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STAD ISEGHEM. 

A R M B E S T U U R

Iseghem , den 8 Februari 1911.

Aan den H eer Uitgever 
der Gazette van Iseghem.

Mijnheer,
i Daar wij gezien hebben dat den zieken- 
r dienst van den armen in uwe gazet besproken 
is geworden, komen wij u vragen den 

jhiernevensgaanden brief door het armbestuur 
jaan  den gemeenteraad gezonden, in uw 
\ eerstkomend nummer te willen overnemen.
|  Gelief te aanveerden Heer Uitgever, met 
 ̂ onzen voorafgaanden dank, de verzekering ' 
' onzer ware achting.

Het armbestuur :
A. Lecorbesier,
J. Rosseel, f
E. Vanden Bogaerde,
C. Verbrugge,
F. Declercq-Vermote.

Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen 
en Leden van den gemeenteraad der Stad 
ISEGHEM.

Mijnheeren,
Het Armbestuur heeft in zijne zitting van

deelen tegen zijne vergadering van den 
naastkomenden Woensdag ; en vroeg hem 
te zelfder tijde te willen laten weten indien 
hij het ambt van geneesheer van den armen 
aanveerdde aan de voorwaarden in hetzelfde 
reglement uitgedrukt.

Den 13 December 1909. verzochten de Heeren 
Doktoors Depoorter, Gits, Van Eecke en 
Verhamme eenemondelingscheonderhandeling 
met het Armbestuur, hetwelk, deze vraag 
inwilligende, dag bepaalde op 17 December
1909.

Ondertusschen ontving het Armbestuur, 
eenen brief van den Heer Doktoor Van 
Wtberghe, waarbij deze laatste deed uitschij
nen dat het onbillijk ware den Heer Doktoor 
Verhamme en hem zelven, door het invoege 
brengen van het nieuw reglement, te be- 
rooven van de verhooging van eereloon 
over korte jaren door het Armbestuur toege
staan en waarvan zij alleen de voordeelen 
nog niet genoten hadden.

Den 17 December 1909, verschenen op de 
vergaderiog van het Armbestier de Heeren : 
Gits, — Van Eecke, — en Verhamme, bespra
ken het reglement en verklaarden hetzelfde 
te zullen aan veerden.

Zij stelden eenige wijzigingen voor, onder 
ander dat er jaarlijks een doktoor afzonder
lijk zou aangesteld zijn voor den dienst te 
verzekeren van het oudmans- en vrouwenhuis, 
en een voor den dier.st van het weezenhuis

heden, kennis genomen van uwen brief van
30 December laatst, betrekkelijk den zieken
dienst van den armen. Daar deze zaak 
sedert eenige weken in den gemeenteraad en 
door het publiek is besproken geweest, en 
dat onbevoegde personen, den tegenwoor- 
digen toestand verdraaiende, gepoogd hebben 
er de verantwoordelijkheid van te leggen 
op den achtbaren Heer Burgemeester — zoo 
aanzien het de leden van het armbestuur als 
eene plicht te verklaren dat ZIJ A L L E E N  
de verantwoordelijkheid dragen der inrich
ting van den ziekendienst welken zij in 
hunne volle onafhankelgkheid ingebracht 
hebben. Te zelfder tijde begeeren zij U te 
bewijzen, door een beknopt verslag van de 
langdurige onderhandelingen met de mis- 
noegde Heeren Doktoors dat deze laatste alleen 
de oorzaak zijn van eenen toestand welken 
zij vroeger hadden kunnen voorkomen, en 
welken zij thans nog, met een weinig min 
eigenzinnigheid van hunnen kant, zouden 
kunnen op staanden voet doen veranderen.

Tot einde 1909 was den ziekendienst van 
den armen van Iseghem toevertrouwd aan 
twee geneesheeren, die elk den helft der 
stad te verzorgen hadden, en die alle jare 
door twee andere afgelost werden.

Sedert ’t jaar 1908, ten gevolge van den 
gedurigen aangroei der bevolking, was de 
eerloon gebracht geweest van frs. 1400 — 
op frs. 2100. — De Heeren Doktoors Van 
Wtberghe en Verhamme waren de eenige 
die van de verhooging van eerloon nog niet 
genoten hadden.

Op 27 November 1909, heeft het Armbe
stuur, om te voldoen aan de vraag van 
menigvuldige behoeftigen. en om gevolg te 
geven aan den wensch destijds in den ge
meenteraad uitgedrukt, een ontwerp van 
reglement opgemaakt dat den ziekendienst 
van den armen der stad regelde, en waarbij 
dez« laatste hunnen geneesheer vrij mochten 
verkiezen. Op zelfden datum werd dit ont
werp aan a) de geneesheeren van Iseghem 
toegezonden, met verzoek te willen laten 
weten, tegen 5 December volgende, indien 
zij het ambt van geneesheer van den armen 
zouden aanveerden aan de voorwaarden er 
in vastgesteld.

Het Armbestuur ontving schriftelijke toe
stem mende antw oord  op 1 December, o 
December en 4 December 1909  van wege 
de Heeren Doktoors Vandewalle, Depoorter 
en Verhamme en, op 9 December 1909, 
eenen brief van den Heer Doktoor Gits, welke 
schreef dat hij slechts dezen zelfden morgend,
9 December, bemerkt had, dat antwoord was 
gevraagd geweest tegen 5 December voor
gaande, en vroeg of het niet beter ware 
geweest dat deze zaak voo rafgaande^  door 
de Heeren Geneesheeren zou besproken zijn 
geweest.

Bij brieve van 11 December, verzocht het 
Armbestuur den Heer Doktoor Gits, indien 
hij opmerkingen te maken had tegen het 
hem reeds overhandigd ontwerp van regle
ment, dezelve aan het Armbestuur mede te

Bovendien vroegen zij ook de toepassing 
van het reglement voor een jaar te willen 
verdagen, ten einde toe te laten dat de

genieten.
Daarna herhaalden zij nog dat zij onder 

alle opzichten het reglement aanveerdden, 
zelfs indien de voorgestelde wijzigingen met 
aangenomen wierden, en beloofden stellig 
hunne 'schriftelijke bijtreding voor 1911 
in  te zenden, voor einde der loopende maand 
December 1909.

Onmiddelijk na het vertrek der Heeren 
Doktoors, wierden bovengemelde wijzigingen 
en den voorstel de toepassing van het 
reglement te verdagen tot in 1911, door het 
Armbestuur met éénparigheid toegestaan. 
Het reglement werd door den gemeenteraad 
goedgekeurd in zitting van 23 December» 
1909, beslissing waarvan de Heeren Doktoors 
een uittreksel is medegedeeld geworden.

In zijne vergadering van 30 December 1909, 
het Armbestuur, de beloofde bijtredingen 
no^ niet ontvangen hebbende, meende ioel 
te^doen. in  ’t  belang der Heeren Doktoors, 
met hun deze zaak te herinneren ; en schreef 
hun, des anderendaags ’s morgends 31 De- 
cember, een nieuwen brief, om hun te 
verzoeken, indien zij als geneesheer wilden 
benoemd zijn voor 1911, het dubbel van 
het reglement in hun bezit met hunne 
aanveerding te willen bekleeden en inzenden 
tegen zelfden avond voor 7 ure.

Den zelfden dag antwoordde schrifteiyk 
den Heer doktoor Verhamme dat hij den 
dienst voor 1910 aanveerdde op den ouden 
voet, maar dat hij, voor het nieuw | stelsel 
dat moest beginnen met 1911, zich  zou  
gedragen naar de handelw ijze van zijne 
'kollega's. Doktooren Depoorter, Gits en 
Van Eecke.

Op zelfden 31 December 1909, om 9 ure 
’s avonds deden de Heeren Doktoors Depoorter, 
Gits, Van Eecke, Van Wtberghe en Ver
hamme eenen brief geworden aan den Heer 
Voorzitter van het Armbestuur waarin zij 
eenparig aanveerdden dat de geneeskundige 
dienst voor het jaar 1910 zoude waargenomen 
worden door de Heeren Van Wtberghe en 
Verhamme : m aar w aarin  zij verklaarden  
dat zij zouden trach ten , in  1910,. een 
ander reglement op te m aken in  overeen
kom st m et het Arm bestuur.

Uit voorafgaande onderhandelingen blijkt 
dus :

1» dat Heer Doktoor Vandewalle de 
eenige geneesheer der stad wras die het 
nieuw en reeds goedgekeurd reglement voor 
het jaar 1911 bleef bijtreden.

29 Dat de andere geneesheeren, op het 
laatste oogenblik, eu niettegenstaande de 
toegeving van het Armbestuur, dit reglement 
verwierpen, en beweerden de voorwaarden  
van den ziekendienst ze lf vast te stellen.

Het Arm bestuur kon noch m ocht het 
w aarnem en van den ziekendienst der u rm en

laten afhangen van de willekeurigheden  
van veranderlijke en aanm atigende ge
neesheeren.

Den ziekendienst dus voor 1911 in alle geval 
willende verzekeren, heeft het dezen toever
trouwd aan den Heer Doktoor Vandewalle, 
den eenigen die zijne aansluiting bij het nieuw 
goedgekeurd reglement was blijven staande 
houden.

Elf maanden later, den 30 November 1910, 
hebben de Heeren Depoorter, Gits, Van Eecke 
en Verhamme, eenen brief gericht tot het 
Armbestuur, w aarin  zij vroegen den zieken
dienst te laten blijven bestaan zooals voor
gaandelijk — ’t is te zeggen, zonder vrijen 
keus.

Daarop antwoordde het Armbestuur, den
3 December 1910, dat, aangezien er geen 
aaoveerdend antwoord was gegeven geweest, 
binnen den bepaalden tijd, op zijn vraag van 
31 December 1909, de ziekendienst der be
hoeftigen voor 1911 reeds was geregeld 
gew eest; maar dat indien zij voorstellen te 
doen hadden voor het dienstjaar 1912, het 
bestuur bereid was dezelve te onderzoeken.

Op zelfden datum vroegen de Heeren 
Depoorter, Gits, Van Eecke en Verhamme, 
door eenen nieuwen brief, dat, aangezien 
M. Vandewalle alleen den dienst zou doen 
voor 1911, het Armbestuur, van nu  af, zou 
willen beslissen dat, voor de vier volgende 
ja r e n , gelijkerwijze, elkeen van hen den  
dienst van den arm en alleen zou verrich ten , 
’t is te zeggen :

In 1912 M. Depoorter.
In 1913 M. Van Eecke.
I f l  1  t f i v  iU .  K J T v a .

In 1915 M Verhamme.
Den 13 December 1910 eindelijk, na al deze 

briefwisselingen,schreven de Heeren Depoorter, 
Gits. Van Eecke en Verhamme, dat zij het 
reglement aanveerdden van 17 December 1909, 
bo'ven alles begeerende dat al de geneesheeren 
van Iseghem op gelijken voet zouden komen.

Duiden al deze opeenvolgende _ verande- 
viïiQBYi ïiict CLCiyif dat hst ïiict uit sl uit cl ijk 
de liefde voor den arm en is, die de aan
vallen van het A rm bestuur en den achtbaren  
Heer Burgemeester zoo hevig aangespoord 
heeft ?

Op 21 December 1910 liet het Armbestuur 
weten dat de ziekendienst van den armen 
voor het dienstjaar 1911, reeds geregeld en 
bekrachtigd zijnde, niet meer kon veranderd  
zijn , zonder de toestem m ing van den thans  
alleen benoemden titu la ris , M. Vandewalle, 
en dat, in  geval van overeenkomst der 
Heeren Doktoors onder hen, deze over
eenkomst zou moeten onderworpen zijn  
aan den dischraad tegen 27 December 1910.

Op 27 December 1910 ontving het Armbe
stuur eenen brief, waarvan het slot was, 
dat de ondergeteekende geneesheeren MM. 
Depoorter, Gits, Van Eecke en Verhamme 
het ongeschikt vonden onderhandelingen  
aan te gaan m et personen die geen open
baar bestuur o f ambt uitoefenden. {M. 
Vandewalle).

Daarop is gevolgd den brief van de ge
neesheeren, gezonden op 28 December 1910, 
naar al de leden van het gemeentebestuur.

DE ZAAK IS DUS DE VOLGENDE:
Overeenkomstig de bestaande wetten en 

reglementen, zijn de benoemingen der genees
heeren van den armen door het Armbestuur
gedaan. _

De gemeenteraad heeft geen ander recht dan 
deze benoemingen goed te keuren of af te 
keuren ; en in geval van afkeuring, mag het 
Armbestuur zich wenden tot de bevoegde 
overheid.

Bijgevoig is de Heer Doktor Vandewalle, die 
de eenigste geweest is, om zonder voorwaarden 
het reglement van den ziekendienst der armen 
te aanveerden, wettiglijk door het Armbestuur 
genaamd geweest, en zijne benoeming is, 
ingevolge de wet. door den gemeenteraad 
bekrachtigd geweest. Hij dus alleen heeft 
thans het recht den ziekendienst u it te 
oefenen; en het Armbestuur {niet meer dan  
de gemeenteraad, dewelke_ in  de zaak hoe- 
qenaam d niet bevoegd is) is niet bemachtigd, 
het toevertrouwde ambt, regelmatig opgedra
gen, aanveerd en bekrachtigd, te onttrekken, 
zonder de toestemming van den in dienst 
zijnden titularis, of zonder de armkas aan 
eenen eisch van schadevergoeding bloot te 
stellen.

Er blijkt, uit bovengemelde mededeeligen, 
dat deze om standigheid is ter kennis gebracht 
geweest van dè opsprekende Doktoors 
sedert 21 December 1 9 1 0 ;  en dat het dus 
enkel van deze laatsten afhangt eenen stap 
aan te wenden bij hunnen Collega om te 
bekomen dat hij in hunnen voordeele aan 
zijne ui tsl ui telijke benoeming verzake.

Wij meenen genoegzaam te weten dat 
M Vandewalle te allen tijde verklaard 
heeft, dat elke aanvraag welke hem door 
zijne Collega’s of door eenen persoon vap hen 
bemachtigd, zou gedaan zijn, van zynen 
’t wege met de meeste welwillendheid zou 
aanveerd en toegestaan zijn.

Eenieder moet bekennen, dat het niet 
aannemelijk is, da t een ingericht bestuur, 
hetw elk zijne beslissing w ettig  en regel
m atig  genomen heeft, ze lf zou moeten  
stappen aanw enden in  't  voordeel van dezen  
die slechts door hunne eigene en vrijwillige 
onthouding n iet benoemd geweest sijn.

In geiyk welke omstandigheden kent het 
Armbestuur noch vrienden noch bevoordee- 
ligden, het kent enkel den geneesheer die 
zijne voorstellen op tijd en stond aangenomen 
heeft, en verk laart zich  bereid alle genees
heeren te aanveerden welke m et den dienst- 
doenden titu la ris  nopens den ziekendienst 
zouden overeengekomen zijn.

Gansch dezen toestand door denwalken 
men zooveel opschudding heeft trachten te 
verwekken, zou dus reeds lang effen en 
klaar zijn, hadden [de opspraakmakende 
Doktoors zich al den goeden kant gewend, 
en aan Doktoor Vandewalle eene toestemming
GWSïif1rréo MVtH1 hti nnn nltiid

Om te eindigen, Mijnheeren, het armbe
stuur houdt er aan eenparig te verklaren, 
dat gij in het toekomende bij voortduur 
moogt rekenen op zyne verkleefdheid voor 
de belangen van den armen en dat het 
van dezen plicht niet zal afwijken ondanks 
belanghebbende tegenkantingen of dwars- 
boomerij.

Aanveerdt, Mijnheeren, de verzekering zijner 
ware achliDg.

Het Armbestuur :
A. Le Corbesier,
J. Rosseel,
E. Vanden Bogaerde, 
C. Verbrugge,
Fr. Declercq-Vermote.

Iseghem, den 8 Februari 1911.

STAD ISEGHEM
OPENBARE

Zitting van flen Gemseiiteraafl
Donderdag 9 Februari 1911.

DAGORDE :
1. Kasverificatie 48 kwartaal 1910.
2. Grondafstand gemeentekerkhof.
3. Goedkeuring aanbesteding werken

Paterommegangstraat.
4. Goedkeuring ontwerp aanbesteding

onderhoud kalsijde tseghem-Ardoye.
5. Goedkeuring reglement werkloozen-

fonds.
6. Reklamatie abonnement.

Al de leden waren tegenwoordig.
Het verslag der voorgaande zitting, door 

den heer Sekretaris voorgelezen, is algemeen 
goedgekeurd.

M. de Burgemeester doet lezing geven van 
een omstandig en volledig verslag over de 
kwestie van den dischraad en de HH. doktors, 
door het dischbestuur aan het schepenkollegie 
en den gemeenteraad toegezonden.

M. Seynaeve  vraagt indien de woorden 
onbevoegd persoon, die in den brief voor
komen, toepasselijk zijn op de gemeenteraads
leden. Hij spreekt veraers over de mededeelin- 
gen nu door den dischraad gedaan, en zegt 
dat dezelve, volgens hem, moesten gegeven 
geweest zijn toen den gemeenteraad over de 
benoeming der geneesheeren moest uitspraak 
doen. Wij hadden destijds al de stukken, 
betrekkelijk deze zaak, moeten kennen om de 
benoeming goed of af te keuren.



M. de Burgemeester. — Wij hebben destijds 
mededeeling gegeven van alles wat ons door 
den dischraad wierd toegezonden. De zaak is 
en blijft altijd dezelfde, dat de gemeenteraad 
maar goed of af te keuren heeft de besluiten 
door den dischraad genomen. Het valt in de 
bevoegdheid niet van den gemeenteraad, de 
doktors te noemen van den disch. Wij hebben 
deze benoeming maar goed of af te keuren. 
Dit is hetgeen ik reeds honderdmaal gezeid heb.

M. Gits. — Het is spijtig dat die overeen
komst zooveel maanden vroeger gemaakt 
wierd dan andere jaren. Ik kan ook niet 
verslaan dat er leden van den gemeenteraad 
zijn die in de herbergen zeggen dat, hadden 
zy nog voorzitter geweest van den dischraad, 
die zaak geene plaats zoude gehad hebben, 
en dan zondag laatst teekenen zij een protest- 
briefken om alles goed te keuren wat er 
gedaan geweest is.

M. Rosseel, schepen van den burgerstand.
— Hetgeen gij zegt raakt mij persoonlijk. 
Ik heb gezeid en houde staan tegenover 
gelyk wie. dat ware ik voorzitter gebleven 
van den disch, ik nooit het stelsel van genees- 
dienst zou veranderd hebben, en bijgevolg 
dat wij de moeilijkheden die daardoor ontstaan 
zijn, niet hadden tegengekomen. Dat zeide 
ik aan Dr Van Eecke, aan mijn broeder Jules 
en anderen die er over spiaken.

M. Seynaeve vraagt indien het niet on
bescheiden is naar de oorzaak te vernemen 
waarom M. Rosseel geen voorzitter van 
den Dischraad gebleven is.

M. de Burgemeester zegt dat M. Rosseel 
afgeveerdigde was van den Burgemeester bij 
het Dischbestuur, en bijgevolg niets anders 
dan dienstdoende voorzitter was.

M. Vandekerckhove-Laleman  wenscht dat 
de kwestie van de doktoors en den disch
raad spoedig zou opgelost zijn voor het welzijn 
van de dischirenooten. Waarom zou de ge
meenteraad zich niet aanstellen als bemid
delaar, en eene commissie benoemen om 
deze geschillen te doen eindigen.

M. dè Burgemeester. — Ik heb nooit 
beter gevraagd en gij Heeren van den 
gemeenteraad, de HH. Doktoors en het disch
bestuur weten beter dan gelijk wie dat 
ik dit altyd betracht heb. Mijnen wensch 
is en bl\jft dat er eene overeenkomst zij 
en dat al de doktoors den dienst zouden 
doen. Voor wat het aanstellen eener commissie 
aangaat, dit ware buiten de bevoegdheid 
van den gemeenteraad. Eene zaak is moge
lijk, het is dat de geneesheeren zich wenden 
tot den gemeenteraad hem verzoekende de 
noodige voetstappen bij Doktor Vandewalle 
te doen om de zaak te vereffenen.

M. Vandekerckhove dringt aan in den 
zin van den Heer Burgemeester.

M. de Burgemeester. — De besluitselen 
van den brief ons door het dischbestuur 
gezonden en waarvan er lezing is gegeven

M. (iits. — Moet dien staat van zaken 
aldus blijven voortduren ? Dat de gemeente
raad eene commissie noeme gelast die zaak 
te vereffenen, en dat den dischraad en de 
doktoors zich schikken volgens hunne uit
spraak.

M. D ierick. — M. Seynaeve heeft gezeid 
dat den ziekendienst van den disch door 
epnen doktoor niet kan verzekerd zijn. Doktoor 
Vandewalle heeft mij gezeid dat hij de 
handteekens bezit van 36 geneesheeren die 
hem hunne hulp en medewerking toegezeid 
hebben.

M. Seynaeve. — W aar wonen die 36 dok
toors ? Zij kunnen uren en uren van hier 
verblijven, en als ’t nood doet met eene 
vliegmachien afkomen. In het verslag spreekt 
men ook van den goeden en slechten kant 
dat is juist gelijk in het laatste oordeel! 
volgens u staan Seynaeve en C. Gits zeker 
al den slechten kant ?

M. Gits. — ’t Is best dat wij gewend zijn 
van het te hooren.

M. Seynaeve. — Ik aanveerd niet dat 
de doktoors voetstappen doen bij M. Vande
walle. Waarom moeten die heeren zich voor 
hem vernederen. Het is de gemeenteraad 
die eene commissie moet benoemen om de 
zaak tusschen den Dischraad en de doktoors 
te vereffenen.

M. de Burgemeester. — Wij komen te 
hooren uit den brief van den dischraad dat 
indien de Heeren Doktoors de voetstappen 
waarvan gij spreekt, bij Dr Vandewalle doen 
door tusschen komst van bevoegde personen 
de zaak ongetwijfeld zal vereffend zijn. 
Het is dus gelijk ik kom te zeggen, dat de 
Heeren Doktors den voorstel aan den gemeen
teraad zouden kunnen doen.

Er wordt lezing gegeven van een bri f van 
Dr Vandewalle, betreffende het geval van eene 
vrouw, wonende wijk Abeele, waarvan ge
sproken wierd in de laatste zitting van den 
gemeenteraad — ingevolge het verslag die in 
stad verspreid wierd. — D' Vandewalle be
schrijft zeer omstandig hoe de zaak zich 
vorendeed, en de ongegrondheid van hetgeen 
M. Seynaeve daarover volgens gezeid verslag 
had verteld.

M. Seynaeve. — Ik houde staan al wat ik 
diesaangaande gezeid heb.

M. de Burgemeester. — Wij zullen overgaan 
tot de bespreking van het dagorde :

1° Kasverificatie. — Goedgekeurd.
2° Grondafstand gemeentekerkhof. —

Drie perceelen grond worden a f g e s ta a n  onder 
de gewone voorwaarden : 1<> aan M. J. Vande- 
putte, 2° aan E. H. Delputte voor het graf 
zijner moeder, 3° aan Jufvr. Marie Bourez 
voor het graf harer ouders.

3° Goedkeuring aanbesteding Pater- 
ommegangstraat.

Er waren 9 aanbiedingen. Volgens de 
voorwaarden van het lastenkohier, kan de

aanbieding van M. C. Mullie niet in acht 
genomen worden. De aanbesteding wordt 
toegekend aan den heer Lemahieu. Al de 
leden stemmen eenparig de goedkeuring.

4° Goedkeuring ontwerp onderhoud 
kalsijde Ardoye-Iseghem .

M. de Burgemeester. — Ingevolge een 
ministerieel besluit zal de staat tusschenkomen 
in het onderhoud der geineentekalsijden, voor 
den helft der kosten.

M. Seynaeve vraagt nieuws over den 
voorstel door den gemeentenraad gedaan voor 
de overname van de kalsijde naar Lendelede.

M. de Burgemeester. — Tot nu hebben 
wij niets ontvangen. Wij hebbèn sedert 
daarover geschreven, doch de zaak is zonder 
gevolg gebleven.

M. Gits vraagt hoe de zaken staan van 
de loskaai van den ijzeren weg,

M. de Burgemeester. — Wij hebben daar
over geen verder nieuws ontvangen.

De openbare zitting word gesloten.

In de Mandelkoor.
Het groot kunstconcert, maandag avond 

alhier door den Mandelkoorgegeven, is met den 
meesten bijval bekroond geworden. Nimmer 
was er immers in de schoone feestzaal der 
Congregatie een zoo uitgelezen publiek ver
gaderd, waaronder veel gekende kunstlief
hebbers van stad en het omliggende ; nimmer 
hadden wij er zoo een prachtig afwisselend 
programma te hooren gehad ; nimmer heerschte 
er onder de aanwezigen eene zoo diep eer
biedige stilzwijgendheid binst het uitvoeren 
der verheven muziekstukken.

De koor « Avondklokje » wierd met veel 
juistheid en gevoelen gezongen, en wij hebben 
bestatigd dat onder de leden van de Mandelkoor 
er meer dan één talent is dat, mits goede 
lessen en werkzame bereiding, tot een hoogen 
trap zou kunnen stijgen.

Na die inleiding verscheen op het tooneel 
de alomberoemde Belgische Trio Doehaerd- 
Vanneste-Kauffm ann, en gaf ons vooreerst 

den Trio II  op 2  van Beethoven te hooren. 
Aanstonds gevoelden wij dat wij voor ons 
kunstenaars hadden van allereerste hoedanig
heid. De volmaaktheid waarmede zij gansch 
het gedacht van den grooten meester weder
gaven, de stiptheid in den Allegro, het lang
zaam teeder zingen in den Adagio, de 
virtuositeit vereischt voor den Tema con 
Variazione, dat alles hebben wij in volle 
maten genoten en gewaardeerd. Ja, ware 
kunstenaars zijn die Trio; elk afzonderlijk 
meesters op hun speeltuig, samen een ineen- 
smeltende samenzang van talenten die mal
kaar verstaan, die malkaar tot in de minste 
bijzonderheden begrijpen en volledigen, en 
eene zuivere eenheid_uitmakeni  bekwaam om 
te overmeesteren.

Geestdriftige toejuichingen begroetten die 
uitvoering, en dan was het de beurt van 
M. A rth u r  Sam yn , die ons « Goede Nacht » 
van Leclercq, zong, kunstvol begeleid door 
M. A rth u r  Hoornaert, klonk die schoone 
melodie helder door de vergaderzaal en wierd 
op welverdiend handgeklak onthaald.

Nu hadden wij M. F ranz Doehaerd als solist 
op de viool met « Souvenir de Moscou » van 
W ieniaw sky. Dat zijn van die meesterstukken 

die de weerde van den uitvoerder aanstonds 
kenmerken. Verhaasten wij ons te zeggen dat 
onze verwachting niet werd teleurgesteld. 
Voorzeker dat al de moeilijkheden, eigen aan 
het vioolbespelen, in dit stuk gezocht voor
komen ; verschillige deelen ervan mogen wij 
aan eene ware halsbrekerij vergelijken : op 
twee, drie snaren de móeilijkste muziekale 
vormen wedergeven met snelheid, juistheid 
en gevoelen, dat heeten wij tooverende kunst- 
macht, en dat speelde Doehaerd ongeëvenaard.

Als afwisseling gaven MM. Leire en 
Cordeleeuw een dubbel kluchtzangspel. Wij 
weten dat het zeer moeilijk is iets van weerde 
in dien aard te vinden en uit te voeren ; bij
zonderlijk na hetaanhooren van echte meester
stukken, valt het luisteren naar kluchten 
soms wat overbodig. Alleman is echter geen 
muziekliefhebber, en om allen voldoening te 
geven waren ook deze nummers in het 
programma gelascht. De heeren Leire en 
Cordeleeuw hebben zeer goed hunne taak 
gekweten ; noch te plat noch te boertig waren 
hunne gekozen stukjes, en de fijne geestrijk- 
heid waarmede zij hun spel voordroegen 
verdient onze beste gelukwenschen.

Weldra ving het tweede deel van het concert 
aan, met den « Trio I » van Mendelssohn 
Het is de eerste maal niet dat wij alhier dit 
meesterstuk te hooren kregen, en het was ons 
bijzonder aangenaam de gelegenheid te hebben 
hetzelve op volmaakte wijze te hooren uit
voeren. De rijkdom van kleur, de pracht der 
ineengewrochte akkoorden, de luister van 
genotvolle harmonie, het op- en neergaan 
van fijn uitgebeitelde luide of stiluitstervende 
volzinnen en nuancengalmen, wel te ver
gelijken aan wellende zeebaren, gansch de 
kunstopvatting van Mendelssohn, in wiens 
muziek steeds levensvolle blijmoedigheid 
praalt, wierd hier nogmaals meesterlijk als 
een Rubenstafereei ten toon gespreid. Nog
maals welke eenheid, welke juistheid, welke 
gevoelvolle u itvoering!

M. Gilbert Declercq verwierf daarna, met 
«fGondellied » van Van Durme, de hertelijkste 
gelukwenschen van het publiek. Welluidende 
en klare stem die zeer goeden indruk maakt.

Nu nadert de heer K auffm ann  het klavier 
Op eenen concertvleugel Pleyel hadde de 
« Ballade » van Chopin, met alle hare 
schoonheid, met al haar tintelend en helder 
notengeperel, kunnen op gansch volmaakte 
manier wedergegeven worden. Toch daagt 
weldra, onder ’s leeraars slingerende vingeren,

uit het speeltuig de droomerige droefgeestig
heid van den Poolschen meester, schielijk 
onderbroken door vurige klanken en trippe
lende akkoorden ; en een oogen blik scheen 
het ons dat Chopin zelf daar speelde en, 
zwevend in het rijk der meiodie, onzen geest 
en ons hert tot ongewone begeestering verhief. 
Hoe geern zagen wij daar professor Kauffmann 
aan den piano ! Zijn spelen verschafte ons een 
overheerlijk genot, en was tevens voor de 
tegenwoordige liefhebbers eene kostbare les.

M. Vanneste had ons de uitvoering der 
« Romance » van Saint-Saëns  en de « Taren-  
te l le » van Hopper voorbereid. l)e breede 
tonen van zijn cello zongen en weenden, 
juichten en triiden. Welk diepgevoelen, welke 
meesterlijke schakeeringen, welke, onover
troffen behendigheid in de harmonica-tonen, 
welke donzige zachtheid en rijke volheid !

Nog wierden eenige kluchtzangen zeer 
aangenaam voorgedragen, en de aanhoorders 
verlieten de feestzaal, gelukkig eenen buiten
gewonen kunstavond te hebben genoten. 
Vooral de liefhebbers van ware kunst brachten 
algemeene hulde aan de talenten van den 
Belgischen Trio, en bedanken den Mandelkoor 
alhier een zoo prachtig muziekfeest te hebben 
op touw gesteld. Zij bedanken vooral het 
bestier der Maatschappij, en zij verhopen 
dat. door toedoen harer ievervolle en gul- 
hertige Voorzitters, nog zulke avonden 
zullen ingerictrt worden, tot veredeling van 
het kunstbegrip in onze stad.

J. V.

Verlof voor de soldaten.
Onbepaald verlof zal toegestaan worden aan 

de milicianen, vrijwilligers, vrijwilligers met 
premie en plaatsvervangers der klassen van
1908 en 1909.

Klas 1908 : voetvolk, 15 September, kanon
niers te paard, van de kavalerie-di visies, van 
de vestingsbataljons der versterkingen van 
Luik en Namen en de bijzondere kompagnies 
der genie, den 30 September ; de beredene 
kanonniers van de veldartillerie en den 
regimenttrein, den 28 Februari.

Klas 1909 : vestingsartillerie en bijzondere 
kompagniën der artillerie en bestuursbataillon, 
den 30 September.

Kunstkroniek.
Door de voornaamste spelers van « Het 

Nederlandsch Tooneel » van Gent, onder ander 
MM. E. Van Havermaete, G. Cauwenberg. 
J. De Waegenaere, E. Stevens, enz. zal eene 
kunstomreis door Vlaamsch België ondernomen 
worden met het gedicht parabelspel in vier 

i bedrijven : « De Verloren Zoon » door den 
heer Jos. Vanden Berghe, met muziek van 
M. De Graeve.

Dit parabelspel, een der schoonste letter
kundige voortbrengselen van den laat stenlljir, lö Tïï IViaLUUgb, TïUüivuüvj \ST* uivi lljlit,
verzen geschreven en de verschillige karakters 
zijn buitengewoon sterk geteekend. Het werd 
voor de eerste maal opgevoerd in het Klein 
Seminarie te Rousselare in Maart 1910, en 
beleefde sinds, met allergrootsten bijval, reeds 
meer dan dertig opvoeringen in collegies 
en katholieke kringen, De omreis vangt aan 
den 10 April aanstaande.

Naar China.
M. Busens. een jonge geneesheer van den 

gezondheidsdienst der uitwijkelingen te Ant
werpen, heeft aan den minister van binnen- 
landsche zaken en openbare gezondheid de 
toelating gevraagd om naar China te ver
trekken, ten einde daar te helpen aan de 
verpleging der pestlijders en het bestrijden 
der schrikkelijke ziekte.

De Beroepsvereenigingen.
By koninklijk besluit van 30 januari is in 

het ministerie van nijverheid en arbeid eene 
bestendige commissie voor erkende beroeps
vereenigingen, arbeidsbeurzen en werkloozen- 
fondsen ingericht. Zij heeft voor doel die 
verschillende instellingen uit te breiden en 
middelen te zoeken om het werk verlet zooveel 
hogelijk te verhelpen.

De Jaarw edde  der Schoolmeesters.
In antwoord op eene vraag, in de Kamer 

gesteld, heeft de minister van wetenschappen 
en kunsten verklaard dat de regeering de 
kwestie van de verhooging der jaarwedden 
van de schoolmeesters ter studie gelegd heeft, 
’t Is te hopen dat die studie n te ta l te lang zal 
duren en de regeering de zoo zeer gewenschte 
verhooging zal voorstellen.

Voor de briefdragers.
Het is eene afgedane zaak dat de briefdragers 

eene merkelijke lotsverbetering zullen be
komen. M. de Broqueville, minister van 
spoorwegen en posterijen, heeft verklaard dat 
er eene som van 1,069,000 fr. per jaar zal 
besteed worden om de verbeteringen in te 
voeren. De kleedermassa wordt afgeschaft ; 
de stedelijke briefdragers zullen eik jaar eene 
broek, eene vest en een kepi krijgen ; de lande
lijke briefdragers hebben alle jare recht op een 
kiel en alle twee jaren op eene vest ; al de 
briefdragers zullen alle vijf jaren een mantel 
krijgen. M. de minister zal ook het thans be
staande maximumloon verhoogen ; het mini
mumloon zal, voor zekerekategoriën. insgelijks 
verhoogd worden en men zal daarenboven 
jaariijksche vergoedingen verleenen van 75 
tot 150 fr., volgens de dienstjaren. Men ziet 
dat M. de Broqueville den weg volgt van M. 
Helleputte, en zich het lot der briefdragers, 
die zoo nuttige bedienden, ieverig aantrekt.

Een half millioen.
Ziet men zich eensklaps aan ’t hoofd van 

een half millioen !
Dit schijnt een droom te zijn en nogthans 

is er niets meer zeker ; er zal weldra 
iemand zijn die met 500,000 frank het biljet 
zal zien uitkornen der Tombola van de 
Tentoonstelling van Brussel dat hij voor 
twintig sous zal gekocht hebben !

Ten andere, er zal uit de « trommels » 
komen uitdeelers van fortuinen: loten van
100,000 fr , van 50,000. van 25,000, van
20,000, twee van 15,000, vier van 10,000 
en vijftien van 5,000, zonder te spreken 
van de 510,000 frank van andere loten.

Is het daar het groot belang en het getal 
der loten F Is het de begeerte om aan de 
laatste trekking deel te nemen?

Dat het voor de eene of de andere reden 
zij, niettemin heeft de verkoop der biljet
ten nooit zoo rap gegaan en indien het 
zoo voort gaat, zal het niet lang meer 
duren of de eindtrekking zal weldra aange- 
kondigd worden.

FR A N K R IJK .
Kerkzang.

Het Verbrekingshof heeft zaterdag de voor
ziening verworpen door het openbaar minis
terie gesteld tegen een vonnis waarbij de E H 
Vidal, pastoor van Coursah (Aude) vrijge
sproken werd.

De burgemeester van Coursan had een besluit 
genomen, waarbij alle redevoeringen, gezang 
en geroep op straat verboden werden. De E. H. 
Vidal had, onder het zingen van de gebruike
lijke psalmen, een lijk naar het kerkhof 
vergezeld. Dö burgemeester had proces-ver baal 
opgesteld, voor overtreding van het munici
paal besluit.

Het Verbrekingshof heeft beslist dat zangen 
en psalmen, door de geloovigen bij eene be
grafenis gezongen, niet kunnen aanzien 
worden voor eene woelige betooging.

Vredelievende V erklaring.
De koning van Engeland heeft zondag 

morgend, in het Buckinghampaleis te Londen 
den vermaarden professor Harnack, der hoo 
geschool van Berlijn, en docter Spiecker, 
ontvangen ; zij waren afgeveerdigd door 
het duitsch komiteit, over een paar jaren 
gesticht om eene toenadering tusschen Enge
land en Duitschland te bewerken, en kwamen 
koning Joris een herinneringsalbum aanbieden, 
van het bezoek onlangs door een aantal 
engelsche geestelijken te Berlijn afgelegd.

In antwoord op eene aanspraak van pro
fessor Harnack, deed de koning de volgende 
verklaring : « Men gaf aan mijn vader den 
naam van « Vredestichter » ; het is mijn 
plicht, zijne voetstappen te volgen. Ik zal 
al mijne krachten inspannen om den vrede 
en den goeden wil tusschen de volkeren 
aan te moedigen. »

Dat is zeer wel gezegd, doch de engelsche 
regeering zou beter doen met het voorbeeld 
te geven om de wapeningen en de krijgs- 
uitgaven te verminderen. De andere mogend
heden zouden dan misschien volgen.

Onlusten in Portugal.
Eene bende van twee honderd kerels heeft 

woensdag de katholieke en koningsgezinde 
kringen van de stad Coimber bestormd, er al de 
meubelen in stukken geslagen en de boeken 
verbrand. De twee kringen hadden in de 
kathedraal eene mis doen celebreeren, ter gele
genheid van de derde verjaring der dood van 
koning Carlos en zijn zoon prinsLouis-Phiiippe.

BINNENLAND.
Rousselare. — Dieven aan ’t w erk. — 

Dinsdag nacht werden er bij verscheidene 
bewoners van het gehucht « de Ruiter » 
konijnen gestolen. Bij den landbouwer Van- 
becelaere, waar de dieven ook poogden te 
stelen, werden zij opeen geweerschotonthaald, 
zoodat zij zich verhaastten af te trekken ; 
Vanbecelaere weet niet of hij een der nachte
lijke bezoekers getroffen heeft of niet. De 
schelmen zullen weldra gekend zijn, daar een 
hunner zyne klak en een paar handschoenen 
achtergelaten heeft.

Thielt. — Donderdag morgend is vrouw 
Elisa Bogaert, echtgenoote Emiel Dejonghe, 
38 jaar oud, wonende te Emelghem, op de 
markt plotseling dood gevallen. De onge
lukkige, die handel dreef in boter, was 
juist bezig hare waren te betalen, toen zij 
ten gronde v ie l ; een bijgeroepen geneesheer 
en een priester kwamen te laat, daar de 
vrouw reeds opgehouden had te leven. Het 
lijk werd naar het gasthuis gedragen en 
Emiel Dejonghe werd, met alle noodige 
voorzorgen, verwittigd van het ongeluk dat 
hem getroffen had. ’t Is in drie weken de 
vijfde plotselinge dood welke te Thielt aan 
te stippen is.

St-Nikolaas. — B rand  in  eene weverij.
— Woensdag avond rond 9 1/2 ure ontstond 
er brand in de weverij van M. Hyman-Van- 
kerckhove. Het vuur nam aanstonds eene 
snelle uitbreiding, zoodat al de gebouwen 
in korten tijd in laaie vlam stonden. Men 
vreesde zelfs een oogenblik dat de fabriek 
van M. Verbiest ook zou door het vuur 
aangetast zijn, doch de pompiers gelukten 
er  in den brand te beperken.

Donderdag morgend kon men zich reken
schap geven van de verwoesting, welke 
door den brand aangericht was. De getouwen 
van de handweverij, met de stukken er op, 
zijn de prooi der vlammen geworden, als
ook de voorraad wol en katoen, de kaarten 
en de teekeningen van de jacquarttoestellen. 
De schade bedraagt rond de 40,000 fr. en 
is slechts gedeeltelijk verzekert. In de stad 
is h e t  g e r u c h t  in  om loop  d a t  e r  k w a a d w i l l i g -



heid in het spel zou zijn, doch zulks is tot 
hiertoe nog niet bevestigd. Een ̂ onderzoek is 
ingesteld om te weten waaraan de brand 
moet toegeschreven worden.

Ostende. — Zelfmoord. — M. H. C....,
36 jaar, wonende te Gent, was Dinsdag le 
Oostende afgestapt en ging in een hotel der 
Wapenplaats eene kamer bespreken.

Weldra vertrok hij er, ging op de Vis- 
scherskaai in een koffihuis eenige brieven 
schrijven en deed dan eene wandeling langs 
de kaaien.

Agenten vonden hem rond 7 ure in de 
Vlaanderenstraat en brachten hem naar 
’t policiebureel in ’t gedacht dat hij beschonken 
was.

In policiebureel stelde men weldra vast 
dat de man geen teeken van leven meer gaf.

Een geneesheer, dadelijk ontboden, schreef 
den dood, na een uur onderzoek, aan ver
giftiging toe.

Aan de brieven die de man op zak droeg, 
zag men dat hij zelfmoord gepleegd had.

Zijne familie wonende H. Geeststraat te 
Gent werd verwittigd.

Benevens de brieven vond men in de 
zakken yan den handelaar eene som Aan 1090 
fran k .

Bericht. — Het gemeentebestuur der stad 
Kortrijk heeft een berichi rond gezonden om 
aan de inwoners der naburige gemeenten 
kenbaar te maken dat er aldaar een geval van 
razernij is bestatigd geweest. De eigenaars 
van honden moeten dus meer dan ooit de voor
schriften op het muilbanden der honden na 
komeu, willen zij zich aan geene ongelukken 
en vervolgingen blootstellen.

In g e lm u n s te r .  — Varken gestolen. — 
Donderdag nacht zijn dieven op het hof 
gedrongen van de kinders Storme landbou wers 
wijk Naaipander.

De dieven hebben eerst de schuur door
zocht en daar een vlegel mede genomen, 
vervolgens hebben zij het varken uit den 
stal gehaald en op het hof zelf afgemaakt 
en medegenomen.

Daar niemand iets gehoord heeft, denkt men 
dat het zwijn met den vlegel den kop 
is ingeslagen alvorens het] de keel af te 
steken. Het spoor der dieven is gevolgd 
door het verlies van bloed, langs de grint- 
baan naar Iseghem.
— Geiten gestolen. — Denzelfden nacht 
werden ten nadeele van Kerchove-Goeman, 
zelfde wijk, twee schoone geiten gestolen. 
De gendarmerie van Iseghem onderzoekt de 
zaak.

Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux 
système verkocht in « w itte  kru ikjes  » of stoop- 
kens. maar er bestaat maar eene echte vieux 
système van het merk « ’t W it stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’tw i t  
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

Meenen. — Aanhouding. — Verleden week 
werd door de policie zekere Victor Delmotte, 
28 jaar. aangehouden, die aan eenen spot
prijs schoenen te koop bood, welke vermoede
lijk voortkomen van eenen diefstal, te Iseghem 
gepleegd. Delmotte werd gevankelijk naar 
Kortrijk overgebracht en ter beschikking 
van het parket gesteld.

Moorslede. — Sedere eenige dagen worden 
er alhier talrijke diefstallen gepleegd. Op 
eenen nacht werden op vier plaatsen de 
hennen en de konijnen gerobberd. Zondag 
nacht is er ingebroken bij den bakker H. 
Vandenbroucke, waar de konijnen, de hennen 
en de haan gestolen zijn, Bij Frans Vermote 
en op andere plaatsen hebken de dieven ook 
gepoogd in te breken, doch zij rfiislukten. 
’t Is zeker dat de nachtelijke bezoekers 
geene vreemden zijn ; de policie houdt een 
oog in ’t zeil.

< Lucifer » te Thielt.
Op Dinsdag 14 Februari aanstaande zal de 

tooneeltroep « Royaards », Vondel’s verheven- 
ste treurspel LUCIFER of « den val der Enge
len » opvoeren in het Gildhof te Thielt. Om 
aan alle liefhebbers de gelegenheid te geven 
dat kunstwerk te bewonderen, zelfs indien zy 
wat ver afgelegen wonen, zal de vertooning 
beginnen ten 2 1/2 ure om geëindigd te zijn 
kort over 6 ure.

W illem  Royaards zelf, speelt de rol 
van Lucifer.

Prijzen der plaatsen ; l e plaats, 5 fr. (voor
behouden en genummerd ) 2e plaats, 3 fr.

Kaarten zjjn te verkrijgen bij de boekhande
laars te Thielt. Het plan der zaal ligt ter 
inzage by den boekhandelaar Lannoo-Maes, 
Yperstraat, waar ook de voorbehouden plaat
sen moeten genummerd worden.

STAD SNIEUW S.
Sedert eenigen tijd is de fabrikatie der 

schoenen met mekanieken gemaakt, zoodanig 
verbeterd en heeft zulke groote uitbreiding 
genomen dat de fabriekanten onzer streek, 
willen zij stand houden, genoodzaakt zijn zich 
op dien voet in te richten om de concurrentie 
tegen de Amerikaansche, Engelsche en 
Belgische huizen te volhouden, bijzonderlijk 
voor wat het manswerk betreft.

M. Bral-Donego een der bijzonderste fabri
kanten dezer stad, zal eerstdaags alhier eene 
mekanieke schoenfabriek inrichten. Het huis 
Devers van Brussel richt er eene in te Thielt. 
Alles doet voorzien dat het mekaniek werk 
in dit vak welhaast de plaats van het hand
werk zal innemen gelijk het heden gaat 
met de weverij, de schrijnwerkerij enz.

— Wy lezen in de « P atrio te  » d i t  de 
minister van ijzerenwegen zijne goedkeuring 
gegeven heeft voor de uitbating van de 
tramlijn Iseghem-Wynkel_ St Eloi-Gulleghem- 
Wevelghem. Binnen eenige dagen zal de 
tramlijn de reizigers en koopwaren kunnen 
vervoeren.

B urgers tand  ?an  Isegbem
G E B O O R TE N :

34. Maria Werbrouck, dv. Gustave en 
Leonie Derieuw. — 35. Michel Vandamme, 
zv. Felix en Elisa Vercruysse. — 36. 
Jeröme Demeurisse, zv. Gustave en Leonie 
Lezy. — 37. Marcel Hoornaert, zv. Jules en 
Flavie Verholle. — 38. Rachelle Verbeke, 
dv. Auguste en Marie Casier. — 39. Eugène 
Mestdagh zv. Alphonse en Stephanie Ver
meersch. — 40. Achille Demuynck, zv. Joseph 
en Elisa Gesquiere. — 41. Joseph Vancomper- 
nolle zv. Leo en Elisa Bardoel. — 42. Bertha 
Vansteenkiste, dv. Camille en Florentia Roose.

S T E R F G E V A L L E N :
35. Gaspard Lezy, 3 j. zv. Aloyse en Fran- 

cisca Naert, Hondekensm. — 36. Nestor 
Pannecoucke 2. m. zv. Victor en Adeline 
Denudt, Nederweg. — 37. Louise Vandenberghe 
huish. 68 j. W 9 Felix Wullaert, St Antoniusstr. 
— 38. Lucia Bossuyt zb. 83 j. W e Jean Deldaele 
de Pélichystr.

H U W E LIJK E N  :
14. Arthur Verhelle, houthandelaar, 25 j. 

en Carolina Mulier, zb. 29 j.

SCHEEPVA ART VAN ISEGHEM.
Stanley  met koolzaad voor Constant Van 

Demoortele. — A nna  met kolen voor Frangois 
Decaigny Emelghem, — M arie met kolen 
voor Jules Dalle en Jules Callens.

V oor de uitgeslotenene w erk lieden  
van Ingelmunster

Onbekend, fr. 5 : Voor de werklieden van 
‘Ingelmunster, 5 ; Derde storting van het 
Weverssyndikaat, 5 ; Ook een handje toe, 15 ; 

^Van hier en d a a r , : 1,50 Vierde stortingvan het 
Weverssyndikaat, 5 ; Naamloos (Alle weken 
zoolang het duurt), 5 ;  Voorde uitgeslotene 
van Ingelmunster, 15. .

Alle giften worden met dank aanveerd bij 
E. H. Willems, onderpastor ; ook in ’t Gilden- 
huis, alle dagen, van 1 tot 2 ure.

STAD ISEGHEM — Jongelingen-Congregatie

Groot Tooneelfeest
MAANDAG 20 FEBRUARI 1911

om 6 ure stipt

R E D D E R  OF BEUL
DRAMA

— DIEVEN IN  DE WACHTZAAL
BLIJSPEL

Prijzen der Plaatsen : 2 f r .  1 f r .  0 ,5 0  f r .

H uiduitslag en Puisten.
Wonderbare genezing door den 

KLOOSTERBALSEM.

Mevrouw Wesmaël, wonende Place Gil Cocq 
15 te Jupille, verklaart dat haar zoontje René 
Wesmaël lafigen tijd leed aan eene huidziekte, 
die gepaard ging met overgroote jeuking,, Zijn 
lichaampje was bedekt met roode puistjes met 
witte puntjes. De jeukte die hij uitstond was 
verschrikkelijk. Ten slotte begon de huid open 
te barsten, terwijl de wondjes meestal bloedden. 
Het ventje schreeuwde het uit van de pijn en 
zijne huid zag er verschrikkelijk uit en hij kon 
van de pijn ’s nachts niet slapen. Daar hij ook 
bijna geen eetlust had, verzwakte hij met den 
dag en daar de huid hoe langer hoe vetter werd 
en de puisten bruinrood werden, begon ik ern
stig ongerust te worden te meer omdat ik alle 
mogelijke geneesmiddelen had aangewend, die 
niet hielpen. Ik zat er dikwijls voor te weenen, 
omdat René niet genas.

Toen mijne moeder, die aan Rhenmatiek leed, 
den Kloosterbalsem met uitstekende gevolgen 
had gebruikt, beproefde ik ook dezen balsem 
voor René. Ik waschte het venlje eerst af met 
lauw water en nadat ik hem zorgvuldig had 
afgedroogd, wreef ik hem met den wonderbaren 
Kloosterbalsem hielp onmiddelijk want kort daar
op had hij geen last meer van de ondragelijke 
pijn. Ik zag de genezing zacht aan intreden en 
na verloop van enkele dagen reeds, waren de 
puistjes genezen. Het jeuken had opgehouden en 
de pijn was verdwenen. Voor de genezing van 
René door middel van den Kloosterbalsem ben 
ik zeer dankbaar.

De KLOOSTERBALSEM is een onovertroffen 
middel tegen rheumatism, heupjicht, Podagra en 
alle andere rheumatische aandoeningen. Boven
dien is het een uitmuntend middel tegen oude 
en nieuwe wonden, zweren, ring- en dauwworm, 
insectenbeten, vorst aan handen en voeten, speen 
(zoowel blind als bloedend).

Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, kost 
per pot van 50 gram. fr. 1,50, van 100 gram. 
fr. 2 50 en van 250 gram. fr. 5, —. Hoe groo- 
ter pot, hoe voordeeliger d u s! Elke pot moet 
afgesloten zijn door een rooden band, met de 
handteekening van den Generaal-Agent L. I. 
Akker, Rotterdam. Alle andere is waardelooze 
namaak, welke nooit geneest.

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

Lange Nieuwstraat 57, AncOyerpen.
Verkrijgbaar bij J VERHAMME. Apotheker 

Iseghem, en in alle apotheken.

DE GEZONDHEID HERSTELD
door de

ZOHDER MEDECUN

STAD ISEGHEM

Openbare Aanbesteding
voor het bouwen van een burgerswoonhuis 
met aanhoorigheden voor rekening van 
Ju fvrouw  Elisa Depraet in stad. Teekeningen, 
begróotingstaat en conditiën zullen ter in
zage liggen der belanghebbende in de herberg 
de GOUDEN L E E b W  bij Mad. w* Cloet 
Gentstraat, van maandag 5 Februari tot 
20 Februari naast.

Verdere inlichtingen te bekomen bij Cam 
SPRIET, Bouwkundige in stad.

De aanbiedingen zullen geopend worden 
op Woensdag 22  Februari om 5 uren 
namiddag in bovengemelde herberg.

Namens de eigenaarster, 
Cam. Spriet.

Revalenta du Barry
Na een zestigjarig gebruik in de Engelsche hospitalen, 

is het bewezen op miljoenen kleine kinders dat dit voedsel 
het beste is voor kinderen op te k weeleen, ingezien de 
gemakkelijke vertering; zijne voedzame en herstellende 
hoedanigheden zijn ook allerbest geschikt voor zieken van 
allen ouderdom (volgens getuigschrift van den bestieder 
van het Samritaansch hospitaal te Londen).

« De voeding der zieken
en der herstellenden. »

Uittreksel van het vlugschrift van den vermaarden Ameri- 
kaanschen praktizijn, Dr Savin: * D z Revalenta D u B a rry ,
“ door hare geneeskundige eigenschappen en hare merk- 
“ waardige gemakkelijkheid van snelle verteering, vervange . 
“ beter dan welkdanige andere spijs het vleesch gedurende 
“ den noodigen rusttijd om aan de door de ziekte verzwakt.
* organen den tijd te laten, hunne krachten te herwinnen.
“ Ik heb er altoos den besten uitslag mede verkregen. ,

De gelukkige genezing, door de Revalenta D u B a rry  van 
Z. H. den Paus, Pius IX, thans overleden :

* De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmuntend 
“ zij is het vooral sedert dat hij, zich onthoudend van ge- 
“ neesmiddelen waarmede men, naar men beweerde, van 
“ zijnen ouderdom onafscheidelijke ongemakken zou gene- 
“ zen hebben, bijna uitsluitelijk gebruik maakt van de uit- 
“ muntende Revalenta Du, B a rry , die op zijnen Persoon 
“ verrassende uitwerkingen had. Men verzekert dat zijne 
“ Heiligheid er regelmatig een telloortje van neemt bij al
* zijne maaltijden, en dat hij niet genoeg de voordeelen 
“ kan lo^en, die hij er door ondervindt. » (Briefwisseling 
van de Gazette du M idi, van Marseille.)Rome, 21 Juni 1866

Indoozen: fr. 2.50; fr. 4,50; fr. 7,75. — K a lc k e r-  
W i e l e m a n s ,  Hoofdagent, rouppestraat, 2, t» Brussel; bij 
11e goede apothekers en kruideniers 4

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Roua- 
selare, P , AMEYE , apoth. DUBUISSON, apoth. GRY
MONPREZ. apoth.

DOOR VERMEERDERING 
Te k o o p : bij J. Denys-Gits Gentstraat 

Iseghem, eenextraGoedeboor e n k a p m a c h ie n  
voor schrijnwerkers-timmermans.

OPENBARE VERPACHTING
van twee

HOFSTEDEKENS
en Z A A IL A N D

te EMELGHEM
De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal ten 

verzoeke van het Armbestuur en van het Gemeenteoestuur 
der Gemeente Emelghem. openbaarlijk verpachten : 

Gemeente EMELGHEK
1. Een HOFSTEDEKEN met woonhuis, schuur, koeistal, 

ovenbuur'j en verdere; gebouwen, gestaan en gelegen te 
Emelghem. weinig noord deszelfs kerk, bekend per kadaster 
Sectie A, nummers 485, 486, 487a, 562 en 563, groot onder 
hofplaats, boomgaard, zaailand en meersch omtrent 2 h. 
26 a. 36 c.

Gebruikt door Leo Mestdagh.
2 Een HOFSTEDEKEN met woonhuis, schuur, koei- 

stallen, ovenbuur en verdere gebouwen, gestaan en gelegen 
te Emelghem, wijk de Vijfwegen, bekend per kadaster 
Sectie A, nummers 420a, 421, 422, 423, 424b. 425 en 426», 
groot onder hofplaats, boomgaard en landen 3 h. 50 a. 54°.

Gebruikt door sieur Charles Buyse.
3. Een partij MAAILAND, gelegen te Emelghem, bij 

den Dam, bekend per kadaster Sectie A, deel van N. 131a, 
groot 24 a. 55 c.

Gebruikt door Nollet Petrus.
4. Eene partij ZAAILAND, ook te Emelghem gelegen 

nevens voorgaande, bekend per kadaster Sectie A, N. 130 
en deel van N. 131a, groot 24 a. 55 c.

Gebruikt door sieur Nollet Petrus.
5. Eene partij ZAAILAND gelegen te Emelghem, 

bekend per kadaster Sectie A, N. 1290, groot 58 a 50 c.
Gebruikt door sieur E duard  De Meulenaere.

Z ittin g : DONDERDAG 23 FEBRUARI 1911 
om 3  ure namiddag in het Gemeentehuis, bewoond door 
Alberiek Tange. te Emelghem.

De goederen zullen verpacht worden vooreen termijn 
van 9 jaren te beginnen met 1 October 1911.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen ter studie van 
genoemden Notaris VANDE MOORTELE.

OPENBARE VERKOOPING 
van

Eene TW EEW OONST
met medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan de Gravée)

De notaris V a n d e  M o o r t e l e
te Iseghem zal openbaarlijk te koop aanbieden 

l e Koop. — Een HUIS van twee woonsten 
met omtrent 17 a. 25 cent. erve.

26 Koop. — Een perceel BOUWGROND, 
zijnde de wederhelft van de erve, groot 
omtrent 17 a. 25 cent.

De huizen en medegaande erve zijn verpacht 
aan Camiel Meulebrouck en H enri Mestdagh, 
mits elk 102 fr. ’s jaars, boven de lasten, tot 
1 Nov. 1911.

1 /2  °/o Instelpenning.
INSTEL : Donderdag 16 Februari 1911,

in de Zalm , bij Jules Dewulf, Gentstraat. 
OVERSLAG : Donderdag 2  Maart 1911,

in den Hert, bij August Verstraete, Marktstr. 
telkens om 2 1/2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen.

Sunlight
Zeep  ^

cSUNUGHT-Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 

' '  iar.cn (Teert aanmeisje van 14jaar,c. -------
het lijnwaad die frische aan: 
cjrename rcuKvan 't buiten.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
met Fabriek, groote m agazijnen, en Paa rden sta l

Recht over de Statie 
en van

V I E R  W O O N H U I Z E N
waaronder eene Herberg, ts  IS E G H E M .

De Notaris LE CORBESIER, daartoe in rechte be
noemd. zal met tusschenkomst van den Notaris VANDE 
MOORTELE beide te Iseghem verblijvende en ten 
overstaan van den Heer Weustenraad. vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aan
bieden :

STAD ISEGHEM.
Koop Een.

Een groot handelshuis, met 2 aren 70 centiaren 
erve gestaan en gelegen ten zuidkante der Statiestraat, 
recht over de statie, gekend ten kadaster Sektie A 
n«» 421' en 42', palende noord de Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester. zuid Mme we August Brabant 
en Kinders en west Heer Allard Cauwe.

Bevattende : 1° Gelijkvloers : winkel, 2 salons, eet
plaats, keuken, bureau, verandahs, waschhuis.

2° Werkwinkel met twee verdiepen, paardenstal en 
magazijnen.

3° Eerste verdiep met vijf kamers en tweede verdiep 
met kamer en zolders.

Gebruikt door Madame Weduwe Louis Clement tot 
1 Juni 1911.

N. B. Er bestaat al den achterkant eenen uitweg 
van 3,50 meters tot op de statiestraat.

Koop Twee.
Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 

eene herberg genaamd In  Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande erve, gestaan en gelegen op de Men tenhoek 
gekend ten kadaster, sektie D n° 677a , 679a . 679b en 
679d palende oost Juffrouwen Haezebroucq, zuid Petrus 
Beeuwsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

Gebruikt door verschillige mits samen 26,25 frank 
te maande, lasten vrij.

ZITDAGEN
I N S T E L :  D insdag 21 Feb rua ri 1911
O V E R S L A G :  D insdag 7 M a a r t  1911

telkens om 3 ure ’s namiddags in de zaal van het 
Vredegerecht te Iseghem.

1/2 %  Instelpenning te winnen.

GEMEENTE EMELGHEM

Openbare Aanbesteding
Voor het bouwen van een bijzonder

WOONHUIS met afhangsels voor rekening 
van Mijnheer Ach, Tanghe-Bouckaert Hoofd
onderwijzer te Emelghem.

Plans, teekeningen, begrootingsstaat en
conditiën ter inzage der liefhebbers ten
Gemeentehuize te Emelgem, te beginnen van 
Zaterdag 11 dezer, verdere inlichtingen te 
bekomen ten bureele van d’Heer JULES
VERCOUTERE, bouwkundige te Iseghem.

De opening der soumissien zal plaats hebben 
binnen bovengemeld gemeentehuis den Maan
dag 27 dezer om 4 ure namiddag,

Iseghem 8 Februari 1911.

Markt Tan Iseghem  11 Feb.
Boter per kilo fr. 3,10 a 3,40 
Eieren per 26 2,60 a 2,86

4 Feb.
3,00 a. 3,20 
2,60 a 2,86

Zondag 19 Februari 1911
L ü is t e r l ijk e  

KAMPSTRIJD OP DEN BILLARD
In d'Halve Maan, bij R. Blomme-Daenens.

PRIJSKA M P met de J  ASKA ART
Zondag 5 Februari

In A m erika , bij V. Demuynck, St-Pieterstr 
prijzen32 fr. 32 fr.

Zondag 12 Februari.
In de Krieke, bij C. Denys, Dweersstraat. 

30 fr. prijzen fr. 30.

Z ondag 19 Februari
In  S t Arnoldus, bij Th. Linseele,. Krekelstr. 

30 fr. prijzen fr. 30 .

Zondag 26 Februari
In het Bierhuis 

bij Vanderheeren-Lapeire, Meenenstraat. 
30 fr. prijzen fr. 30

bij

Op Zondag de 6 Maart
zijnde den l e Zondag van den Vasten

in  het n ieuw  k w a rtie r  
Jules Vanbesien-Kerkhof, Pélichystraat. 

40 fr. prijzen fr. 40

TAARTEBAK
Zondag 26 Februari 1911

In SI Hilonius bij Fred. Kerckhof-Verhulst 
Kerkplaats.

Bloemfontein, bij Vanhaezebrouck 
aan Joye'smolen.

In

W I E L R I J D E R S !!
VERGEET NÓÓIT,DAT DE

» 9

L E B E R T
HET IDEAAL IS

MM O . E N G  L E B E R T .Z — if tC S  
Cts m e t aandeelen

L U I K
' O V E R A L  T E  K O O P



SOCIÉTÉ ANONYME

Tuileries du Sterreberg
Siège Social d COURTRAI.

Assemblée générale ordinaire
Le conseil d’Administration a 1’honneur de 

convoquer Messieurs les actionnaires aux fins 
d ’assister a 1’Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu k 1 Hotel Royal, place de la gare 
a COURTRAI, le Lundi 20 Mars prochain, 
a 3 1/2 heures de relevefe.

O R O R E  DU .IOT7R •
t . p»»riö -i.j Ci'hSi u A . 
du Collége des Commissaires.

. ii iA.i luu et

2°) Approbation du bilan et du Compte Profits 
et Pertes, arrêtés au 31 décembre 1910.

3°) Ratification de vente de terrain.
4°) Proposition relative aux attributions du 

Collége des Commissaires.
Pour être admis a faire partie, de 1’assemblée 

générale, messieurs les actionnaires doivent 
se conformer aux prescriptions de 1’article 34 
des statuts et déposer leurs actions au Siège 
Social ou a  1’un aes Etablissements suivants :

Banque P Verschoore & C'0 a Courtrai. 
Banqne de & a Courtrai.
Crédit général Liégeois a Briixelles.
La Société générale etses succursales a Paris. 
Banque Centrale Tournaisienne a Tournai.

Hoeveel is tw ee maal 2  ?
tlé , wat een eenvoudige vraag, zult gij zeggen, datj 

weet . een kind, dal twee dagen op school gaat ree.ts. 
Wij etemnien zulks ook volkomen toe, doch hebben
die vraag gesteld, omdat wij meenen dat gij dit een 
zeer moeielijk vraagstuk zoudt vinden, want wanneer 
wij u veel eenvoudiger vragen doen, haalt gij de
schouders op en weet ons niet te antwoorden. We 
zullen het u bewijzen.

Wanneer uwe kennissen of vrienden u vragen: 
Bestaat er nu geen enkel geneesmiddel, dat van uw asthma, 
van uw borst- of longaandoening, van uw bronchitis 
kan genezen, dan antwoordt gij : voor mijn kwaal 
bestaat geen geneesmidd«l, en toch is de oplossing van 
die vraag even eenvoudig als de vraag: hoeveel is 
2 maal 2 ? Iedere week plaatsen wij in deze bladen 
getuigschriften van personen die door de Abdijsiroop, 
Klooster Sancta Paulo, van verouderde borst- of long
ziekten genezen zijn ; gij leest het iedere week en 
toch, wanneer men u de eenvoudige vraag s t e l t : 
Weet gij ge«n geneesmiddel voor uw kwaal, dan ant
woordt gij : Ik weet het niet. Waarom antwoordt gij
aldus ? Wij zullen het u zeggen : niet uit onwetendheid,
maar omdat gij ongeloovig z i jt ; gij gelooft niet aan 
de wonderbaarfrjk geneezende eigenschappen der Abdijsi
roop, Klooster Sancta Paulo en waarom niet ? Ook 
dit antwoord willen wij u geven : Gij hebt u nog 
nooit de moeite getroost eens bij een genezene inlich
tingen te vragen ; gij handelt daardoor misdadig 
jegens u zelven en jegens uwe famillie, want wanneer 
gij slechts de moeite wilt doen. even bij een genezene 
inlichtingen in ta> winnen, zult gij door het ware 
vetelde verhaal uw vroegere ongeloovige gedachten 
doen zwijgen, daardoor gebruiker van de Abdijsiroop 
worden en zeker genezen, zooals reeds duizenden voor 
u genazen.

Wij kunnen niet meer doen dan u opmerkzaam te 
maken op de wonderbaarlijlio go n ecokracnC  der Abdijsi
roop, Klooster Sancta Paulo. Wij kunnen u niet 
dwingen om dat goede geneesmidel te koopen en wij 
kunnen niet met een lepel bij u staan om het u in 
te geven; konden wij dat, wij zouden het voorzeker 
doen en het aantal borst-, long- of asthmalijders zon 
jaarlijks met eenige millioenen menschen verminderen. 
Wij kunnen niet meer doen dan met knch t aan te 
dringen : Gebruik Abdijsiroop en gij zult genezen. 
Weigert gij naar goeden raad te luisteren, dan blijft 
gij voortsukkelen en dan is het uw eigen schuld. 
Weet dus, wat u te doen staat !

De Abdijsiroop kost per flesch van 2 3 0  grammen 2 
f r . ; van 5 5 0  gr. 4 fr. en van 1 0 0 0  gr. 7  franken en 
is verkrijbaar bij het Hoofd-Depót voor België: O. 
de Beul, Apotheek, Lange Nieuwstraat 5 7 , Antwerpen_

Algemeen DepOt L. 1. Akker, Botterdam. Verkrijg
baar bij — Joseph Verhamme Apotheker Iseghem en 
in alle apotheken.

A G E N T S C H A P
V A N  DEN

C r é d i t  S é n é r a l  H y p o t h é c a i r e
Be s t ie r  *

65, K oninklijke s traa t, BRU SSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen :

Predikheerenstraat, GENT.

Leeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

Uitgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gewaarborgd door overeenkomstige pandlee- 
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

De maatschappü verschaft onder hare w aar 
borg hypotheken aan deze die het begeeren 
Voor nadere inlichtingen, men wende zich bjj

Jules Grochon,
M a r k t s t r a a t ,  21 , ISEGHEM.

Geen. Grijs Haar
M E E R  III

«De Nieuwe London»
doek d e  g r ijz e  h a re n  b in n e n  e n 
kele  d ag e n  v e rd w ijn e n , m a a k t be t 
h a a r  g la n z e n d  en  z a c h t, b e le t b e t 
u itv a lle n  en  n eem t d e  p o lle tjes  
v a n  b e t  hoofd  w eg.

Eischt op 
den hals:

In  f laoona v a n  f r .  1 , 5 0  en  f r .  2 . 5 0  

Engitscfei Baardtinctoor aai 2 fr. pir flacoi
T e koop bU A p oth ek ers  

g is te n , H a arsn ijd ers  en  R eukw inkels  
'I Parfuntrl* Dr tal», WitkUhiki (Btlfli)

4 $ j S Ê k ,

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken :
Apotheek Arthur Rodenbach,

\Oroole M arkt

W ekelijksche Markten
KOttTUIJK 6 Feb. 30 Jan.

fdrvVj tnct .  fr. 20,00 a 20,25 19,00 a 19,50
Rogge 15,00 a 15,50 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,50 16.00 a 16,25
Koolz. olie 100 k.00,00 a 66,50 00,00 a 66,00
Lynz. olie 100 k.00,00a 101,00 00.00 alOl.OO
Aardappels 10,00 a 10,50 10,00 a 12.50
Boter per Kilo 3,20 a 3,40 3,20 a 3,40
Eieren per 25 3,25 a 3,75 0,00 a 3,00
Suikerijb. besch. 00,00 a37,00 33,00 a 39,00

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veem arkt: 6 Feb. 243 koeien, 111 veerzen

38 stieren, 36 ossen.
ROÜSSELAEE 7 Feb.

Tarwe 100 k° 19,50 a.20,00
Roode tarwe 18,00 a 19,00
Rogge 15,00 a 16,00
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,50 a 21 50
Aardappelen 12,50 a 13,50
Boter per Kilo 3,00 a 3,20
Eieren per 25 2,62 a 3,86
Suikeryboonen beschik.39,50 
Suikeryboonen 1911 a 17,75
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a66,25 
Lynz. olie 100 110,00

DEYM55E 8 Feb.
Aardappels 100k.l0,00al 1,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 3,10 a 3,30
Hespe de kilo 1,90 a 0,00
Viggens 40,00 a 45,00.

BRDGGE 4  Feb.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 13,25 a 14,25
Boter 2,80 a 3,20
Aardappels 11,00 a 12 00 
Haver 100 k° 16,50 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,65 a 1,85

AUDENAERDE 9 Feb.
Aardappels 100k°0,00a 10,00 
Boter de kilo 0,00a 2.90
Eieren per 25 2.75
Verkens 00,00 a 37,00
Konijnen 3,00

ANTWERPEN 5 Feb.
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 5 Feb. 
29 ossen l e kw. 0,85 k 

152 koeien 0,00
31 veerzen 0,82
19 stieren 0,69
56 kalveren 0,80

31 Jan.
19.50 a 20,50
18.50 a 19,00
15.50 a 16,00
17.00 a 17,50 
20 ,'00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,20 a 3,40 
2,86 a 3.12

00,00 a 39,00 
00,00 ? 17,75
25.00 a 35,CO 
00,00 a 66,00 
00,00 a 00,00

1 Feb.

9.00 a 10,00
3.00 a 3,10 
0,00 a 3,20 
0,00 a 1,90

40.00 a 45,00
28  Jan.

19.00 a 20,00 
13,25 a 13,75 
0,00 a 3,25

11.00 a 12,00
16.50 a 17,00
20.00 a 20,50 

1,65 a 1,70
2 Feb.

0,00 a 12,00 
3,26 a 3.00 
0,00 a 3,35 

a 45,00 
a 3,50

fr. 23.10 
32,50

1,05
0,00
1,02
0,89
1,25

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor hst gansche leven

L A N D B O U W E R S
Beste engelsche zaaihaver, bijzondere 

groote opbrengst, eerste kw aliteit van  
beet en klaverzaden, beste eu verschillige  
soorten van Flantaardappelen te bekomen 
bij den agent

Victor Corteville
Droogenjanstraat, Iseghem .

TE bekomen 
ten onzen bureele en bij J. He Busschere-Bonte
V laamsch-F ransch 
Fransch-Vlaamsch 
Duitsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitsch

nieuwe uitgave 
Dictionaire Larousse illustré 
Almanak en wegwijzer van Iseghem en om
liggende, prijs 10 centimen.

I Woordenboek 
i Callewaert
(Woordenboek 
j Kramers

Superphosyhate KUHLMANN
a—

SÊCHÉ AU FOUR

IE  FLUS PULVÉRULENT

P l o m b  d g a r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CH EZ T O U S

l e s  N ègociants en  Engrais

G e d r o o g d  in  O v e n

HET VLUGSTE

W a a r b o r g ^ ^ lo o d  _

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h et merk
BY ALLB

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
.RCLÖIURES M ÉTALLIQ ULS

PONT

PORTES.CHENSIS 
P0U LA1LLERS. 
CRI LLAGES.
tissus.cAbles.
PA1LLASS0M5.

SRONCBlRESSORTX
ct autres artidesi

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

--------------KATALOGUS KOSTELOOS. -----------------

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze M aatschappij gesticht in  1881

IHI U L i c i e v B t t a r s t r a a t ,  3 5 ,  A.el t  w  ® r p e n
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  

Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202,859,87

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

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

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

10 jaar fr. ± 2 - 4 = , 9 0  
15 jaar fr. 9 1 , 6 0

Grondpandobligatiën aan fr. 3,60 %
SPAARKAS : Interest : 3,25 % op stortingen voor korten duur en 3,00 •/• 

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

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

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

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

Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, 
veree rd  door de gees te lijkhe id  en de k loosters.

hoek der Moskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij he t  gevang , huis met k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pifnljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pjjn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm“ 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 ^ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm’ MAURICE MiiiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n>euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te beginnen van ai 5 frank. — V olledige gebijten van af 
100 franken en hooger. — Al de kunsttanden  en gebijten komende uit de 
laboratoire van Mr en M”'M au r ice  M EIER, zijn verzekerd  voor het leven
Te raadplegen alle dagan ta vORTRlJK van 9 tot 12 eu van 2 tot 5 uren uitgezonderd de z o p  
en hoogdagen.


