,
ten verzoeke van den wel edelen Heer Senator 
Burggraaf de Jonghe d ’A rdoye, op Dinsdag 
8 Januari 1907, (daags na Weversmisdag), 
om 9 ure ’s morgens.

Vergadering en verborging ter  herberg  
De P au w , bij het Kasteel.

Studie van den Notaris

Le Corbesier te Iseghem .

Openbare Verkooping van
onverdeelde deelen in

Tw ee W OONHUIZEN
met stagie en hof,

te ISEGIIEM, O. L. Vrouwstraat.

Krachtens art.  90 en volgende der w et van 
den 15 Augusti 1854 op de gedwongene ont
eigeningen, en ingevolge de benoeming op 
rekw est door den heer Voorzitter der recht
bank van eersten aanleg te Kortrijk, van den 
27 Nov. 1906, zal de Notaris Le Corbesier 
te Iseghem, ten verzoeke van de hijpothekelijke 
schuldeischers van E rnest Van A n tw erpen , 
schoenmaker te Iseghem, openbaar aan de 
meestbieden verkoopen, in den vorm der 
vrijwillige verkoopingen :
_115/ 192ste deelen, (waarvan de overige
77/192tt0 deelen toebehooren aan den minder
jarigen Jozef Van Antwerpen) in twee aan 
m alkander houdende WOONHUIZEN met aan- 
hoorigheden en 2 aren 40 centiaren bebouwde 
erve en hof, staande en gelegen te Iseghem, 
in stad, ten westkante der O. L. V rouw straa t;  
in het kadaster bekend sektie A, nummers 
694b en (i91o; palende oost de voorzeide straat, 
zuid René Ghesquière, wes£ de kinders van 
M. Charles Va ndeputte-Devos, noord M. Constant 
Vanhaverbeke; geb ru ik t  door Jules Npessens- 
Boone, mits 12 franks te maande, en door 
E rnest Van A n tw erp en .

ZITTINGEN.
INSTEL op Donderdag 10 Januari 1907,
OVERSLAG op Donderdag 24 derzelfde 

maand, telkens om 4 u re  des namiddag, te 
Iseghem, in S in t Hilonius, bewoond door 
Frederik Kerckhof-Verhuist.

Een half ten honderden Instelpenning'.

Studie van den Notaris

Vande Moortele te Iseghem .

MERKWEERDIGE VENDITIE VAN

B  O  O  M  E  N
te  C a ch tem .

D onderdag 27  Decem ber 1906
zijnde derde Kerstdag, om 12 uren middag 
juist te beginnen, ten verzoeke van J won DE- 
CÖSTERE en andere grondeigenaars te Cach
tem.

1° 56 koopen schoone zware Eiken,
w aaronder verscheidene van 1 m. 7 5 c rs omtrek 
en wassende in de bosschen der hofstede be
woond door den Heer F e l ix  DEVISSCHERE, 
te Cachtem.

2° 31 Koopen schoone gavige Populieren
wassende langst de g rav ie r  naar Kruipen- 
d ’aarde.

3° 1 koop zware Sparren.
Vergaderidg in d ’herberge “ Het Manege- 

schijn » bewoond dóór Hypoliet Decoutere, te 
Cachtem, om 11 1/2 uren.

Tijd van betaling en gewone voorvvaarden 
mits goede borge.

Studie van den Notaris

Alfons De Brabant
te INGELMUNSTER.

Op WOENSDAG 2 0  DECEM BER 1906, 
2d0 Kerstdag, om 1 u re  stipt namiddag,.

SCHOONE VENDITIE
van allerlei

Gezaagde Houtwaren
te E m e l g h e m ,  bij St-Jan

ten verzoeke van Camiel Van Iseghem. — 
6 maanden tijd van betaling.

II
Door bevoegd ambt.

Op Maandag 31 December 1906, om
9 ure voormiddag, in de Veldbosschen, te 
MEULEBEKE

JAARLIJKSCHE VENDITIE
van ± 0 0  koopen zw aar Eiken en Elzen

KAPHOUT.
u i

Door bevoegd ambt.

Op Donderdag 24 Januari 1907, om
12 ure ’s middags, in de Veldbosschen te 
MEULEBEKE

MERKWEERDIGE VENDITIE
van

50 koopen prach tige Beuken
50 koopéh z w a r e  Larixen

6 maanden tijd van betaling.
V ergadering en verborging in Den H ast.

Z E E P
VOOROnschatbaar

w a s c hDEN

flroniensGüap k s t a i t  niet  meer.
Een monster van het merk

waardige Coza poeder wordt 
gratis toegezonden.

Kan ingegecen worden in Koffie, 
Thee, Melk, Likeur, 'Absint, Bier, 
Water of in het voedsel, zonder dat 
hel noodig is, dat de dronkaard er iets 
vaji a f  weet.

Het COZA. POEDER bezit de won
derbare eigenschappen om tegenzin tot 
het drinken van sterken drank (bier, 
wijn, absint, enz.) bij den dronkaard 
op te wekken. Het COZA POEDER 
werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat 
de echtgenoote, de zuster of de dochter 
van den verslaafde, het hem toe kan 
dienen, zonder zijn medeweten, en 
zonder dat het noodig is, dat de patiënt 

ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken 
heeft.

Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van 
duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van 
schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige 
en nuttige leden der maatschappij herschapen; het heeft 
menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en 
gelnkkigfgemaakt en het leven van talloozen met menig 
jaar verlengd.

H et Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder ver
spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag 
doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het 
poeder wordt gewaarborgd volkomen onsshadelijk te zijn. 
Correspondentie in alle talen der wereld.

COZA INSTITUTE,
W acht u voor namaaksels.
H et Coza Pc.eder is het- eenige a fdcend middel tege 

dronkenschap.

Ter gelegenheid van den HOOGDAG VAN 
KERSTDAG zal er op Vrijdag 21, Zaterdag 
22, Zondag 23 en Maandag 24. December,
benevens de gewone bons. eene

SCHOONE PREM IE
gegeven worden aan ieder-kooper van 3 franken 
koopwaren.

De premien zullen uitgesteld worden in de 
vitrien.

H uis J . Olivier & Zuster,
G entstraa t, n° 10.

A annem ers, B ouw ers, E igenaars,
voor het leggen en herleggén uw er koeren en 
stallen, wend u tot

Hector Maertens,
MEESTER-KALS1JDER, 

K ruisstraat, N 21, ISEGHEM.

Sr
S.P.N.0

geneest onmiddelijk de 
ZWAARSTE HOOFDPIJN EN VALLING

Het is aangenaam, en altijd versterkend 
Verkocht bij alle Apothekers.

Hoofddepot J. B E R G M A N
K iev i ts t ra a t ,  150, A ntw erpen .

Eenige prijs 50 CentiemeiU
Depot : Apotheek A. R odenbach , Gr. Markt 

Iseghem.

De winteravonden gaan aangenaam voorbij 
tusschen muziek en zang.

Te bekomen alle slach van muziek voor 
instrumenten, piano en zang, vlaamsche en 
fransche liederen, bij

J. DE BU-SCHERE-BONTE
St H ilon iusstraat, ISEGIIEM

H ebt gij g lasw erk  noodig, gaat bij 
Désiré Scheldem an, St H iloniusstraat, 
Iseghem , daar kun t gij ru iten , 
m ousselineglas, serreglas, vitrien, 
gegraveerd  glas, spiegels, glaze 
pannen, enz., bekom en aan zeer 
genadige prijzen, per stuk of per 
kiste.

Ju le s  vanüeKercRliove-Lalenian
K ru iss tra a t, ISEGIIEM  

m aak t bekend dat hij alle veertien dagen een 
groote stapel brandhout, bijzonder dienstig 
voor bakkers en wasschers, te koop heeft. — 
Zeer voordeelige prijs.

O nbetw istbaar is het, dat door het 
gebru ik  der

< W onderpillen >
m e n , verzekerd  is, onm iddelijk  de 
hevigste VALLINGEN te stillen en 
op 2 -3  dagen te genezen.

O nfeilbaar tegen 
HOEST, BRONCHIET, ASTHMA.

l , o O  f r .  de doos.

Overal vrachtvrij verzonden tegen postbon, 
of postzegels.

HOOFDDEPOT:

G.-J. S I ' M O E N S ,
A potheker  — Scheikundige,

M a r k t s t r a a t ,  N° 36 , ISEGIIEM.

F a M e l  m  S t i u m  Eller
256, Van V olxem  Laan, Brussel

vraag t  zeer bekwamen PATROONMAKER 
voor de schoone mans- en vrouwbottienen, 
kennende ook het s tekken der tigen. — 
Goeden loon. — Goede getuigschriften worden 
vereischt. — Zich te wenden bij brieve aan 
bovenstaande adres.

IN DE KLOKKE

D e la n n o y - S a m y n
hoek d er  

de P élich y en S t H ilon iusstraten
bij de kerk, ISEGHEM,

Groote aankomst van stoffen u i t  Engeland 
en Belgie. Allerlaatste nieuwigheden voor het 
winterseizoen. Chales, cravatten, hemden, cor- 
sets, handschoenen enz.

Pardessus te beginnen aan 12 frs.
Groote manskostumen aan 14 frs.
W erk  broeks aan fr. 1,60 
Pane broeks » fr. 4,00 
Cabans » fr. 2,50
Kinderkostuimen fr. 3,50 
Schoon assortiment vrouw kapm antels  te be

ginnen aan 18 frs. enz. verzorg 1 w erk . Trouw e 
bediening. — Ónmogelijke konkurrentie .

W e l O pgelet!
Mr & Mme MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten
Moscroenstraat, n° 2 KORTRIJK

op den hoek bij het gevang
hebben de eer het geacht publiek bekend te 
m aken dat zij met al die densisten, rondloopers 
die van huis tot huis rondgaan om w e rk  af te 
smeeken hetzij oud of jopg dezelfde n aam 'd ra 
gende of niet, in geene commerciale betrekking 
mede zijn, dat Mr en Mme Maurice MEIER geen 
gebru ik  maken van rond te loopen, m aar wel 
gelijk gewoonte te raadplegen zijn in hunne 
oude woonst, w a t  niet elders bestaat al te 
KORTRIJK, HOEK VAN DE MOSCROEN
STRAAT, N° 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, het oudste huis van dentisten te 
Kortrijk, w at gesticht is in 1884. Die in K ort
rijk komt voor Mr en Mme Maurice MEIER te 
raadplegen, zw ig t u dan voor die mannen met 
hunne w itte  kiels die onze kalanten met ge
weld elders willen brengen; laat u  dus niet 
misleiden. Zoolang gij aan het gevang niet zijt 
ziet gij ons huis niet; dus om alle misgrepen te 
voorkomen vraag t naar het gevang, daar zult 
gij zien den hoek der MOSCROENSTRAAT N° 2 
huis met koetspoort, dat is bij Mr en Mra9 
MAURICE MEIER.

Mr en MmB MAURICE MEIER hebben 
geen broeder, geen zoon, geen bloedver
wanten of geen domestieken die hua huis 
vertegenwoordigen.



W onderbare  k inkhoest-rem edie
v o lg en s ’t recept van Dokter D....

A LG EM EEN  DÉPOT B IJ

A. RODENBACH, Apotheker
Groote Markt, ISEGHEM.

Prijs : 1 Pr.
P rospectu s fran co  verzon den  op aanvi'aag

W A  A  F »  O  M C
in andere st'den uwe

VERNISSEN EN VERVEN
gaan koopen als gij ze bij

Désiré Scbeldemai-De B i i s s c t a ,
Sint Hiloniusstraat,

nog goedkooper kunt krijgen

TAMP0N-VERN1S goede reuk,
Alcool om te klaren goede reuk aan 2,00 fr 

de liter.
COPAL-VERN1S aan 1,00 de liter; buitenen 

andere vernissen van 1,80 tot 4,00 de liter.
VERNIS DECHINE in alle kleuren.
OLIE-VERF’ gereed gemaakt om te schilderen 

van af 0,85 de kilo, in alle kleuren.
Koleuren in tuben voor fijnschilders.
Verders : terpentin, lynolie, kleuren in poe

der, kalk-groen, enz. enz. alles aan zeer voor
deelige prijzen.

MAF en MOLLEGIIAUW aan 10 c. de kilo.'
BENOODIGHEDEN VOOR SCHILDERS : 

borstels, penseelen, goud en zilver in pakjes, 
enz. alle kleuren in poeder, zeemvellen sponsen, 
enz.

Tapyten, pailassons, matten, pluim-borstels, 
fijne stof-borstels, voor meubels, tand-, nagel-, 
en baard-borstels, tapijt-borstels (engelsch 
systeem) cocos, bezems, dwjjls, schoteldoeken, 
ert. enz.

Bij groote hoeveelheid verm in derin g  van  
prijs.

FABRIEK VAN PELLETERIEN 
Cols, Manchetten en Hemden.

Jules Lafaut-Lahousse
B IJ D E  K E R K .

Het huis heeft eene werkplaats  voor het 
verveerdigen, veranderen en verbeteren van 
pelsen in alle slach van vellen en aan zeer 
genadigen prijzen.

PHONOGRAPHES
Groote keus van Spreekmachienen van af 

4,76 fr. en echte Cylinders Pathé te
bekomen bij

Richard Clement
IIorlogiemakkr-Goudsmid — G e n ts t r a a t ,  n° 2 

ISE G H E M

BEDDEN in W IN D H A IR  te begin
nen van af 27 franks.

In de Pluim
Magazijn van gemaakte kleederen 

bij Cyr. SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pélichystr. ISEGIIEM.

Groote keus van vellen laatste n ieuw ig
heden. — Schoone stoffen voor mans- en 
vrouwkleederen. — Alle kleuren van 
voering. — Moiré voor Roks. — Bijzondere 
keus van witgoed. — afslag voor kleerma
kers. — Doopmantels, doophoeden en 
doopkleeden. — Men gelast zich met het 
plisseeren van volants, roks en balayeuses.

U itlevering in  ’t  groot.
Cvenadige prijzen.

Bericht RODENBACH, apotheker
_ ................... ......! te Iseghem, heeft de eer zijne
kalanten kenbaar te m aken dat hij depositaris 
is der beroemde

Balletjes Fourgeaud
Apotheker te Périgueux.

Eene enkele pil geneest onfaalbaar en 
oogenblikkelyk, zonder terugkeer,  de hevigste 
tandpijn. Fr. 1,60 het fleschje.

Te koop in alle goede apotheken.

^  KIPPEN te doen LEGGEN
ONOPHOUDEND

Z e lfs  g e d u re n d e  de
g u u rs te  w in te r k o u d e n

2 . 5 0 0  E Y E R E N
per jaar voor 10 kippen

O nbeduidende uitgave

BESCHRJVIHG^ ,
Schr : aan J .-P . VAN AKEN 

, Korte Noorditrsat t» ANTWERPEN (Belgie)

GROOTE STOOM VER W E R IJ

JUFVROUW E. RENIKR
Marktstraat, 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van alle slach van 
gem aak te  k leeaingstukken van alle kleuren.

Bijzonder zwart voor rouwe.
Wassching' in ’t drooge van kostumen en 

alle slach van bleeke en gekleurde toiletten. 
— In ’t nieuw wasschen van gordynen, stors, 
tapijten, carpetten, wolle sargien, enz. — Men 
begeeft zich ten huize voor het afdoen der 
stoffen van zetels, stoelen, enz. — Goed bezorgd 
■werk. — Pryzen buiten alle concurrentie. — 
Groote keus van bloemenmanden en alle 
andere fantaisie artikelen voor geschenken. 

Zeer genadige prijzen .

B rouw erij St JORIS — Groote M arkt

Cortex-Bier
voedzamer en kloeker dan de beste wijn. 

0,40  de groote flesch.

HOUTHANDEL
Ju le s  Dallt & Ju les  Gallens

ISEGIIEM, S labbaardstraat.

Verkoop van alle slach van noordsch-, 
amerikaansch- en inlandsch hout. — Gena
dige prijzen . — Trouwe bediening.

Te bekomen bjj de Gezusters Vandeputte,
Nieuwstraat, Iseghem, voledige bedden in haar 
aan 27 fr.

W ilt gij goede aardappelen  koopen?
Gaat bij

G. Naert-Vanbesien
koopman in kolen, aardappelen en strooi,

in  ’t  groot en ’t  klein  
NOORDKAAI DER VAART, ISEGHEM.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique, apéritif.

In menige gevallen lijden de menschen aan bloedarmoede Hoofdpijn, overdreven moeite bij 
de minste krachtinspanning, zw aarte  in het hoofd, verstopping, bleeke kleur, hertkloppin- 
gen, zeuwpijnen, hoesten, borst-en  longaandoening, asthma, gal, slijm, zuur,  huiduitslag, 
zwakheid, pijnen in de ru g g raa t ,  duizeligheid, gebrek aan eetlust, 'lever- en nierziekten 
geelzucht, al deze kwalan komen voort van gemis aan gezond bloed dat aan het lichaam- 
voedsel en s terk te  moet geven.

i De,  Canrobert bevat alleen de noodige bestanddeelen om het bloed zijne volledige
kracht te verschaffen. j o

De E lix ir Canrobert is zeer aangenaam van smaak, en wordt door de kinders zoowel als 
door volwassenen, g re tig  en zonder schade ingenomen.

De E lix ir  Canrobert is een uitstekend middel voor het verzachten der pijn in de zij en 
hertkloppingen, die den longlijder zeer afinartelen.

De E lix ir  Canrobert, door zachte doch gedurig  aanhoudende w erk ing  om het bloed te 
ui veren en te versterken, is ook bsst geschikt voor niaaglij Iers, welke altijd hierdoor eene 

onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend gebru ik  volkomen genezen worden.
volwassen, afgem at door overm atig  werken, oefent de E lix ir  Canrobert, eene

ei heilzaamste w erk in g  u i t ; zelfs bij uitzondering van alle andere geneesmiddelen is d« 
E lix ir  Canrobert hiervoor het eenig doeltreffend reddingsmiddel.

Kinders onderhevig aan de droeve plaag van in bed te wateren, worden bij middel van 
weinige flesschen E lix ir  Canrobert gansch en heel genezen.

Comp. : Ferri sacch., Spiritus vini, Tinct. Cort. au r . ,  Syrupus Simp., Tinct Vanil. ^Ether 
acet.j spir. Oarm. bylvt %.

Volwassen nemen vier soeplepels daags onmiddelijk vóór eten, ’s morgens, ’s middags, 
’s n am id d ag s ,’s avonds. °

Kinderen van tien tot vijftien jaa r  nemen twee soeplepels daags, vóór eten, ’s middags en 
s avonds.

’■ av o n d s^  on( êr  îen Jaa r  nemen twee koffielepels daags vóór eten, ’s middags en

P rijs  d er  flesch : 3 ,76 fr.
V erkrijgbaar te Iseghem bij J. VERHAM M E-VAN CRAEN, apotheker, M arktstraat.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N  
M . & I T  M. MEI ER

Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 
Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 

G e b r e v e t e e r d  b i j  K o n i n k l i j k  b e s l u i t ,  
vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k .
bij het g ev an g , hu is  m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatpen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
met van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en M1”* 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mren M“* MAUiilOE MEIER ondernemen ook de 
nerste.lmg van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zii 
gebrevetterd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank . — V olledige geb ijten  van af 
100 frank en hooger. — A l de kunsttanden  en geb ijten  kom ende uit de 
laborato ire  van M en M“' M aurice M iülER, zijn verzeüerd  voor n e t leven .

l e raadplegen alie dagen te KORTRIJK van y tot 12 eu van 2 tot ö uien ungez,i>nueru ae zon
en hoogdagen. "• '

IIUIS VAN VERTROUWEN.

Eug. Pieters-Homerin
Photograaf, Teekenaar, Portretschilder

STATIEPLAATS, N° 5, ISEGHEM
nevens ’t Gasthof De Blauwe Kroon.

Alle slach van portretten te beginnen van 
af 2,50 fr. het dozijn. — Vergrootingen. — 
Geteekende portretten en geschilderde in alle 
prijzen. — W erk  gewaarborgd. — Produkten 
van eerste hoedanigheid. — Men w erk t by 
alle weder. — Bijzonder stelsel voor het 
photographieeren van pensionnaten, maat 
schappijen, binnenste van huizen, overledenen, 
enz. — Men begeeft zich ter  plaats op aanvraag

/ ■ V W V W V V V W W W W V ’

{ Cam. Mullie-Clement
M a rk ts tra a t, 17, ISEGHEM  

beveelt zich aan voor het maken van 
plans, begrootingen, enz., voor alle 
slach van bouwwerken.

Voorwaar, de beste en goedkoopste afgang- 
pillen zjjn deze die volgens’t recept van D', 
Vindevogel opgemaakt worden. Eene tot twee 
voor eene volle purgatie zonder buikpijn. 
Lever, bloed, darmen alles is gezuiverd.

De doos voor tien purgatien 75 centiemen. Die 
ze éénmaal gebruikt heeft, zal al de andere 
medecjjnen verwerpen. Verkrijgbaar bjj A 
Rodenbach apotheker, Iseghem.

W ekelijksche Markten.
KORTRIJK 10 Dec. 17 o».

Tarwehect.fr. 00,00a 17.00 16,00 * 16,5) 
Rogge . . 00 00 9 11,00 00,00 a U.OO
Haver . . 00,00 a 17,00 1 00,00 a 17 00
koolzaadolie 100k- 00,00 a 48 50 00,00 a ,s j’qj 
Lynzaadolie 100 k“ 00,00 a 36,00 j 00,00 a 49<)0 
Aardappels . 00.00 & 6.(0 00,00 » ,j’üa
Boter per 1/2 Kilo 0,00 a 1,51 0,00 a l’,54
Eiers per 25 . 0,00 a 3,93 0,00 a 3,95
Suikerijboonen beschikb 12,50 00,00 » 12 5 ) 

>d- 1907 13,00 * |3,7)
Veemarkt Kortrijk 17 Dec. per kilogr. op voet 
85 veerzen 1» kw. 0.83 i' kw. 0,00 i- kw. 1) 7 j
20 ossen 

198 koeien 
38 stieren

ROUSSELARE
Tarwe 100 k"
Roode tarwe 
Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik 
Suikeryboonen 1906

0,81 0 00
'1.82 0,00
0.81 0,00

11 Da c.
IS,23 a 18,75 , 
1',50 a 18,0)
15.00 a 15.5J ! 
16.50 a IJ,00 
19,50*21.00

5,30 a ü.JO
3.00 a 3,20 
3,90 & 4,16

13.00 
a 11,00

Viggens . . 24,00 & 34,00
koolzaadolie 100 k" 00,00 a 72,50 
Lynzaadolie 100 00 00 a 52,30

DBYNZK 
Aardappelen 100k 
Boter per kilo 
Eieren de 26 .
Hespe de kilo 
Viggens .

BRUGGE

t ï  1/ .
5,00 a 5.5) 
2,90 i  3,10 
3,60 3,80
2,10 a 2,20

0,68  
0,72  
0,72  

18 Dac
18.00 a 18,00
17.0 J a  17,50 
14 30 * 13,00
16.00 » I f ia j
<9,00 « 20,00  
5,5) a 6,0.1 
3.00  » 3,30  
2 38 * 3,01  

00,0 j  a 12,50 
, a 1 3 / 3

22 .00  a 32 0 )  
00,00 a 81,00  
00,00 * 4 i,0J

19 Dec.
5,90 h ti.óO 

- |8 )  a 3,10  
3,42 a 3,60  
1,0)  a 2 .00

42,00 a 45,00 4 j,00 a 45,00
24 Hor.

Tarwe de 100 kilos 00,00 a 17,00 
Rogge . . 00,00 a 15,50
Boter . a ‘2.70
Aardappelen 6,00 a 6,50
Haver 100 kilos lS,50a!7.5) 
Boonen 00,00 a 19,00
Vlas 0 00

AUDENAERDB 13 Djc. 
Aardappelen per 100 k. f;,5o 
Boter de kilo . . 2,9! I
Eieren per 25 . . 3,8? !
Verkens . . 40,00
Hespe de kilo . . 0,00 I

ANTWEBPEN 13 Dec.

Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 17 Djc

16 Dec. 

16,50 a 17,50 
00,0(1» 16 00 

a 2,97 
0,00 a 7,00 

0o,00 a 18,50 
00,00 a 13,50 

a 1.12 
20 Dac.

* 5,50 
» 3, 'ii  
» 3,37 
a 40,00 
a 0,00

fr. 26,10 
28,75

43 ossen 1» kw. 0.81 ii 0.91
208 koeien 0.00 O.'K)

52 veerzen 0.82 0.92
39 stieren 0.70 0.80
39 kalveren 1,15 1.13

Beurs van Brussel 2 0  Dec.
Belgische 3 p. c. 1 s 99,60 

3 p c. 2 s 99,5) 
. 3 p c. g 93.65

Annuiteiten 4 1/2 
• 3

öemeentekr. 41/2 
.  »•/*
, 3 ./*  1361 117,50 

,  3 •/• 1868 l ü j J j  
Aa werp* 1887 2 h i  lo j.jü  

,  1903 2 o/° 9 J,/ö
Brunsei Zeekavei’ 88. / j  
Broste! 1905 y3,75

U3.0)
94,55

Brussel 1902 2 1/2 103
Gaat 1896 2 p. c. i i . i i
Luik 1853 2 1/2 IJJ5J

,  1897 2 p. o. 8 / ij
. W03 8jfj

Oostende premie l. _
2*/. 1898 -

Schaarbeek 1<J97 8 i,6;
Verviers 1833 —‘r
Uoorays 18/4 J •/. 3 j’/
Oongd-leama^ 8 i.ji
Baurupoorwdg i  3̂,[i


