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Alhoewel veel lieden, niet zonder reden, bang 
waren zich op het middaguur in zulke hitte in 
het gedrang te wagen, was er zeer veel volk 
woensdag aan de Noordstatie, om de vorstin 
der Nederlanden en den prins-gemaal en tege
lijk ook koning Albert en onze beminde konin
gin te zien.

De aanblik van de Rogierplaats was nagenoeg 
dezelfde als bij de komst van den keizer van 
Duitschland en van den President der Fransche 
Republiek. Het eerste regiment lansiers met 
vaandel en muziek, vormde de haag en afveer- 
digingen schoolkinderen, meisjes en knapen 
kwamen post vatten aan den oostkant der uit
gestrekte ruimte. Al deze schoolkinderen droe
gen op hoed en borst de neerlandsche driekleur 
en waren allen in ’t wit gekleed. En knapen 
en meisjes waren van een neerlahdsch vlags- 
ken voorzien.

Ten 12 ure 20 stoomde de belgische konink
lijke trein de Noordstatie binnen. De 
eerecompagnie bood de wapens, terwijl de 
« BrabanQonne » door het keurmuziekkorps 
der gidsen gespeeld werd. Uit de koninklijke 
berlien stapten koning Albert en koningin 
Elisabeth, vergezeld van generaal Jungbluth, 
overste van het militair huis des konings; de 
commandanten De Posch en du Roy de Blicquy, 
stafofficiers, en gravin Isabella d ’Oultremont. 
Hunne Majesteiten werden gegroet door de 
aanwezige overheden, met wie zij, in afwach
ting hunner doorluchtige gasten, een vriende
lijk praatje voerden.

De koning droeg het groot uniform van 
oppergeneraal en het grcotlint der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw. De koningin droeg 
een wit zijden kleed met een kostelijken kant 
overtrekken, een mantel in purpere zijden 
tulle, en een grooten witten hoed met witte 
aigretten. Onze vorstin droeg op dit heerlijk 
toilet ’t grootlint der Orde van Oranje-Nassau.

Middelerwijl kwamen jonkheer van Stael 
van Pirshil, gezant der Nederlanden te Brussel, 
mevrouw van Stael en den gezantschapsraad 
Hunne Majesteiten groeten; zij sloten zich bij 
den vorstelijken groep aan, den stond afwach
tend waarop Neerland’s koningin en prins 
Hendrik zouden toekomen.

De aankomst.
Ten 12 ure 27 weerklonk het bevel : « Biedt 

de wapens ! » en weerklonken de statige 
toonen van het « Wilhelmus » in de spoorhalle. 
De koninklijke nederlandsche trein, een ware 
pracht van trein, stoomde traag, plechtig zou 
m e n  zeggen, de statie binnen. Uit de konink
lijke berlien stapte koningin Wilhelmina. Onze 
vorsten snelden Hare Majesteit te gemoet. De 
koning drukte de vorstin innig de hand. En 
waarlijk roerend was het om zien hoe konin
gin Elisabeth, een oogwenk later koningin 
Wilhelmina omhelsde, en den wederzoen 
ontving. En wat zagen zij er beiden goed en 
waarlyk lief uit, de vorstinnen van Noord en 
Zuid !

Koningin Wilhelmina, struisch en klein van 
gestalte, is zeer minnelijk van wezen. Even 
als tot onze kleine en slanke vorstin, voelt men 
zich door ware genegenheid tot Haar gedreven.

De koningin der Nederlanden droeg een 
zijden toilet van « gris perle » zijde en tulle. 
en een hoedje van licht groenen tulle met 
voilettevan dezelfde kleur. Zij droeg het Groot
lint der Leopoldsorde.

Prins Hendrik der Nederlanden, die een 
stond later uit de berlien stapte, had een zeer 
statig voorkomen in zijn schitterend uniform 
van opper-admiraal.

Na de gebruikelijke voorstellingen begaven 
de doorluchtige bezoekers en hun gevolg 
zich naar het koninklijk salon waar zij of
ficieel verwelkomd werden.

Ten 12,40 weerklonk het eerste der salvo- 
schoten aankondigende dat de vorsten der 
Nederlanden den bodem der Belgische hoofd
stad betreden had. Op ’t zelfde oogenblik 
begon het muziek der lansiers het « Wilhel
mus » te spelen.

En wanneer de koningin en haar gemaal 
en onze vorsten buiten het statiegebouw 
verschenen wuifde men aan alle vensters 
en op alle balkons der huizen met hoeden 
en zakdoeken, zongen de schoolkinderen, 
wuivend met huune vlagskens, het konink
lijk nederlandsch lied, en weerklonken welge
meende heilkreten aan al de zijden van de 
Rogierglaats. « Leve Wihelmina 1 Leve de 
koningin ! Leve de prins ! Leve de koning ! » 
weergalmden in beide landstalen de doorluch
tige gasten van ons vorstenhuis, en ons eigene 
vorsten tegen.

Zonder overdrijving mag men zeggen 
dat de ontvangst zeer hartelyk was. Koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik, en koning 
Albert, en koningin Elisabeth niet minder, 
waren zichtbaar ontroerd door het gulhartig 
onthaal.

Hunne majesteiten en hun gevolg stapten 
in de prachtige hofkoetsen en de stoet toog 
langs de Kruidtuinlaan naar het Paleis van 
Brussel.

De klaroenen bliezen de veldmarsch terwijl 
het muziek, langzaam en plechtig het « W il
helmus van Nassouwen » speelde. Hierop 
volgde een oogenblik stilte, tijdens hetwelk 
men het hoefgekletter der gidsen peerden 
hoorde. Daarna brak van overal een uitbun
dig gejuich en bravo los. In de balkons, in 
de Koningstraat, werd er gewuifd met zak
doeken, hoeden en oranjelinten. De gidsen 
reden in draf voorbij en de hofkoetsen 
volgden even snel, De beminnelijke koningin 
der Nederlanden groette lachend en minzaam 
en maakte op gansch den doortocht op al 
de toeschouwers eenen aangenamen indruk. 
De leden der hollandsche kolonie gaven met 
volle borst lucht aan hunnen gee tdrift en 
herhaalde malen kon men geroepen hooren : 
« Hoog onze koningin 1 Leve ons Wilhel- 
mientje 1 »

De toejuichingen bleven ook niet gespaard 
aan onze koningin Elisabeth. De hofkoetsen 
waren snel voorby en iedereen drukte zyn 
spijt uit, dat men toch zoo snel reed !
De hollandsch-belgische kommissie.
Woensdag namiddag, ten 5 1/2 ure, werd 

het bureel der hollandsch-belgische kommissie, 
in ’t Paleis van Brussel door de koningin 
der Nederlanden ontvangen MM. Beernaert 
en Dupont, staatsministers ; Eugeen Bale, 
sekretaris-generaal, en Leon Hennebicq, schat
bewaarder, hebben Hare Majesteit ëen prachtig 
garnituur in brusselschen kant, namens de 
belgische afdeeling, aangeboden.

M. de staatsminister Beernaert herinnerde 
vooreerst in zijne aanspraak het schitterend 
en hartelijk bezoek dat onze vorstin verleden 
jaar te Amsterdam te beurt viel, en wees 
op de eenstemmige toejuichingen die te Brus
sel, de koningin der Nederlanden en den 
prins gemaal begroetten, « Dat is, zegde 
M. Beernaert. als de bevestiging van het 
doel door de hollandsch-belgische kommissie 
beoogd : de vriendschapsbanden tusschen de 
twee naties, die door de natuur zelf twee 
broedervolken zijn, en wier lotsbestemming 
nauw verbonden blyft, meer en meer toe 
te halen. »

M. Beernaert bood aan Hare Majesteit 
een tuil orchideën, in een zakdoek van 
brusselschen kant gehuld, aan, zeggende : 
« Moge Uwe Majesteit, die over het land 
der bloemen regeert, zich geweerdigen deze 
te aanveerden als zwakke en nederige uit
drukking van onze gevoelens voor Haar 
en van onze wenschen. »

De koningin bedankte hartelijk den grijzen 
staatsman en verklaarde verrukt te zijn 
over het goed onthaal van wege de brusselsche 
bevolking.

BETOOGING
ter eere van Baron P h ilip  G illès de

P élich y , te A ntw erpen.
Maandag vierde de -Provinciale Raad van 

Antwerpen het 50 jarig jubelfeest van baron 
Gillés de Pélichy, een der verdienstely kste 
leden van den Provincialen raad.

Rond 1 u. vergaderden de leden in de raadzaal, 
Al de leden zonder onderscheid van denkwijze 
waren tegenwoordig benevens een groot getal 
oud provinciale raadsleden.
Toen de jubilaris met MM. de Broqueville voor

zitter van den ministerraad, graaf de Baillet- 
Latour, gouverneur der provincie. Fred.Cogels, 
oud gouverneur, M. Van Hal, voorzitter van 
den provincieraad, Delbeke, oud-minister, zijne 
zonen, zijn schoonzoon, enz. enz. de zaal binnen
trad, werd hem eene ware ovatie gebracht.

Daarna nam de voorzttter, M. Van Hal, het 
woord. Wij vieren, zegde hij nagenoeg, een 
feest, dat eenig is in Antwerpen en bijna in 
heel het land. Vijftig jaren geleden werd baron 
Gillès de Pélichy tot lid van den raad gekozen 
voor het kanion Contich en sedertdien heeft hij 
onafgebroken in den Raad gezeteld. Dit feit 
bewyst zeker van den kant der kiezers een diep 
gevoel van erkentelijkheid, dat men zelden 
tegenkomt en van de kant van de gekozene 
eene nog grootere verdienste.

Spreker schetst daarop de uitstekende ma
nier waarop baron Gillès de Pélichy zijn man
daat in al die lange jaren vervulde. Lange 
redevoeringen heeft hij niet uitgesproken, in 
korte zinnen wist hij steeds te zeggen, wat hy 
te zeggen had en zooveel te grooter was zijn 
invloed.

In die vijftig jaren is er heel wat veranderd 
in onze provincie ; aan al die werken heeft hy 
zjjne medewerking verleend. Alleen hij zelf is 
onveranderd gebleven, (Toej. en gelach). Nie
mand zou M. Gillès ziende, gelooven dat hy 
vijftig jaar lang in de provincieraad heeft 
gezeteld. Ook hij had, als menig ander, hooger- 
op gekund, maar hij heeft steeds verkozen een
voudig raadslid te blijven. Eerst voor drie jaar  
heeft hij op algemeen aandringen het onder- 
voorzitterschap aanvaard.

Het zal mij een der aangenaamste oogen- 
blikken in mjjn voorzitterschap blijven het 
geluk te hebben gehad in deze zaal, waar baron 
Gillès zijne eerste zittijd bijwoonde, in naam 
van zijne collega’s in naam van baron de 
Broqueville, thans eerste minister, in naam van 
den heer gouverneur en zooveel anderen, den 
jubilaris te hebben mogen gelukwenschen.

In naam van al de leden van den Raad en van 
talrijke oud-leden, die gevraagd hebben om aan 
deze betooging te mogen deelnemen, bied ik u, 
waarde collega, dit bronzen kunstwerk aan. 
Woorden vervliegen maar het brons is bestand 
tegen den tyd en zal u altijd dezen gedenkwaar- 
digen dag herinneren.

Moge God u nog vele jaren uwe goede gezond
heid laten behouden ! Dat is ons aller wensch.

Langdurige toejuichingen begroeten deze 
gemoedelijke aanspraak.

Hierop nam de achtbare ministervoorzitter, 
baron de Broqueville, het woord en drukte in 
sierlijk vlaamsch zijne vreugde uit dat het hem 
gegeven was op dien dag, waarop men zulke 
hartelijke gelukwenschen toestuurt aan zijn 
oud-collega en vriend baron Gillès de Pélichy, 
hier aanwezig te mogen zyn.

Z. M. de koning heeft ook de langdurige 
diensten van den jubilaris willen beloonen. In 
naam van onzen vorst, hecht ik op de borst van 
baron Gillès het eereteeken van commandeur 
in de orde der Kroon.

Leve de nieuwe commandeur, leve baron 
Gillès de Pélichy !

Eene warme, langdurige ovatie volgde op 
deze woorden.

Diep ontroerd nam eindelijk de held van het 
feest, baron Gillès, het woord.

Hij dankte allen vurig, maar vond dat het 
veel te veel was. Ik betreur enkel dat ik niet 
meer heb kunnen doen voor mijn kanton en 
hoop dat in de eerstvolgende jaren nog te 
kunnen verbeteren. Ook dat geschenk.is al te 
prachtig, maar telkens ik het zie, zal ik denken : 
dat komt van mijne beste vrienden van den 
provincieraad.

Diep ontroerd, kon de jubilaris slechts deze 
woorden uitbrengen.

Om 2 ure had er een feestmaal plaats in het 
Grand Hotel, waaraan al de boven genoemde 
personen deel namen.

Na den heildronk aan HH. MM. den koning 
en de koningin stelde graaf de Baillet-Latour 
een heildronk in aan den jubilaris.

Nooit in mijne loopbaan, zegde het achtbaar 
hoofd der provincie, was het my gegeven in

meer hartelijke omstandigheden het woord te 
nemen.

Aan hem, die zoo dikwijls, tegenover ons zijn 
hart liet spreken, openen wij thans ons hart en 
zeggen, aan den collega en aan den vriend, al 
de genegenheid die wij koesteren voor zijn per
soon. Aan baron Philippe Gillés de Pélichy.
M.Van Cauwenbergh, burgemeester van Lier,

oud-voorzittter van den provincieraad, sprak
in name der oud-leden.\

Vervolgens sprak M. Charles Leclair in 
naam der liberale minderheid. Hij houdt er 
aan den jubilaris te zeggen, welke hooge 
achting zij voor hem gevoelt.

Indien onze collegas der rechterzij hun 
trots uitdrukken een man als baron Gillès 
de Pélichy in hunne rangen te tellen, wy 
leden der linkerzij, erkennen in hem al de 
hoedanigheden die den tegenstrever doen 
vergeten.

Zijne hoffelijkheid, zijne welwillendheid, 
zijne oprechtheid worden enkel overtroffen 
door die breede veidraagzaamheid, die hem 
door ons allen doet beminnen.

Allen hebben wy kunnen waardeeren 
hoe onze gevierde jubilaris boven alles de 
zaak der waarheid dient.

Is het dan te verwonderen dat de liberale 
linkerzij er aan houdt haar sympathiek 
vertrouwen in baron Gillès te betuigen 
en dat zij zich eenparig aangesloten heeft 
bij deze feestviering, dat zij vandaag, fens 
te meer, mede komt buigen voor zijn edel 
en groot karakter.

Zy drukt hare bewondering uit voor deze 
lange en schoone loopbaan, gekenmerkt door 
de volledigste belangloosheid, zonder iets 
dat in strijd is met de eer.

Ja onze collegas der rechterzij mogen zich 
verheugen een man van zijne waarde in 
hunne rangen te tellen, zooals zijne zonen, 
hier aan deze tafel aangezeten, fier mogen 
wezen over hun vader, doch ook wij zijn geluk
kig hem hulde te brengen en hem den meest 
heilvollen levensavond toe te wenschen.

In naam mijner collegas der linkerzij, alle 
heil aan onzen gevierden jubilaris (Lang. toej.)

Door Dr DE BIE werden ten slotte gele
genheidsverzen voorgedragen.

Of baron Gillès de Pélichy, door deze on
dubbelzinnige blijken van gehechtheid en 
genegenheid ontroerd was, hoeft wrel niet 
gezegd. En hij vond slechts korte woorden 
om zyn dank te betuigen en aan al zijne 
collegas vaarwel te zeggen, maar tot spoedig 
wederzien.

Ontelbare telegrammen kwamen den jubi
laris toe. waartusschen het volgende hem 
niet het minst vereerde :

« Cardinaal Mercier biedt den gelukkigen 
« jubilaris zijne hartelijkste gelukwenschen 
« en zijne beste gevoelens »

’t Was baron Charles de Broqueville die, 
als minister van posterijen en telegrafen, 
er aan hield voor den jubilaris da telegrammen 
te openen

Voegen wij er bij dat de deelnemers van het 
feest Mev. de barones Gillès de Pélichy, gebo
ren de Bergeyck, aan de feestviering deelach
tig maakte door het sturen van een prachtigen 
bloemenkorf.

Kortom, het is een feest geweest, waardig 
van de symphatieke figuur van Baron Gillès 
de Pélichy, edelman van den ouden stempel, 
maar ook man van zijnen tij 1, die in alle stan
den der samenleving niets dan vrienden telt en 
ook niets dan vrienden verdient.

Baron Jan Gillès de Pélichy, broeder van 
den gevierden jubilaris vertegenwoordigd met 
de grootste toewijding het kanton Iseghem in 
den Provincialen raad van West-Vlaanderen, 
sedert 3 6 jaren.



L andbouw belangen .
250,000 frauk buitengewoon hulpgeld 
om de muil- en pootplaag te bestrijden.

Donderdag, op voorstel van M. Van de 
Vyvere, ministei van landbouw en openbare 
werken, heeft de kamer een byzonder hulp
geld gestemd van 250,000 fr. dat moet dienen :

1° Om schadeloosstelling te verleenen aan 
landbouwers wier hoornvee gestorven is 
ten gevolge van de muil- en pootplaag ;

2° Om hulpgelden te verleenen aan de 
maatschappijen van verzekering en herver
zekering van het vee, die bijzonder door 
de muil-en pootplaag zouden geleden hebben ;

3e Om te voorzien in de buitengewone kosten 
veroorzaakt door de ontsmetting der plaatsen 
waar de muil- en pootplaag uitgebroken is.
Muilplaag. — Pas is ze in eene plaats ge

nezen of ze begint op eene andere hofstede. De 
menschen koken de melk om zelf de plage niet 
te krijgen ; jongens die barvoets loopen in 
weiden waar koeien met pootplage verblijven 
krygen verzweringen aan de teenen.
Muil- en pootplaag. — In de laatste acht 

dagen zyn 753 stuks vee van West-Vlaanderen, 
aan de muil en pootplaag bezweken, gezonden 
naar Thourout om in eene bijzondere omheining 
vernietigd te worden.

Iets over M o o in .  ”
Zien wij nu in korte regelen hoe de laan- 

boomen bijdragen tot zuivering der stadslucht. 
Laat ons hier alleenijk aanmerken, zonder 
verder in de zaak te gaan, dat planten ademen 
als dier en mensch en dat « plantenademhaling » 
zelf bijgevolg de stadslucht niet zuiveren kan 
maar wel bezwangert juist als de ademhaling 
van dier en mensch.

Des nachts bezwangeren de planten de lucht, 
maar binst den dag heeft in de planten, be
nevens de ademhaling die onafgebroken voort
gaat, een ander verschijnsel plaats waarbij 
juist het tegenovergestelde gebeurt van wat bij 
ademhaling plaats grijpt.

Bij de ademhaling wordt « koolzuur » afge
scheiden, bij de andere eigenschappen (de ver
werking van he< voedsel) wordt koolzuur 
opgenomen, de « koolstof » van dit koolzuur in 
de plant vastgezet en de « zuurstof» ervan 
terug vrijgemaakt en in den dampkring uitge
worpen.

Dat een te groote hoeveelheid « koolzuur » 
in de lucht schadelijk en onaangenaam is heeft 
iedereen in zjjn leven bij gelegenheid onder
vonden, in een of ander kamer waarin een 
brandende kachel stond met « slecht trekkende» 
schouw. De planten zorgen ervoor dat de hoe
veelheid der lucht aan koolzuur — men denke 
aan den rook der schoorsteenen — niet te hoog 
styge, want de hoeveelheid koolzuur die zij 
dagelijks opslorpen en ontbinden is veel grooter 
dan de hoeveelheid koolzuur die zij dag en 
nacht door ademhaling afscheiden.

Die opslorping van koolzuur — waarvan een 
der bestanddeelei . de « koolstof » dienen moet 
tot opbouw en onderhoud der plant - grijpt 
met veranderlijke sterkte plaats, naarvolgens 
de hoeveelheid licht, in al de groene deelen der 
plant. Dus niet in stam en takken, maar wel in 
de bladeren.

Geen wonder dus dat de boomen des zomers 
een voorraad voedingsstoffen tegen den winter 
en vooral tegen de werkzaamheden van de 
vroege lente moeten opdoen, vermits hun 
luchtvoedsel (de koolstof) uitsluitend door de 
bladeren kan opgenomen worden, die zy des 
winters niet bezitten.

Daar de heilzame werking der boomen maar 
plaats grypt bij de aanwezigheid van blad en 
voldoenden toevoer van licht, zal de lezer gemak- 
kelijk verstaan dat, ook hierom, die werking bij 
lang niet toereikend is tot « algeheele » zuive
ring der stadslucht, en dat stadslaanboomen 
tegen rook, of zoo men wil, tegen koolzuur 
moeten bestand zijn.

De boomen dragen overigens niet rechtstreeks 
by tot wering van al de andere stoffen die de 
stadslucht verontreinigen. Onze laanboomen 
die allen, uit oorsprong ten minste, kinderen, 
zijn van den buiten, verkeeren dus in onze 
steden is eene onnatuurlijken dampkring.

Steekt hunne kruin in een bezwangerde lucht 
hunne wortels doorbooren bijna altijd een grond 
hun niet eigen ; soms worden de worteltoppen 
door het lichtgas uit onderaarsche leidingen 
gedood. De vergiftiging van den bodem is bijna 
altijd de schuld van ’t kwijnen der laanboomen ; 
het gebruik van zout tot de smelting der sneeuw 
het bestrijken van den grond met allerhande 
stoffen om stof te beletten, zijn zoovele oor
zaken van kwijning.

De laanboomen krijgen hunnen bladhumus 
niet. daar de afgevallen bladeren verwijderd 
worden — het is echter waar dat ze dien op den 
buiten ook dikwijls derven moeten ! —

Zij hebben ten slotte dikwijls onvoldoende en 
bijna nooit het best passende gezelschap ; de 
traag groeiende beuk b. v. die veel op den 
buiten tot laanboom gebruikt wordt, groeit best 
in bosch gezelschap met eik, eene omgeving die 
hij natuurlijk als laanboom derven moet.

Straatboomen moeten ten slotte stof en auto-
mobielstank, zooals de stedelingen zelve, voor
lief nemen.

Om al deze redenen dus zijn, vooral de stads
laanboomen van de nature reeds genoeg mis
deeld om ook om gevoelredenen aanspraak te 
mogen maken op de genegenheid van dichters 
met de pen en dichters met het hart.

In eene naaste onderhandeling zullen wij 
eenige der best dienende soorten in overzicht 
nemen. ____________(Vervolgt).

De gevolgen der hitte.
De buitengewone hitte van verleden zondag 

heeft te Berlijn, verscheidene gevallen van 
schielijke dood verwekt. In den omtrek der 
hoofdstad ontstonden verscheidene boschbran- 
den. Maandag zijn in verschillende streken 
van Duitschland ongemeen hevige onweders 
losgebroken. Verscheidene kerken werden 
door den bliksem beschadigd.

In de streek Keulen-Dusseldorf heeft men 
dertig sterfgevallen bestatigd, die door de 
hitte veroorzaakt zijn.

Slachtoffer der hitte.
Vrijdag namiddag werd zekere B..., vlas- 

handelaar wonende te Cuerne langs de Leie, 
plotselings zinneloos. Hij liep overal rond en 
al de velos, die hij zag, pakte hij vast en 
smeet ze in ’t water, omdat ze vuil waren 
zegde hij. De briefdrager der gemeente kwam 
ook per rijwiel voorbij B... gereden. Deze 
smeet den brievenbesteller van zyn rijwiel, 
sprong er zelf op, reed eenige meters ver 
en liet dan den velo in ’t midden van den 
steenweg liggen. B... viel ook nog talrijke 
voorbijgangers lastig zoodat men, om alle 
moeilijkheden te vermijden, verplicht was 
hem in een gesticht op te sluiten. Men denkt 
dat B... door de hitte zinneloos is geworden.

Spier e. — Dinsdag morgend, toen de trein 
van Avelghem om 8 ure 54 uit Moeskroen 
vertrokken, tusschen de gemeenten Spiere 
en St Denys, reed. bemerkte M. Herman, 
deurwaerder te Moeskroen, dat gloeiende 
asch uit de lokomotief gevallen, het vuur 
meedeelde aan droog gras dat tegen den ijzer- 
weg lag en de vlammen den naastbijstaanden 
oogst dreigden aan te tasten. Toen hij te St 
Denys afstapte, verwittigde M. Hermar, den 
statieoverste en beiden begaven zich per velo 
naarde  plaats van den brand. Het gras en de 
haag stonden in laaie vlam en deelden ’t vuur 
reeds mede aan het korenveld. Met takken 
gelukten zy erin de vlammen uit te dooven, 
evenwel niet zonder groote moeite.

Vlaanderens elfde bedevaart 
naar ’t verre Lourdes.

Vrijdag 4en Oogst zullen er .700 pelgrims, 
met Mgr. Roelens onder het bestuur van 
E. H. Pastoor Bruloot, uit Kortryk vertrek
ken naar ’t verre Lourdes. Daarbij zijn er 
40 zieken. De beêvaart-novene begint den
2 Oogst, feestdag van O L. Vrouw-t,er- 
Engelen (Litanie van O. L. Vrouw, 3 wees 
gegroeten en de akten.)

En nu, aan elk en allen die meêreizen : 
geluk en zegen en troost in overvloed, vooral 
voor de geliefde zieken. •

Wij, die t ’huis blijven, zullen in den 
geest medereizen, medebidden, medehopen.

God zegene Vlaanderen, en O. L. Vrouw 
van Lourdes, hier zoo geëerd en bemind, 
verkrijge veel voor ons geliefde volk.

Maria’s L even te H alle.
Zonder twijfel zullen de opvoeringen van 

« Maria’s Leven » een allergrootste gebeur
tenis zijn die opzien zal baren over gansch 
het land.

Z. Em. de Kardinaal Mercier, heeft geerne 
en bereidwillig aangenomen nogmaals het 
« Maria’s Leven » te komen aanschouwen. 
Door dié voorname blijk van toegenegenheid 
wil hij ons allen aanmoedigen in die grootsche 
onderneming. Zoo mogelijk komt hij op 
Zondag 20 Augustus, de nieuwe Lieve-Vrouw- 
zaal plechtig inwijden en de eerste opvoering 
van « Maria’s Leven > bijwonen. Verscheidene 
Bisschoppen, alsook Ministers zijn voornemens 
de vertooningen met hunne aanwezigheid 
op te luisteren.

Buiten de algemeene herhaling van Half- 
oogst (3, 2 en 1 fr.) zijn de opvoeringen vast
gesteld op Zondag 20 en Maandag 28 Au
gustus ; Maandag 4, Zondag 10 en Zondag
24 September, telkens van 2 tot 6 ure.

Prijzen der plaatsen : 7, 5, 3, 2 en 1.50 fr.
Men is verzocht alle inlichtingen alsook 

de tekstboekjes en kaarten op voorhand te 
vragen by M. Alf. BERTRAND, Dekenstraat, 
20, Halle (Brussel).

W ilt ge Fransch, Duitsch en Engelsch  
in EEN jaar kennen ?

Jongelingen en Jufvrouwen
van Vlaanderen,

üm  bijna kosteloos. Fransch, goed Vlaamsch, Engelsch, 
Duitsch, Spaansch, te leeren ;

Om een examen a f  le leggen in Rekenen, Stelkunde, 
Meetkunde, Opstellen ;

Om eene p laats te bekomen door kennis van Boekhouden 
Snelschrift, Machienschrijven, volgt men de leergangen 
van het

Commercial and P olyglot Institute 
K  I V  G  L  1  s  h :  c l u b

Savaenstraat, 25, GENT
den Zondag van 7 to t 1 ure ’s morgens, in de week 
’s avonds van 6 tot 9 ure, daglessen van 9 ure ’s morgens 
tot 7 ure ’s avonds.

Opening 17 September
Beste  en goedkoopste K O S T S C H O O L

geheele, halve en gedeeltelijke. — Vraagt inlichtingen.

Eene vreemde taal leeren in één jaa r kan me» 
alleen in  do ENGLISH CLUB.

Onder toezicht van Staat. Stad en Provincie. •
3000 Studenten — 500 leergangen — 48 leeraara- 

specialisten — Lokaal op 2 minuten der Zuidstatte,

Als kolieken of als krampen
’t Vee doen zweeten en doen dampen,
En ineen doen krimpen van de pijn 
Zal De Kempenaar verzachting zijn. 1 

In deze grootte hitte wordt bijzonder 
aanbevolen het echt zuiver bronwater Naiaa 
in flesschen. Algemeen depot bij A. ROSSEEL- 
VANLERBERGHE, Brugstraat, Iseghem.
— Mr & M0"5 Maurice Meier, bijzondere 

heel- en tandmeesters, op den hoek der Mos
croenstraat, 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, te Kortryk, kan men raadplegen 
van 9 ure t o t ’s middags, en van 2 tot 5 ure, 
uitgenomen op Zon-en Feestdagen.

Rechtbanken.
Doodslag te Buggenhout en valsche 

getuigenissen. — Arnold Cassimon, werkman 
te St-Amands, had in den nacht van 16 tot
17 Oktober 1910 de 74-jarige ouderling Jan 
Jacobs, toen deze nabij zijne woning was, 
aangevallen, omdat hij eene klacht tegen 
hem en Vital C .. had nedergelegd om hem op
21 Oogst geslagen te hebben.

De kerel had zijn slachtoffer zoo erg 
mishandeld dat Jacobs op 26 October, in het 
burgerlijk gasthuis van Dendermonde be
zweek.

Deze zaak werd op 4 Januari voor de 
rechtbank van Dendermonde opgeroepen, 
doch daar kwamen twee vrienden van Cas- 
simon, de genaamde Karei Buytaert, werk
man te Opdorp en Karei De Clercq, w erk 
man te Lippeloo, verklaren dat het niet 
Cassimon was die Jacobs had aangevallen, 
maar wel Frans Goedgezelschap.

De zaak werd uitgesteld en een nieuw 
onderzoek bevolen, waaruit is gebleken dat 
Cassimon de dader was- en zijne vrienden 
eene valsche getuigenis hadden afgelegd.

De drie kerels verschenen op 21 Juni 
opnieuw voor de rechtbank en werden 
verwezen : Cassimon voor slagen welke den 
dood voor gevolg had tot 1 jaar ; Buylaert 
en De Clercq, voor valsche getuigenis elk 
3 ja a r  gevang ; allen met onmiddelijke 
aanhouding.

De drie betichten hadden beroep ingeslagen; 
het Hof heeft de straf van Cassimon gebracht 
op twee jaar en het vonnis der twee 
anderen bekrachtigd.
Aanslag op de werkvrijheid. — In Mei 

tijdens eene gedeeltelijke werkstaking in het 
werkhuis Sabbe-Maselis, te Rousselare, heb
ben Alberik Debrauwere, Josef Nolf, Oskar 
Aerens en Emiel Seynaeve, allen smidsgasten, 
Gustaaf Degryse die voortwerkte op den weg 
naar zijn werk afgewacht en hem beleedigd. 
Zij werden verwezen : Debrauwere tot 1 
maand bij verstek ; Aerens tot 50 fr. en 
Nolf en Seynaeve elk tot 30 fr.. voorwaar
delijk voor de twree laatsten.

Priesterlijke Benoem ingen.
E. H. Van Beveren, onderpastoor te Oost- 

camp is benoemd tot Pastoor van de Panne.

S T A D S N IE U W S
H eer U itgever der 

Gazette van Iseghem .
Wij komen u vriendelijk verzoeken van 

uw geëerd weekblad te mogen • gebruik 
maken om een gerucht tegen te spreken dat 
in onze stad verspreid wordt. Zulk uitgestrooid 
en rondverspreid nieuws kan immers niets 
anders dan oneenigheid en verbittering ver
wekken onder onze bevolking en daar is 
hetgeen wij willen afweeren.

Men zegt dat de boerenbond bijeengekomen 
is en besloten heeft de aardappelen niet min 
te verkoopen dan 10 of 11 frank; men zegt dat 
de boeren daarin overeengekomen zijn en dat 
bijgevolg het werkvolk voor wie de aardappelen 
een der grootste levensbehoeften zijn, zal 
gedw'ongen zyn dure aardappelen te koopen 
binst den toekomenden winter.

I)at gerucht is valsch van den eersten 
letter tot den laatsten.

Nooit werd zulk eene zaak in den 
boerenbond beslist I 

Nooit werd dit in den boerenbond besproken. 
Nooit werd daaraan zelfs gedacht !
Doorwie en waarom wordt zulk nieuws 

uitgestrooid P 
Werd het onbedacht gedaan F dan moeten 

wij zeggen dat het jammer is dat er menschen 
gevonden worden die zoo onverstandig te 
werke gaan en die niet zien dat zij door 
hun onbezonnen spreken twist en tweedracht 
zaaien, de eene klasse volk tegen de andere 
verbitteren.

Zulke handelwijze is onweerdig van ver
standig volk.

Werd het uit boosheid gedaan ? Dan kunnen 
wij niets anders dan zeggen dat de uitvinder 
van dit nieuws een lafhertige leugenaar is 
die aller verachting verdient omdat hij door 
zijne leugens den vrede tracht te stooren. 
’t Is waar de menschen die de zaken over- 
peizen moeten weten dat zulk nieuws 
geen waar kan zijn, want indien zelfs al 
de boeren van Iseghem daarin overeenkwamen 
zy zouden eenvoudig hunne aardappelen 
mogen houden daar de handelaars er zouden 
gaan koopen elders aan den prys van den 
dag.

De boerenbond dus onbevreesd voor tegen
spraak biedt duizend fra n k  aan wie kan 
bewijzen dat zulk eene beslissing in zijne 
vergadering genomen werd of enkel werd 
besproken.

Daarmede, hopen wy, zal het verspreiden 
van lasterende en vredestoorende vertellingen 
uit zijn en bieden u, heer uitgever, onzen 
rechtzinnigen dank.

NAMENS DEN BOERENBOND
De S c h r ijv e r  ; De V o o rz itte r  : De D eken :

A . Lefebvre R. Vandeputte G. L ietaert

In ons vorig nummer melden wij dat 
de plechtige uitreiking zaterdag plaats 
had in het paleis der Academie te Brussel 
der burgerkruissen verleend voor daden van 
moed en zelfopoffering.

Z. M. de koning hield er aan eenige ge
decoreerden zelf het eereteeken te overhan
digen, en die eer viel te beurt aan Vrouw 
Wallaeys, landbouwster alhier, ter wiens 
eere er feeste gevierd wierd, zondag na
middag op den Molenhoek.

Zie de tabel hiernevens over den uitslag 
der volksoptelling te Iseghem en andere 
wetenswaardigheden.

Iseghem komt op de 63' plaats der ge
meenten van Belgiej ten aanzien van het 
cyfer der bevolking op 31 Dec. laatst.

Mijnheer Michel Vandekerckhove heeft zijn 
tweede exaam in de Germaansche talen met 
onderscheiding afgelegd voor de Jury der 
Hoogeschool van Leuven.

M. Camiel Vanden Broucke van Iseghem 
heeft eene eervolle melding bekomen in de 
muziekschool van Charleroi, in de Klas van 
Contrebasse.

Veel wordt er geklaagd en met reden 
over de moeilijkheden van het verkeer met 
karren en wagens aan den travers der Brug
straat. De meeste oorzaak ligt aan het uitvoeren 
der werken in en rond de statie.

Daartoe is er een beetje tijd noodig en 
alles zal in ’t korte is 't hopen zoodanig 
geschikt zijn dat iedereen zal voldaan wezen.

Burgers Opgepast. Wilt gij wel en ter
trouwe bediend zijn, koopt uwe noodigheden 
bij uwe stadsgenooten, in plaats van aan 
vreemdelingen die geene waarborgen op
leveren.

Gister vrijdag wierd in de Sint Hilonius 
Kerk het solemneel jaargetijde gecelebreerd 
tot lafenis der ziel van Eerweerden Heer 
Baron Joseph de Pélichy, den grootsten 
weldoener van Iseghem, aihier overleden den 
28 Juli 1882. — Zijne ziel ruste in vrede 1

Belooningen voor daden van moed en 
zelfsopoffering, toegekend aan personen vau 
Iseghem en omliggende, krachtens K. B. van
18 Juli 1911, verschenen in het staatsblad van
22 & 23 Juli 1911.

Medalie van 1 klas :
Mevr. Lievens Marie, echtgenoote Wallaeys, 

te Iseghem ;
M. Vanhoutte Gustave, schoenmaker te 

Iseghem, (25 fr. vergoeding).
Medalie van 2 klas :
MM. Barbier Julien, bediende te Iseghem ; 

Daenens Alphonse, Stadselectricien te Iseghem ; 
Daenens Gustaf, houtdraaier te Emelghem ; 
Deconne Polidore, handelsbediende te Iseghem ; 
Kesteloot Camille, borstelmaker te Iseghem ; 
Vanneste Jules, politieagent te Iseghem. 

Medalie van 3 klas :
MM. Cloet Emile. scholier te Iseghem ; Coolen 

Zulma, hoedenmaakster te Iseghem ; Daenens 
Alphonse. Stadselectricien te Iseghem ; Denys 
Odiel, fabriekwerker te Iseghem; Nonkel Frans 
schoenmaker te Iseghem ; Vancompernolle Leo, 
borstelmaker te Iseghem ; Vandommele Joseph; 
schoenmaker te Iseghem ; Vandoorne Joseph, 
handelaar te Iseghem.

Eervolle Melding :
Lodewyk Henri, metserdiener te Iseghem ; 
Vierstraete Henri, borstelmaker te Iseghem.

Burgerstand fan I s e g t a
GEBOORTEN:

204. Marguerite Descheemaeker, dv. Remi 
en Emilie Tack. — 205. Marie Maes dv. Victor 
en Victorine Rosselle. — 206. Maria Corteville 
dv. Victor en Juliana Seynaeve. — 207. Benoni 
Oosthuyse zv Eduard en PhilomenaVandamme.
— 208 Benoni Seynaeve, zv Emile en Romanie 
Vermeersch. — 209. Pierrine Buyse dv. Adolf 
en Amelie Delaere. — 210. Gabrielle Herman 
dv. Leo en Maria Viaene.

STE R F G E V A LLE N :
131. Alfons Billiet, zb. 63 j. ong. zv. Jean 

en Henrica Morel, St. Pieterstr. — 132. Philo- 
mena Deleersnyder, landb. 72 j. W* Alois 
Rebry, Steenputje. — 133. Jèröme Dewaele, 
borstelhoutm. 21 j. zv. Ch. Louis en Anna 
Deblock, Hondekensm.

HUW ELIJKEN :
69. Clemens Vael, bediende, 22 j. en Malvina 

Berouw, zb. 27 j. — 70. Julien Crochon, notaris
klerk 26 j. en Helena Verhamme, bijz. 32 j.

SCHEEPVAART VA N  ISEGHEM
Julia met lijnzaad voor Alfons Dassonville 

Lendelede. — Nénuphar mef kokes voor Con
stant Gits. — De jongen Achiel met kolen voor 
Joseph Seynaeve.

Te v ersm ij ten  op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) bij 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
Boulevard, (Nederweg).



STAD ISEGHEM

VOLKSTELL ING "1 9 -1 0

Bevolking van rechtswege I
Getal gezinnen

Mannen 7065 
Vrouwen 7093 

Totaal 14’158 
2882

Bevolking van rechtswege.
Opgave der aan- of afwezige personen die hun gewoon verblijf in Iseghem hebben.

Tot.
A) Personen die in Iseghem verbleven tijdens de optelling
B) Personen dis zich tijdelijk in eene andere Belgische gemeente bevonden
C) Personen tijdelijk afwezig en zich in een vreemd land bevonden

M. Vr.
6969 7063

94 29
2 1

7065 O CO co

123
3

14.158

Indeeling der gehuwde paren volgens het getal kinderen 
en den duur van het Huwelijk.

Tijdstip van het huwelijk 
der mannen G

et
al

 
1 

ge
hu

w
de

n! Getal kinders uit de huwelijke n gesproten

0 i ! 2 3 4 5 6 1 8 9 10
en m e e

In 1910 101 72 25 2 2
In 1909-1908 171 57 76 36 2
In 1907-1906 185 29 62 66 23 4 1
In 1905-1904 180 29 23 55 43 23 5 1 1
In 1903-1902-1901 217 15 27 48 48 35 30 11 2 1

In 1900-1899 1898-1897-1896 382 43 34 61 64 69 51 34 15 7 3 i
In 1895-1894-1893-1892-1891 346 29 17 42 39 72 39 45 34 14 11 4
In 1890-1889-1888-1887-1886 204 17 14 22 20 15 30 25 23 15 7 16

In 1885 en vroeger 464 37 29 49 47 62 57 58 41 38 16 30
Totalen 2250| 328!307 1 1 381

OOOOCV} 280 213 174 1161 74 38 5l

Indeeling der personen volgens hunne geboorteplaats

b)
0
d)
«*)
f)
jr)
h)
i)
i)

M. Vr. Tot.
Personen in Iseghem geboren : 5150 4990 10.140

id. andere Belgische gemeente geboren : 1834 1983 3.817
id. Nederland geboren : 4 3 7
id. Duitschland geboren : 1 4 5
id. Frankrijk geboren : 73 108 181
id. Engeland geboren : 1 1
id. Egypte geboren : 1 1
id. Vereenigde Staten geboren : 1 1
id. Argentina geboren : A/ 2 4
id. Nederlandsch Indië geboren : 1 1

Totaal : 7065 7093 14.158

Indeeling der inwoners, volgens het land hunner Nationaliteit
inverband met hunne geboorteplaats

Algemeene
opgave

GETAL INWONERS VAN
GESLACHT Belgische Nationaliteit Vreemde Nationaliteit

in  B elg ië  g e b o re n In b u ite n la n d  g eb o ren in  B elgië g eb o ren In b u iten la n d  g eb o re n

Mannen 7065 6980 71 4 10
Vrouwen 7093 6971 91 2 29

Totaal 14.158 13.951 162 6 39

Indeeling der inwoners volgens hunnen Burgerlijken stand.
M. Vr. Tot.

Ongehuwden : 4536 4467 9003
Gehuwden : 2250 2238 4488
Weduwenaars en weduwen 279 388 667
Echtelijk gescheidenen — — —

Totaal : 7065 7093 14.158

Indeeling per ouderdomsgroepen, volgens de landstalen welke zij kunnen 
spreken en volgens de landstaal welke zij verklaard hebben het meest 
te gebruiken :

I.
MANNEN VROUWEN

rÖ
Indeeling der gesproken landstalen oS

eS
5 s o

lO U•—' cö
O

ff s-<D d
c3

O 3-*-j o
<N £

^  O 
o  U 
r—1 d

T3 g
ff u05 «3

A) Personen die kunnen spreken
a) Enkel Fransch
b) Vlaamsch
c) Duitsch
d) Fransch en Vlaamsch
e) Fransch en Duitsch
f) Vlaamsch en Duitsch
g) Fransch, Vlaamsch en Duitsch

H ce 0 .2, 
>c5

O •’“» EH cö ‘ iO 0 ■£,153 JT t>S
o ■'“»
« S

4
6172

437

1
59

2132

46

2

1
756

57

9

3
3284

334

1
48

37
6263

1
436

2
12

5
2195

42

772

67

2

32
3296

1
327

2
10

B) Personen geene der 3 talen sprekende
C) Kinderen beneden de 2 ja ren  oud

7
385

7065

6 1 10
332

7093

10

2186 824 3670 2252 841 3668

II. — Indeeling volgens de taal welke zij verklaard 
hebben ’t meest te gebruiken onder de personen 
2 of 3 talen sprekende :

a) Fransch
b) Vlaamsch
c) Duitsch

13
483

1

3
45

1
65

9
373

1

11
439 42

4
65

7
332

'
Totaal 497 48 65 383 450 42 69 339

III. — Indeeling volgens de landstaal welke zij 
verklaard hebben ’t zij uitaluitelijk, ’t  zij 
’t  meest sprekend :

a) Fransch
b) Vlaamsch
c) Duitsch

17
6655

1

| 3 
2177 1 2 821

12
3657

I

48 1 5 
6702 2237 

1 |

4
837

39
3628

1
Totaal 6673 2180 | 823 3670 6751 2242 841 3668

TE BEKOMEN BIJ

A lf .V e r b r u g g e - D e la n n o y
Koornmarkt, ISEGHEM

Alle slach van mode-artikelen voor Damen, 
zooals lint, pane, zyde, passementerie, broderie 
en benoodigheden voor vrouwkieermaakstres.

Men vraagt een! bekwamen timmer
man sgast, bij V i c t o r  BUYSE, Gentstraat, 
n° 25, Iseghem.

M arkt van Iseghem  29 Ju li 22 Jn li
Boter per kilo fr. 3,20 & 3.40 i 3,25 a 3,35 
Eieren per .26 2,40 k 2,60 j 2,40 k 2,50

Gevraagd, goede keukenmeid in ’t HO
TEL ’t WIT PEERD, bij Fred. Sabbe. — 
Goed loon.

MEN VRAAGT een goeden  STOKER 
(machinist). Vast loon. — Onnoodig zich 
aan te bieden zonder goede getuigscnriften. 
Inlichtingen ten bureele van de Gazette.

Vraagt het mineraal gedistilleerd water

N A IA S
het zuiverste, het smakelijkste, het gezond
ste beantwoordende aan de strengste voor
schriften der huidige medikale wetenschap, 
bereid onder toezicht van geneeskundigen 
en door hen algemeen aanbevolen.
Per flesch 0,25 fr.
Per kist van 30 flesschen t ’huis besteld 0,20 fr. 

Kist en ijdel flesschen terug te geven. 
Algemeen depot voor Iseghem en omtrek 

Alb. R osseel-V an Lerberghe, 
Brouwer-Wijnhandelaar 

Brugstraat, ISEGHEM.

I p r M M É  van Isegtiem
m e n  v r a a g t  een bekw am en

leeraar voor B oekhouden en
H andelsrekenen.

Aanvraag in te zenden tegen 15 Oogst toe
komende.

Voor inlichtingen zich te wenden bij Mijnheer 
VERCOUTERE, bestuurder, de Pélichystr. 2 
te Iseghem.

S u n lt
Z e e p

= SUNU6HTHZeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
meisje van Wjaar.enoeeft aan 
het lijnwaaadie fnsche ann= 
yenam e neuk van -t buiten.

Wilt gs goed en goeflloop
mans, vrouw en kinderkleederen, tapijten 
of meubelstoffen, in ’t nieuw wasschen, ge
kuist of geverwd hebben, begeef u bij

Madame W° Ju les LA FA U T,
Kerkstraat 3, Iseghem,

Daar en daar alleen zijt gij wel en spoedig 
bediend.

Het huis gelast zich ook met wasschen 
en sulferen van sargien, cremeeren van 
gordijnen en stors.

Huis van vertrouwen.

DIAMANTSLIJPEN — Deftige jonge
lingen worden gevraagd om het diamant- 
slypen te leeren alsook om diamanten te 
slijpen en verstellen. — Zich bevragen bij M. 
L é o n  LAMBRECHTS, Meenenstr 81, Iseghem.

Bij uitscheiding van bedrijf.

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

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

Kliniek fan  Dokter OOY&N
8 , Rue Duret, Parijs, den 13 Juni 1911.

Ziehier meer dan dertig jaar dat ik een der ieverigste 
aanbevelers ben van de Revalenta Du Bariy.

Ik  raad ze, zonder uitzondering, in al de gevallen van 
maag- of darmaandoeningen. van inkrimping van de 
maagholte in den aanvang en van spijsvertering?storingen 
zoowel bij de volwassene als bij de kinderen.

Geen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem heeft mij zoo gunstige uitslagen gegeven.

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.
Dr E. Doyen.

A tro p h ie  (U i tm e rg e l in g ) .
De Dr d’Esclavelles (Dieppe, stelt de genezing vast van 

een jong persoon, die de maag bijna gansch vernietigd 
had, en sedert twee jaar aan dyspepsie en eene chronische 
bronchitis leed, met slapeloosheid, vermageriug en alle 
ellende van een algemeene uitmergeling Slaap, gezondheid, 
k rachten diklijvigheid zijn in normalen staat teruggekeerd

Na een zestigjarig gebruik in de Engelsche hospitalen, 
is het bewezen op miljoenen kleine kinders dat de Revalenta 
du Barry het beste is voor de kinderen op te kweeken, 
ingezien de gemakkelijke vertering ; zijné voedzame en 
herstellende hoedanigheden zijn ook allerbest geschikt voor 
zieken van allen ouderdom (volgens getuigschrift van den 
bestierder van het Samaritaansch hospitaal te Londen).
In doozen : fr. 2,50 ; fr. 4,50 : fr. 7,75. fr. 17,50. K a lc k e r -  

W i e l e m a n s , Hoofdagent, Rouppestraat, 2, te Brussel; 
bij alle goöde apothekers en kruideniers.

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote M arkt, en SIOEN, apoth. 
Rousselare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth 
GRYMONPREZ, apoth.

F abrikanten  ! !
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

L É O N  M I G O M ,
Rousselarestraat, 151, IS2GHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedige bediening-.

E tterzw eren .
De gevaren van verw aarloosde wonden

Wanneer men zich stoot o f gesneden heeft, soms, 
zells na eene kleine schraatn, gebeurt het dikwijls, 
dat de gekwetste plek begint te verzweren. Het 
vleesch kan ook verzweren door zwakte (vooral 
bij vrouwen) door overmatig lang staan, of op 
de knieën liggen, of door aderzwellen, dikke beenen, 
open beenen. of een zeere rug. Het gaan is 
geheeel onmogelijk door de zwakte van het lichaam.

Maakt de zeere plekken zorgvuldig schoon en 
wrijf ze daarna twee of driemaal per dag met 
KLOOSTERBALSEM. Als het te pijnlijk is om 
op de plek zelf zalf te wrijven, kan men er ook 
een zacbt linnen lapje met Klosterbalsem op doen. 
De Kloosterbalsem heeft zweren genezen, die reeds 
10, 20. ja  zelfs 50 jaar met andere zalf behandeld 
werdeu.

De KLOOSTERBALSEM, KLOOSTER SANCTA 
PAULO. geneest onvoorwaardelijk oude en nieuwe 
wonden, insecten beten, zweren, speen (zoowel bliud 
als bloedend). Bovendien is het een onovertroffen 
middel tegen rhumatism en alle andeïe rhuma- 
tische aandoeningen.

Prijs per pot van 50 gram fr. 1,50, van 100 
gram fr. 2 5U en van 250 gram fr. 5. —. Hoe 
grooter pot, hoe voordeeliger dus !

Alleen echt met rooden band met handteekening

jQ X d g g Z Z -
Alg. D epót: L I. A KK ER, Rotterdam.
Hoofd-Depót voor België : O. DE BEUL.

Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J . VERHAMME apotheker 

M arkstraat Iseghem en in alle apotheken.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem .
I.

OPENBARE VERKOOPING van eene

Groote H E R B E R G
genoemd Mexico, met magazijn, stalling aan
hoorigheden, erve, weide en zaailand, te 
zamen groot 36 aren 70 centiaren, gelegen te 
OUCKENE, op de plaats; gebruikt door 
Theresia Storme weduwe van Jan Rousseau, 
tot den I October 1912, mits 225 fr. bij jare, 
boven de belastingen.
INSTEL Woensdag 2 Augusti 1811, in

het Gasthof, bij Henri Duhamel;
OVERSLAG Woensdag 16 Augusti 1911,

in het Engelschhof, bij lsidoor Vanwalleghem, 
beide te ISEGHEM, telkens om 5 ure des 
namiddags.

Een half ten honderden instelpenning.
II.

OPENBARE ^VERKOOPING 
van een groot onlangs nieuw

WOONHUIS
met werkhuis, aanhoorigheden en 48 aren 30 
centiaren erve en zaailand, te ISEGHEM, 
wijk Zevekote, langs den gravier de Len- 
deledestraat; gebruikt door den medeverkoo- 
per Camille Maes-Coolen, met recht van pacht 
tot den 1 October 1919, mits 280 fr. bij jare 
boven de belastingen.
INSTEL Woensdag 9 Augusti 1911, 
OVERSLAG Woensdag 23 Augusti 1911, 

telkens om 5 ure des namiddags, te Iseghem, 
ter herberg De nieuive ivandeling, bij Joseph 
Maes, Lendeledestraat.

Een half ten honderden instelpenning.

Studie van den Notaris 
V ANDE MOORTELE te Iseghem .

Openbare verkooping van

EEN H A N D E L SH U IS
met stagie, 2 groote vitrienen, koetspoort, 
stalling, remise en verdere gerieflijkheden en 
koer, groot 2 aren 90 cent., gestaan en gelegen

te ISEGHEM,
hoek der Rouselare- en Kloosterstraat, gekend 
ten kadaster sektie A, nr 441b, palende oost 
Henri Clement-Devolder, zuid Jozef Deraedt- 
Rosseeuw, west de Kloosterstraat en noord 
de Roussselarestr..

Verpacht aan M. Richard Clement-Buyssens, 
tot 30 September 1911, mits 50 fr. te maande. 

1/2 ten honderden instelpenning.
Instel Donderdag 3 Oogst 1911, in den

Hert, bij August Verstraete.
Overslag Donderdag 17 Oogst 1911, in

’t Damberd, bij Cyriel Debruyne, beide te 
Iseghem, telkens om 3 ure namiddag.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

M eulders te Ingelm unster.

Donderdag 10 Augusti 1911, om 2 ure
namiddag in het Katje, te Ingelmunster(plaats)

OVERSLAG van een

WOOKHUIS met houtzagerij
hof en bouwgronden te INGELMUNSTER, 
bij de plaats, groot 34 aren 90 centiaren 
gebruikt tot 31 December aanstaande, door 
Adolf Verhaeghe.

Ingesteld 17050 fr .
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1 ZENUWZIEKTEN! 0
ZENUWZIEKTEN! ë 

JA!JA!
’t b  een aangenomen f e i t:

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

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

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

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

A. Rodenfciacli, Apotheker, Iseghem.
•a  la élla goede apotheken.

W a c h t  U v a n  n a m a a k s e l* ,  ze z ijn  z o n d e r  w a a r d s ,

FABRIEK VAN MEUBELS

H uis te koop of t® pacht
tegen 1 Augustus. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Brugstraat.

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

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

TE VERKRIJGEN BIJ

R. M asschelein -O liv ier
Rousselarestraat, 29, ISEGHEM

alle slach van horlogiën in goud (18 karaat), 
zilver, nickel ; alsook juweelen in diamant, 
goud, zilver, genicleerd zilver, doublé, enz.,

aan zeer voordeelige prijzen.

Loop naar
de A potheek,

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

Het juiste geneesmiddel, het 
middel, dat U zal helpen en dat 
daardoor ook het meest in Belgie 
bekend is en het meest gebruikt 
w ordt, het huisgeneesmiddel 
van het geheele Belgische volk 
voor borst- en long-lijdèrs, is de 
beroemde Abdijsiroop, Klooster- 
Sancta Paulo.

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

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

A lleen  e c h t  met rooden band met handteekening.

Algemeen-Depót L. I. Akker Rotterdam. Hoofd-Depot 
voor Belgie: O. de Beul, Lange N ieuw straat 57 A nt
werpen.

Verkrijgbaar bij J. VERHAMM E apotheker M arkt- 
traat, Iseghem, en in alle apotheken.

Doos v a n  2cacKefTen 

Koker van9cachelTen
m a lle

APOTHEKEN
*

W ek elijk sch e  M arkten
KOBTRIJK 24 Ju li 17 Ju li

Tarwe heet. fr. 19,50 a 20,00 19,50 a 20,00
Rogge 16,00 a 16,50 16,00 a 16,50
Haver 19,50 a 20,00 19.50 a 20,00
Koolz.olie 100 k.00,00 a 64,50 00,00 a 64,00
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 95,00 00.00 a 93,50
Aardappels 9,00 a 10,00 7,00 a 8.00
Boter per Kilo 3,00 a 3,10 3,00 a 3,30
Eieren per 25 2,20 a 2,30 2,20 a 2,40
Suikerjjb. besch.36,00a37,00 36,00 a 37,00

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt : 24 Juli 102 koeien, 39 veerzen 

21 stieren, 31 ossen.
KOUSSELAKE 25 Ju li

Tarwe 100 k® 19,50 a 20,00 
18,50 a 19,00
15.00 a 16,00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

8,00 a 8,50
3,00 a 3,60 
2,40 a 2,60

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.42,00 
Suikeryboonen 1911 a 20,00 
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k° 00,00a64,50 
Lynz. olie 100 99,00

D l YB ZE 26 Ju li
Aardappels lOOk. 6,00 a 7,00 
Boter par kilo 2,80 a 3,00
Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens 

BRDGGE

2.00 a 2,10
2.00 a 2,10 

40,00 a 45,00
22 Ju li

Tarwe de 100 k» 19,00 a 21,00
Rogge 15,00 a 16,00
Boter 2,80 a 3,20
Aardappels 00,00 a 00 00 
Haver 100 k° 19,00 a 20,00 
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,60 a 1,80

AUDENAÏRDE 27 Juli 
Aardappels l00k° 0,00 a 7,00 
Boter de kilo 2,80 a 3,20 
Eieren per 25 2,20a 2,40
Verkens 00,00 a 42,00
Konijnen 3,00

ANTW ERPEN 26 J u l i 
Soda-nitraat beschikbare fr. 23,45
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 32,50

Veemarkt Antwerpen 24 Juli 
15 ossen l 6 kw. 0,90 & 1.10
92 koeien 0,86 1.06
42 veerzen 0,88 1,08
12,stieren 0,78 0,98
48 kalveren 0,70 1.28

18 Ju li
19.50 a 20,00
18.50 a 19,50
15.50 a 16,00
19.50 a 20,00
21.00 a 22,00
11.00 a 12,00 
2,90 a 3,10 
2,20 a 2,30

37.00 a 41,50 
00,00 » 20,00
24.00 a 34,00 
00,00 a 64,00
0,00 a 94,50
19 Ju li
7,00 a 8,00 

2.70 a 3,00
2.00 a 2,20
2.00 a 2,10

40.00 a 45,00 
15 Ju li

19.00 a 21,00
15.00 a 16,00 
2,60 a 2,80

11.00 a 12,50
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
20 Ju li 

00,00 a 10,00
0,00 a 2,80 
0,00 a 2,40 

00,00 a 45,00 
a 2,90

11 ijittómaat!
EN S P A A R K A S

Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank
Zetel te A n t w e r p e n ,  N°71, K u n s t l e i .

B e h e e r r a a d  : MM. Fredegand Gogels, voorzitter 
Edouard Thys, ondervoorzitter; A lf .  Uilens de Schooien 
Léon Van den Bosch, H enri Engels, bestuurders.

C o l l e g i e  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  : MM. Jean delta ta i l le  
d« Léoerghem, voorzitter; de Graaf A drien de Borchgrave 
d’A ltena , Léon OoUinet-Plissart, A ug . Delbeke, Edouard  
Jo ly , de Graaf Oscar L e Grelle, de Baron Frédénc 
de Roest d ’Alkem ade.

S P A A R B O E K J E S  AAN 3,25 % 
G eldneerleggingen voor bepaalden ti jd  aan 3.60 °/ 

U itg ifte  van grondobligatiën  aan 8.60 *>/»
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

S t  H i l o n i u s s t r a a t ,  ISEGHEM.

Geea Grijs Haar

Algemeen depót voor Iseghem  en om streken
Apotheek Arthur Rodenbach

Groote M arkt

M E E R i i i
« D e  N i e u w e  L o n d o i \  °
d o e t  de grijze  haren  binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itv a llen  en neem t de peilotjes 
van  h e t hoofd weg.

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

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

E n g s ls c h e  l u r d t i a i t o o r  aae 7 f r .  o s r  fU c o n

T e  ko o p  b ij A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  P e u k w in k e li

tl ’t grost: Farfuairli D’ Stip, Wachttbik» (leltfi)

üeoD  V a o d e r  f la e g e n -V a n d e n  B r o a e k e

Groote M arkt, 17, ISEGHEM.
PRACH T- en GEWONE MEUBELS IN ALLE STIJLEN

Specialiteit van Meubels voor villas in Modern-Style en andere. Beddenkassen en kleer- 
kassen in pitch-pine aan genadige prijzen. Stoelen, selle d ’artistes, porte-manteaux, enz.

Groote keus van 
ALLE SLACH V A N  ARTIKELS in CRISTAL, GLAS en PORCELEIN

Tafelservicen, caféservicen in alle stijlen. Schouwgarnituren, schenkborden. Lampetten in 
gleiers en saxe, enz.

Groote keus van  M A T R A SSE N
in w o lle , w indhair en floconw olle in alle prijzen, gereed opgemaakt in magazijn.

- TROUWE en GENADIGE BEDIENING.

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

R zsKPCLÖTURES néïM JiO M E S
'  1 DlFLÓnf. D'liONNZUK. CRi PR1X

mSTENEERG ^ 4 W W A ^ 74ANDERLECHT-Bm-
KATALOGUS KOSTELOOS.

PCRTES.CHENSLS 
POULAILLERS. 
CRILLAGES. 
TISSUS.CABLÉS. 
PAILLASS0K5. 
RONCES. RESSORTS
e t  a u t r e s  a r t i c k s  

L e n  f i l  r o é t a l l j q u ?

F abriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

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

G e n t s t r a a t ,  2 5 3 ,  I S K G H K M

P r a c h t -  en g ew on e  M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, cafó-servicen in p^rcelein, schouwgarnituren in brons 
maiolic, terre-cuite, enz., posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
ïk beveel mij ia heb bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 

zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.

Flocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aan 1 fr.
1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.

BEDD3N gereed op^emaakt voor 2 personen, aan 20-25-30 35-40 en 45 fr. 
BEDDEN l e kwaliteit van windhaar. gekuischt met michien, voor 2 personen

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

Antwerpsche Hypotheekkas
A'aamlooze Maatschappij gesticht in  1881

H u i d e v e t t e r s t r a a t ,  3 3 ,  A n t w e r p e n
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. ö,431,«2by,öö

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

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouw en van huizen.
B E D R A G  D E R  A N N U ÏT E IT E N  te betalen om eene som van fr .  1 . 0 0 0

terug1 te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuïteiten
5 jaar fr. 2 ^ 6 , 5 0  20 jaar fr. 7 5 , 3 0

10 jaar fr. 1 2 4 , 9 0  2o jaar fr. < 3 3 , 8 0
15 jaar  fr. 9 1  , < 3 0  30 jaar fr. 5 9 . 6 0

G rondpandobligatiên aan fr. 3 ,6 0  °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 % op stortingen voor korten duur en 3,60 •/« 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te toenden tot eeneri der agenten :

A VERHAMME, Deurwaarder, I s e g h e m ; Ch8 COOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOl IE, 
Koster, Ingelmunster; DENNE WETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke. __________ __________

B E L A N G R IJK  BERICHT

MEI ER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Gediplomeerd, door de Belgische Gezoudheids-Commissie 
Gebreveteerd bij’ Koninklijk beslnit, 

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

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
t a n d e n -  plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
M‘ 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 nieUien
n o c h  a a n  d e n  vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zyn. M en M MAURICE Mi,lER
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun rneuw 
stelsel waarvoor z(j gebreveteerd zijn. ,

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

en h o o g d a g e n .


