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H et w ed er in A ugusti.
Ziehier wat de oude « generaal » ons voor

spelt.
Van 1 tot 12 toenemende warmte, iedere dag 

onverdragelijker. Van af den 6e zal de gemid
delde temperatuur in België bijna overal 40 gr. 
in den lommer bedragen. (De hoogste warmte 
in Juli was 35* 8 te Ukkel). Den 13e en 14° 
onweders en stortregens. Van 15 tot 25 zeer 
schoon weêr. De warmte, altijd zeer hevig, zal 
beter verdragen worden omdat men er aan 
gewend zal zijn. Op 26, 27 en 28 hevige on
weders, vergezeld van stortregens. Van 29 tot
31 schoon en warm weder met eene gemiddelde 
temperatuur van 30 graden.

O uf! dat belooft.
H et g ev o lg  van de hitte.

Ten gevolge van de groote droogte begint er 
gebrek te komen aan drinkbaar water in ver
scheidene gemeenten van den brusselschen 
omtrek, onder andere langs den kant van Sint- 
Marten’s Lennick, waar de waterputten droog 
liggen. In de velden is de toestand beklagens- 
weerdig ; alles is er door de zon verschroeid ; 
men ziet er geen pijltje groen gras meer.

T a rv u e re n .  — Door de aanhoudende.hitte 
en droogte begint er in de streek gebrek te 
komen aan water, zoo voor dieren als menschen. 
Te Duysburgkan men geen water meer krijgen 
en de menschen zijn verplicht er eene uur ver, 
te Vossem, in de Voer te gaan scheppen. Te 
Sterrebeek was de gemeentesekretaris op het 
veld aan ’t werken, toen hij door een zonne
steek getroffen werd. De man verkeerd in 
stervensgevaar. Te Duysburg werd de weduwe 
Van Aarschot ook door een zonnesteek getrof
fen : de toestand der vrouw laat geene hoop 
op genezing over.

Langs den ijzerweg Tervueren-Brussel, is 
tusschen Terveuren en Ophem een boschje 
kreupelhout in brand geraakt, veroorzaakt 
denkt men, door eene vuurgenster van eene 
lokomotief. Men kon het vuur spoedig afsnijden 
anders ware een koornveld de prooi der vlam
men geworden.

Woensdag en donderdag werden te Brussel 
en in den omtrek verscheidene personen door 
zonnesteken getroffen. Donderdag morgend 
waren de carabiniers op het plein oefeningen 
aan ’t doen, toen opeens de kolonel Vanden 
Bogaerde, die de troepen aan voerde, door een 
zonneslag getroffen werd en van zijn peerd viel. 
Men nam hem dadelijk op en droeg hem de 
kazerne der gidsen binnen, waar men hem 
de eerste zorgen toediende. Vervolgens werd 
hij naar het krijgsgasthuis overgebracht. De 
toestand van den kolonel is geruststellend.

Donderdag namiddag, ten 2 ure, duidde, te 
Brussel, de thermometer 36 graden in de 
schaduw aan. Men schatte de vochtigheid van 
de lucht maar op 18 ten honderd, w at buiten
gewoon is in ons land.

In schier al de provinciën hoort men van 
bosch- weide- of heidebranden.

De aanhoudende droogte zal de schrikke- 
lijkste gevolgen hebben voor de landbouwers. 
Er is reeds volkomen gebrek aan voeder en er 
zal geen nagras zyn. De beetenoogst, die een 
der voornaamste hulpbronnen onzer land
bouwers geworden is, is grootelyks bedreigd. 
De moeshoveniers vooral hebben te klagen, 
daar zy niet weten waar zich water aan te 
schaffen. De prys der groenten slaat voort
durend op.

Op vele plaatsen in de kempen is er volkomen 
gebrek aan w ater;  het drinkwater wordt er 
aan 10 centiemen den emmer verkocht.

M. de BR O Q ÜEV ILLE
toegeju icht door honderden  

spoorw eg- en postbedienden.
Zondag, bij zjjne aankomst in de statie te 

Antwerpen, viel aan den heer Baron K. de

Broqueville, opperminister, eene onverwachte 
betooging te beurt, die hem deugd aan ’t hert 
moet gedaan hebben.

Die betooging, even schielijk als eenvoudig, 
bewijst dat de achtbare minister van spoor
wegen door de bedienden en werklieden 
van zijn bestuur waarlijk op de handen wordt 
gedragen.

Ziehier wat er gebeurde ï
De maatschappij van onderlingen bystand 

der geagreëeraen bij den spoorweg hield te 
Antwerpen vergadering en 600 bedienden 
waren met hunne vrouwen uit alle deelen 
van het land naar Antwerpen gekomen.

Vernomen hebbend dat Baron de Broque
ville ten 1 ure 37 zou aankomen, om de 
feesten van Borgerhout te gaan bijwonen, 
met zijnen collega M. Vande Vyvere, togen 
deze brave lieden met muziek naar de statie, 
om hunnen minister te ontvangen.

Eene afveerdiging, aangevoerd door M. 
Kerstens, voorzitter der Antwerpsche groep, 
stond op de aanlegkade toen de bloktrein 
stilhield. By zyn uitstappen zag de minister 
zich verwelkomen door M. Kerstens, die hem 
van de toewijding zyner agenten verzekerde 
en de hoop uitdrukte, dat hij zijn werk van 
rechtherstel zou voortzetten.

M. Van den Berghe, voorzitter van den 
Briefdragers bond. voerde ook het woord, en 
drukte zijn betrouwen uit inden rechtveerdig- 
heidszin des ministers.

M. de Broqueville zegde dat deze onver
wachte begroeting hem aangenaam verraste 
en drukte de afgeveerdigden warm de hand.

Wanneer de minister buiten kwam, verge
zeld van MM. Vande Vyvere en Emm. De 
Meester, volksvertegenwoodiger, Van Damme 
en Maclot, statieoversten, werd hy daverend 
toegejuicht terwijl het muziek de « Braban
gonne » speelde. De kreten : Leve de minister ! 
Vive le ministre! weerklonken van alle kanten 
en ondanks de met terhaast genomen orde
maatregelen, was M. de Broqueville spoedig 
omringd door zijne brave bedienden.

Men wilde het achtbaar kabinetshoofd 
doen instijgen, doch hij weigerde en drukte 
den wensch uit, dat allen voor hem zouden 
defileeren. En zoo gebeurde het dat Zondag,
6 Augusti, te 2 uur namiddag, op de De 
Keyserlei, te Antwerpen, een van die clericale 
dwingelanden, die naar het schijnt ons land 
ten val brengen, door honderden zijner 
erkentelijke agenten, en nog het luidste door 
hunne vrouwen, werd toegejuicht.

De minister was ontroerd en beloofde dat 
hij de eerstvolgende vergadering der Mutu
aliteit zou komen bijwonen.

Daarna reed hij naar Borgerhout.

Betooging Schollaert.
De katholieke studenten van geheel België 

zullen aan de betooging deel nemen.
Om 101/2u. zullen twee belangrijke verga

deringen gehouden worden, eene voor de 
Vlamingen, in het Gesticht van het H. Hart, 
Naamsche steenweg, te Héverlee ; eene andere 
voor de W&Ien in het Studentenhuis. Vaart- 
straat,, Leuven. De Vlamingen alleen zullen 
ten getalle van 2000 opkomen.

Sprekers in de eerste vergadering zullen 
zijn : HH. S c h o l l a e r t ,  H e l l e p u t t e ,  E. P. 
R u t t e n  en Volksvertegenwoordiger Frans 
V a n  C a u w e l a e r t .

In de waalsche vergadering zullen spreken : 
HH. S c h o l l a e r t ,  Joris H e l l e p u t t e ,  gewezen 
ministers, Maurice P irm e z ,  volksvertegen
woordiger, Baron O r b a n  d e  X i v r y .  senator.

De studenten der leuvensche Hoogeschool 
worden dringend verzocht dienst te willen 
doen als kommissarissen.

M. Maurice P irm ez ,  voorzitter van het 
Verbond der Jonge Wachten, maakt in een 
bijzonder rondschrijven van heden, een beroep 
op de Jonge Wachten van gansch het land 
om hen aan te te zetten voltallig de betoo
ging bij te wonen.

Wij lezen in de Gazette van Thielt :
« De plage was te Wielsbeke en  ook in al 

de gemeenten van den omtrek. Men is 
beginnen den wilden tijm te  gebruiken en 
de zaak is volkomen gelukt.

» Bij den koeiboer Henri Sabbe, was een 
beeste ziek. Men heeft ze van den tijmdrank 
ingegeven, en in twee drij dagen, was ze 
genezen. D’andere koe, die de plaag nog niet 
had, gaf men ook van den drank in, en 
de beest is gespaard gebleven.

» Natuurlijk dat het gauwe werd gekend 
hoe de dingen by Sabbe gegaan waren. Veel 
andere boeren hebben ook van denzefden 
tijm drank ingegeven, en geen ééne beeste 
die van den drank genomen had, .heeft 
de muilplage gekregen.

« De tijmdrank is gebezigd geworden door 
een vyftig boeren meest van Wielsbeke, doch 
ook al eenige van in ’t ronde ; over de 400 
beesten werden ervan ingegeven : geene 
enkele heeft de muilplage gekregen !

» Het is ongelooflijk hoe beesten die de 
muilplaag hebben, gemakkelyk en lichte 
genezen.

• Bij tijds zorgen, is natuurlijk dubbel aan 
te raden.

Wilde thym, ook « Zwendel » genaamd 
kan men krijgen bij de drogisten.

L andbouw kolonisatie
IN K ATANG A.

De Heer Leplae, Algemeene Bestuurder van 
landbouw aan het Ministerie van Koloniën, 
die voor het oogenblik in Belgisch-Congo op 
zending is, heeft, in de nabijheid van Elisabeth- 
ville, verscheiden landbouw centrums gesticht.

Daartoe verkoos hij vruchtbare gronden 
dicht bij water en ijzerweg.
Boerderijen werden in deze centrumsopgericht 

en zullen van landbouwwerktuigen, klein vee 
en gevogelte voorzien zijn. Eenige aren gronds 
zullen met groenten bezaaid worden.

De hoeve, het gereedschap en de beesten 
zullen kosteloos aan den kolonist ter hand 
gesteld worden.

Deze zal den grond moeten koopen tegen (5, 
3 of 1 frank per hectaar volgens de kwaliteit 
en de ligging) of huren (tegen 5 ten honderd 
van den verkoopprijs).

Hij zal kosteloos naar de plaats van bestem
ming vervoerd worden met zijue gansche 
familie en zijn reisgoed, gehuisvest en gevoed 
gedurende eene maand na zijne aankomst. 
Daarenboven zal de staat hem eene toelage 
voor eerste instelling toekennen.

Deze voorwaarden zijn dus aantrekkelijk 
genoeg voor de landbouwers die in onze Kolo
nie fortuin zouden willen maken.

Nadere inlichtingen bekomt men op het 
Ministerie van Koloniën. — Uitwykingsdienst
— 10, Brederodestraat, te Brussel.

K IESK RO NIEK .
De « Journal de Bruges » meldt dat de libe

ralen, maandag avond, voor goed beslist hebben 
een verbond of kartel met de socialisten te 
sluiten.

Er waren algelijk liberalen die daar niet 
van wilden. De « Journal de Bruges » zegt 
dat het kartel enkel met « meerderheid » van 
stemmen aanveerd werd.

« La Gazette », liberaal blad van Brussel, 
meldt, van zijnen kant, het volgende :

« De christen democraten zullen afzonderlijk 
« stryden ; hunne kandidaten zullen zijn 
« priester Fonteyne, MM. Minneb® en Moyaert. 
« Men spreekt ook van eene lijst samengesteld 
« uit vertegenwoordigers der kleine burgerij. >»

Wij geven dit nieuws ten titel van inlichting 
en onder voorbehoud, daar wij niet weten als 
deze tijdingen gegrond zyn of niet. In alle geval 
ware het voorbarig daar nu bemerkingen bij 
te doen.

De betooging  
van 15 A ugusti.

Moest men de roode en blauwe dagbladen ge- 
looven. dan zouden er den 15 Augusti zoowat
200,000 betoogers voor ’t algemeen stemrecht 
en tegen de schoolwet te Brussel zijn.

En weet gy hoe hoog het getal betoogers 
beloopt aan het bestuur der spoorwegen opge
geven ? Niet meer dan 34 duizend! Voegt

men daar nog 20 duizend van Brussel en 
omtrek by. dan ,komt men tot het kolossaal 
cyfer van 54 duizend betoogers en zulks op 
eene bevolking van 7 miljoen zielen! Wat 
dient er meer gezeid ?

U it O uckene.
Verleden zondag kwamen eenige studenten 

van Rousselaie-Internaat ons vergasten op ee n  
aangenarnen Vlaamschen Tooneel-en Liederen
avond. De Congregatiezaal was stampvol en 
’t volk was er opgemunt een schoonen avond 
door te brengen.

En waarlijk wy zijn niet bedrogen geweest. 
De studenten voerden op « Ten aanval » van 
L. Dosfel, een brok uit de kruistochten en dan 
een blijspel « ’t Schoothondje der Koningin» 
door pastor Cuppens.

En dat ons volkje de stukken verstond, en 
meêleefde met de spelers getuigt de geestdrift 
waarmede zij bezield waren, toen ze allen te  
samen den Vlaamschen Leeuw aanhieven en 
zon gen  dat het dreunde door de zaal.

Die opvoeringen werden afgewisseld door 
prachtig uitgevoerde liederen waarvan de tekst 
uitgedeeld werd, en ook door eene voordracht 
over de christene Vlaamsche beweging die 
wilt, volgens spreker zegde :

Alles voor Vlaanderen 
Vlaanderen voor Kristus !

Ze is dus kristen en Vlaamsch !
En de oude geschiedenis leert ons dat die 

dubbele strijd altijd hierin Vlaanderen bestaan 
hee ft :

Op vlaamsch gebied o. a. te Groeninge in 
1302 ; op christen gebied o. a. In den Boeren
krijg rond 1800.

En diezelfde strijd bestaat nog :
Ais Vlamingen eischen wy de vervlaam- 

sching der Gentsche Hoogeschool.
Die ons geven zal, Vlamingen bekwaam de 

hoogere ambten te bekleeden, want de walen, 
die nochtans in minderheid zyn hier in ’t  land 
dragen in ’t Ministerie van Spoorwegen alieen
1,948,600 fr. weg en de Vlamingen 853.000 fr.

Die ons nog zal geven V lam ingen  op de 
rechterzaal, want men heeft nog niet vergeten 
dat op 16 Novenber 18G0 twee Fransch-onkun- 
dige V lam ingen  door tweeVlaamsch-onkundige 
rechters o n sc h u ld ig  ter dood werden veroor
deeld omdat zij malkaar niet verstonden.

Als christenen eischen wy het spoedig door
drijven der schoolwet, die vollegelijkheid geeft 
aan alle scholen, het lager ouderwys op beteren 
voet inricht, de vrijheid des huisvaders onge
schonden bewaart en de leerplicht inbrengt.

En zoolang wij dit niet bekomen blijft de 
strijd onverpoosd voortduren.

Al die in het feest tegenwoordig waren, 
hebben uiterst tevreden de zaal verlaten, en 
zij en wisten niets beter dan « dat volkske zou 
dikwijls ’nen keer moeten komen want wij en 
zien hier nooit niets ».

’t Is ook onze vurigste wensch !
Spectator.

03 beiaard te Brugge.
Voor de eerste maal richt het stadsbestuur 

een wedstrijd in op den beroemden beiaard van 
den Halletoren. Hij begint zondag aanstaande,
13 augustus, en beloofd een grooten bijval : tien 
beiaardiers van alle kanten van België zullen er 
deel aan nemen.

De prijskamp heeft plaats op 13 en 15 dezer, 
van 3 1/2 tot 6 ure namiddag, de eere-prijskamp 
tusschen de overwinnaars op zondag 20 daarop
volgende, op dezelfde uur.

De geschiedenis van den Brugschen beiaard, 
volgens denoticiën die in de oorkonden nog 
bestaan, is merkweerdig.
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In 1741 werden de balken die de klokken in 
den Halletoren ophielden, door een brand, ten 
gevolge van den bliksem, in asch gelegd, en de 
klokken zelve, tot smeltens toe verhit, stortten 
naar beneden. De zegeklok en veertig klokken 
van den beiaard werden verloren, alsook den 
grooten « cylinder » of trommel.

In 1743, werden 38 nieuwe klokken gegoten ; 
zij werden naar de Groote Markt overgebracht 
en op eene stelling onder de Lakenhalle geplaatst. 
De nieuwe beiaard speelde voor de eerste maal 
den maandag van Sinksen.

Op 9 April 1748 werd de nieuwe trommel in 
den toren geplaatst ; den 13 Augusti 1748 
kwamen verscheidene vakmannen naar Brugge, 
gelast het mecanism van het nieuw uurwerk en 
van den beiaard na te zien. Zij waren eensgezind 
over de verdienste, kracht en welluidendheid 
van de klokken en twee dagen nadien werd de 
nieuwe beiaard in gang gesteken.

De beiaard was en is gebleven de beroemdste 
van Europa om zijne afmetingen en de klank van 
verscheidene zijner klokken. M. A. De Hond 
heeft hem verveerdigd voor 300,000 fr. Hij 
bestaat uit 48 klokken, gegoten door Jacobus 
Dumery en waarvan de zwaarste 19,000 pond 
weegt ; men moet er 190 hamers bijvoegen.

In 1826 werd het oud timmerwerk door nieuw 
en kloeker vervangen.

De beiaard van Brugge is de eenige die zoo
veel groote klokken bezit met het klavier van 
den beiaardier verbonden en die hem toelaten 
de lage octaven te spelen. Dit geeft het klokken
spel zijn onvergelijkelijken klank en onderscheidt 
hem van de andere beiaarden waarvan verschei
dene, slechts over lichte klokken beschikkende, 
wanklanken geven. Dat maakt het spel van den 
beiaardier zeer moeilijk.

Men mag dus zeggen dat het op den Brug- 
schen beiaard is dat men den echten beiaard
speler zal kennen.

De gezondheidstoestand van den Paus.
Er worden tegenstrijdige berichten verspreid 

over den gezondheidstoestand van Z. H. Paus 
Pius X.Van deneenen kant wordt er gezegd dat 
er zich eene ïclita beternis heeft voorgedaan, 
doch dat de H. Vader bedlegerig is. Van een 
anderen kant wordt er beweerd dat de Paus 
veel lydt, en de slapelooze nachten die hij door
gebracht heeft tengevolge der stikkende hitte, 
hem zeer verzwakt hebben ; hy zou niet alleen 
aan de jicht maar ook aan eene nierontsteking 
lijden, en de vreemde gezantschappen bij den 
H. Stoel zouden verwittigd zijn.

Uit goed ingelichte bron wordt daarentegen 
verzekerd dat de toestand volstrekt zoo erg niet 
is. De geneesheeren beschouwenden jichtaan- 
val en de keelontsteking, aan welke de Paus 
leed en die reeds bijna volkomen genezen is, 
als niet gevaarlijk. De hitte en zijne laatste 
ongesteldheid hebben hem echter vele slape
looze nachten veroorzaakt, en ’t is dus te be
grijpen dat zijne krachten verminderd zijn. 
Men mag niet vergeten dat Z. H. Paus Pius X 
reeds 76 jaar oud is. De geneesheeren vreezen 
dat er zich eene hartverzwakking zou kunnen 
voordoen.

De nacht van dinsdag tot woensdag is rustig 
geweest. De geneesheeren Petacci en Marchia- 
fava, die den Paus alle morgenden en alle 
avonden bezoeken, vonden hem woensdag 
morgend veel beter en min beklemd. De Paus 
is niettemin te bed gebleven, daar hy een 
lichten koortsaanval had, 38 graden, doch deze is spoedig geweken. Men denkt dat de H. Vader 
weldra terug zal mogen opstaan ; alleen de 
jichtaanval aan de rechterknie, die wat ge
zwollen is, veroorzaakt hem nog eenige pijn.

Het wordt ten stelligste gelogenstraft dat de 
H. Vader bezwijmingen zou gehad hebben. 
Toen over eenige dagen de hitte wat vermin
derd was, heeft hü kunnenj slapen en zijn 
toestand was toen veel beter. Men hoopt dan 
ook dat hy spoedig zal hersteld zijn, indien 
eene verandering van weer komt.

Wereld Tentoonstelling m Gent
1913.

Het verdrag aangaande de Internationale 
Wereltentoonstelling van Gent is nu geteekend 
door den Belgischen Staat, Belgisch Congo, 
de stad Gent en de Naamlooze maatschappij 
der Tentoonstelling. Belgisch Congo komt 
tuschen, op de begrooting der kolonie, voor 
al wat betreft het indrukwekkend Koloniaal 
Paleis dat zal opgericht worden in de Ten
toonstelling.

Het verdrag somt de belangrijke gunsten 
en voordeelen op welke aan de stad Gent 
verleend worden door de Maatschappij der 
Tentoonstelling. De Belgische Staat verleent, 
gelijktijdig met zijnen officieelen steun, de 
machtiging eene tombola in te richten het 
gebruik der militaire gronden, enz...., in 
een woord, al dezelfde voordeelen welke de 
groote Wereldtentoonstellingen te Luik en 
te Brussel hebben genoten.

De m ilicieraden.
Voor de lichting van 1912 zijn vastgesteld 

als volgt: Rousselare l e zittijd van 2 tot 
15 September, 2" zittijd 21 September, 3» zittijd 
28 September.

Maria’s leven  te H alle.
Men komt de Lieve-Vrouwzaal te voltooien 

waar het Maria’s Leven zal vertoond worden. 
Voor een mysteriespel zoo grootsch als het 
Maria’s Leven was zulk gebouw noodig.

De opvoeringen hebben plaats, van 2 tot
6 u r e : O. L. V. Hemelvaart, 15 Augustus, 
Algem. Herhaling. Plaatsen aan 3, 2, en 1 fr.

Zondag 20 en Maandag 28 Augustus ; 
Maandag 4, Zondag 10 en Zondag 24 Septem
ber. Plaatsen aan 7, 5, 3, 2, en 1,50 fr.

Eiken dag bijzondere treinen van Brussel- 
Halle ten 13,07 u. en van Halle-Brussel ten 
18.34 ure.

Kaarten, tekstboekjes (nieuw vermeerderde 
uitgave) en alle inlichtingen te bekomen bij 
M. A.Bertrand. Dekenstraat, 20 Halle (Brussel).

Over de doortrekking der Leyevaart 
tot aan Brugge-Zeehaven.

In de senaatzitting van 5 Oogst heeft 
M. Delannier over de doortrekking der 
Leyevaart gesproken. In maart 1904 had 
M. Delannier reeds dezen voorstel gedaan 
en de mogelijkheid der uitvoering daarvan 
bewezen.

M. Alfons Carlier, provintiaal raadslid 
van Rousselare heeft sedert jaren dit gedacht 
met talent in den Provincialen raad ver
dedigd.

Verhopen wij dat er daaraan gevolg zal 
gegeven worden.

T w eede V laam sch Congres 
van B ieënteelt.

Al de bieëntelers van België en Nederland 
worden uitgenoodigd om deel te nemen aan het 
Vlaamsch Congres uan Bieënteelt, dat op 21 
September aanstaande, ten 10 uren, te Sauve- 
garde zal gehouden worden.

De personen welke dit Congres willen bij
wonen, en een punt, betreffende Bieënteelt, 
willen behandelen of willen behandeld zien, 
worden dringend verzocht een bijtredings- 
briefken te vragen aan den E. H. J. T ruyts , 
voorzitter van ’t Verbond der Viaamsche 
Bieëntelersbonden, te Sauvegarde, of aan den 
Heer W.-F.Rondou, schrijver van het Verbond, 
te Oud-Heverlêe.

B IN N E N L A N D
Kortrijk. — Een 14 jarige knaap, Adolf 

Ameye, loodgietersgast, in dienst bij Pierre 
Debleu, O. L. Vrouwstraat, was woensdag 
namiddag om 6 ure op het dak der bureelen 
van de Kortrijksche Bank, om er zijnen 
stiel uit te oefenen. Hij goot naphte in eene 
lamp en bij middel van een fosfoorstekje 
deed hij de lamp branden ; zyne kleederen 
schoten in brand en in eene oogwenk Was 
de jongen door de vlammen omringd. Gustaf 
Cattry, die met hem werkte, wierp onmid
delijk een deken op hem en de vlammen 
werden gedeeltelijk uitgedoofd, doch de arme 
jongen was reeds deerlijk gesteld : de voeten, 
beenen en armen waren erg verbrand. Dokter 
Doussy en Debrabandere. in haast geroepen, 
verzorgden het slachtoffer, deden hem het 
H. Oliesel toedienen en daarna naar ’t hospi
taal overbrengen. Zijn toestand is zeer be
denkelijk.

Couckelaere. — Dinsdag noen is een schelf, 
staande tusschen twee groote gebouwen van 
de hofstede H. Denecker, door een geweldigen 
brand in asch gelegd. In allerhaast snelden 
de geburen toe, en liepen de pompiers ver
wittigen, die onmiddelijk met hunne spuit 
ter plaats kwamen en erin gelukten de 
vlammen uit te dooven.

In de bosschen rond de gemeente is het 
gras 2 voet lang en zoo droog dat er slechts 
eene kleinigheid noodig is om op eenige 
stonden geheel de bosschen in laaie vlam 
te doen staan.
Dolhain-Limbourg. — Toen dinsdag mor

gend de E. H. Onderpastoor der gemeente 
in de kerk kwam, zag hij dat eene ruit 
van een venster der kruisbeuk uitgesneden 
was en dat men langs die opening binnen 
moest gedrongen zijn. Dit vermoeden was 
maar al te zeer gegrond. In een venster 
der sakristy vond de priester een schoon 
beeld van O. L Vrouw, geheel in brons, 
uit de XVe eeuw en in de tentoonstelling 
van oude kunsten op 5000 fr. geschat Het 
beeld was van zijn voetstuk afgenomen, 
ingepakt en daar geplaatst, om zonder 
twijfel langs het kerkhof buiten gehaald te 
worden. Doch het kerkhof ligt lager dan 
de sakristy en de dieven hebben dan ook 
het beeld, dat 50 kilos weegt, niet kunnen 
opnemén. Een kleiner beeld van ’t kindje 
Jezus en de kroon der H. Maagd zijn ver
dwenen. De policie heeft een onderzoek 
geopend.
Poperinghe. — De hoppe. — Zondag 

morgend heeft het te Poperinghe en in de 
omstreken overvloedig geregend ; dat is de 
tweede maal sinds acht dagen. De regen 
doet bijzonder veel goed aan de hopvelden, 
met dewelke het dit jaar niet al te best 
gesteld is ; de hop staat nu aan 165 frank 
de 50 kilos. Den 21 Augusti zal men beginnen 
te plukken : het loon zal zijn ofwel 5 centie
men en den kost, ofwel 8 centiemen zonder 
den kost.

De plaag. — De koeiplaag neemt hier af, 
doch de koeien blijven ziek en daarbij is 
er schaarschheid aan gras en klaver ; dat 
is de reden waarom de boter zoo duur is. 
Die erbarmelijke toestand zal nu beteren 
met die weldoende regens.
Zedelghem. — Maandag werden van hier 

zeven gevallen van muilplaag opgegeven.

Oostende. — Zondag tijdens de peerden- 
koersen, werd eene bende engelsche gauw 
dieven zoodanig door de policie bewaakt, 
dat verscheidene onder hen het koersplein 
verlieten en de anderen in de onmogeliik- 
heid waren te stelen. Nochtans bij het uitgaan. 
gelukte een hunner er in eene portefeuille 
te robberen. M. Octave S ... zag den dief
stal begaan, nam den dief vast en leverde 
hem aan de policie o v e r ; deze had alle 
moeite om den kerel tegen de woede der 
menigte te beschermen. De dief, zekere 
Komofski, uit Londen, werd ter beschikking 
van den prokurenr des konings naar het 
gevang van Brugge overgebracht.
Ploegsteert. — Een geweldige brand is 

zondag namiddag uitgebroken bij Louis Mullie- 
Delaunay in eene hooimijt, bevattende onge
veer 3 hectaren oogst. Er was gebrek aan 
water. Niettemin hebben de redders het 
midden der mijt kunnen vrijwaren. I)e schade 
wordt op 2000 fr. geraamd. De brand moet 
toegeschreven worden aan de onvoorzichtig
heid van twee knapen, die in de nabijheid 
der mijt met stekskens speelden.

T h ie lt .  — Aanbesteding. — Geen enkele 
aanbieding is toegekomen voor de aanbe
steding der herstellingswerken aan de paro
chiale kerk van Thielt.
Bon-Secours. — In het bosch van Bon- 

Secours, langsheen de fransche grens is, don
derdag, brand ontstaan. Tien hectaren bosch 
zijn de prooi der vlammen geworden. De pom
piers en degendarmen van den omtrek hebben 
moedig het vuur bestreden.

Verviers. — De brand der Hooge Vennen 
neemt steeds eene grootere uitbreiding. 
Woensdag rond middernacht tastten de vlam
men de dennebosschen aan die aan het 
Hertogenwald palen.

Na donderdag avond tot 10 ure gewerkt te 
hebben in de Vennen, zijn vrijdag morgend 
de soldaten terug naar het bosch vertrokken. 
Doch hunne taak is moeilijk. De boomtakken 
waarmee zij de vlammen uitslaan, vatten 
vuur in hunne handen. Zij moeten gedurig 
achteruit wijken voor het vuur, dat meer 
en meer nadert, zoodat het moedig werken 
weinig helpt. Zij zijn veel te gering in getal. 
Het schouwspel is verschrikkelijk : links 
komt een dikke rook uit het bosch, rechts 
zijn het de heidestruiken die branden.

Vrijdag middag zijn drie honderd manschap
pen der genie, uit Antwerpen, naar de plaats 
van den brand vertrokken.
Rousselare. — Syndikaat van Reizigers, 

Bedienden, Handelaars en Patroons.
Het leerjaar van de bloeiende taal- en 

handelschool is ten einde. Met october aan
staande zullen de leergangen herbeginnen

Benevens de bestaande kursussen van 
handel, electriciteit, weefkunde, boekhouden, 
engelsch, duitsch, enz. zal men een gansh 
nieuwe inrichten « Rechtswezen en boekhou
den der vennootschappen ». Verscheidene 
leden deden opmerken dat de juffers tot 
hiertoe onrechtveerdig versfoken bleven. De 
vrouw ook moet tegen al de wederwaar
digheden van het leven gewapend zijn. Aan 
hare eischen zal het Syndikaat nu gedeel
telijk kunnen voldoen. Met October worden 
twee nieuwe leergangen ingericht. Een leer
gang voor deze juffers die nog geen Engelsch 
leerden en een leergang van Dactylographie 
voor juffers eu jongelingen, met wekelijksche 
oefeningen op verscheidene nieuwe schryf- 
machienen, op uren naar keus der leerlingen.

RODDE KRUIS V A N  BELGIE.
Woensdag, Donderdag en Vrijdag hebben 

de examens plaats gehad voor de leden 
van het onderkomiteit van Rousselare.

De juri  was samengesteld uit drie genees
heeren : M. Justice, legerdoctor van eerste 
klas te leperen, Dr Demonie oppergeneesheer 
van het bataljon der Burgerwacht van Rous- 
selaere, doctor Hostens, leeraar.

Vrijdagavond na de laatste zitdag, wapperde 
aan het lokaal « Café St Georges » de vlag 
« Roode Kruis op wit veld », want allen 
die zich hadden aangeboden, hebben aan het 
exaam voldaan, waaronder verscheidene met 
de grootste onderscheiding.

Twee en dertig personen van Rousselare, 
waaronder zeer voorname hebben hun exaam 
afgelegd, alsook M. C. Vanhaverbeke van 
Iseghem.

De heer D' Justice stuurde de leden zijue 
hertelijkste gelukwenschen toe.

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

Jongelingen en Jufvrouwen
van Vlaanderen,

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

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

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

Commercial and P o lyg lo t Institute 
K I V G L I  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 to t 9 ure, daglessen van 9 ure ’s morgens 
to t 7 ure ’s avonds.

Opening 17 Septem ber
B esta  en goedkoopste K O S T S C H O O L

geheele, h&ive en gedeeltelijke. — V raagt inlichtingen.

Eene vreemde taal leeren in één ja a r  kan men 
alleen  in  de LNGLISH CLUB.

Onder toezicht van Staat. Stad en Provincie.
3000 Studenten — 500 leergangen — 4S leeraars

specialisten — Lokaal op 2 minuten der Zuidstatte.

Zwakke lieden, bleek van kleuren,
Neemt om u weer op te beuren,
’t Beste middel wijd beroemd,
Samson Kina wordt genoemd,
Samson Kina zuiver kina-wiju,
Jacques Neefs, Antwerpen.

De strijd voor het leven. — Inden loop 
dezer maand moeteen wedstrijd plaats hebben 
voor 200 bedieningen van treinwachter : er 
zijn reeds 2.610 kandidaten voor ingeschreven, 
te weten 850 Vlamingen en 1,760 Walen.
Tombola der Tentoonstelling van Brus

sel. — Deze die nog geen biljet gekocht 
hebben, moeten zich haasten als zij de ge
legenheid willen hebben eene fortuin te 
winnen, want zij zijn bijna uitgeput en 
zullen welhaast met opbod verkocht worden.
In deze grootte hitte wordt bijzonder 

aanbevolen het echt zuiver bronwater Naias 
in flesschen. Algemeen depot bij A. ROSSEEL- 
VANLERBERGHE, Brugstraat, Iseghem.
— Mr & Maurice Meier, bijzondere 

heel- en tandmeesters, op den hoek der Mos
croenstraat, 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, te Kortrijk, hebben de eer hunne 
talrijke kalanten te verwittigen dat zij zullen 
afwezig zijn van 11 tot 27 Augusti aan
staande.

S T A D S N IE U W S  
Een dubbel gouden  

JU B E L FE E ST .
Maandag vierden de echtgenoten Auguste 

Noppe-Vandaele en Charles Vermote-Jacquens, 
hun gulden jubelfeest. Het feestcomiteit van 
de wijk achter de Kerk hield eraan dit jubel
feest met luister te vieren.

Mijnheer van Naemen, schepen, in wiens 
gebuurte de jubilarissen rwonen, M. Eugène 
Carpentier, Burgemeester der stad, WelEdelen 
Heer Baron Gillès de Pélichy en Eerw. Heer 
Pastor Van Coillie verleenden er hun milde 
medewerking aan. Geheel ’t gebuurte was 
gepint met vlaggen bloemen en festoenen ook 
dichten en poorten en ontbraken er niet. I)e 
maandagniakt en bleef niet ten achter en stond 
op zijn pijkebeste.

Om 9 uren wierden de jubelarissen in het 
rijtuig van M. den Burgemeester naar Sint 
Hiloniuskerk gevoerd, waar eene solemnele 
Mis van dankzegging gezongen wierd door 
E. H. Delputte. De jubilarissen, hunne kin
deren, klein-kinderen en achter klein-kinderen 
gingen ten offer. Na de mis was er plechtige 
ontvangst op het stadhuis. De jubilarissen 
wierden door de Heeren Burgemeester en 
Schepenen ontvangen, gelukgewenscht en den 
eerewijn aangeboden. De champagne smaakte 
lekker; M. den Burgemeester deed eene lui
mige aanspraak en bood de achtbare ouder
lingen een schoon bloemkorfje.

Na minzaam gesprek, namen de jubilarissen 
afscheid en begaven zich naar het Gildenhuis 
waar E. H. Delputte hun verwachtte, en aan 
de echtelingen Noppe en Vermote en hunne 
familiën een smaaklijk ontbijt gaf. Dat er 
lustig geeten wierd na die aandoenlijke plech
tigheden behoeft niet gezegd te zijn.

Tot gedenkenis van dit heuglijk feest 
wierden de jubilarissen, hunne familie en het 
feestcomiteit in groep geportreteerd.

Door de zorgen van het feestcomiteit was 
er in de nieuwe Sint Pieter een lekker noen
maal bereid, en om 1 1/2 u. namen de feeste
lingen hunne familie en het komiteit plaats 
aan de welgedekte tafel.

De groote zale was met dichten en bloemen 
versierd dit verhoogde nog de blijde stemming 
van al de aanwezigen die het zich goed lieten 
smaken en eere deden aan het maal. M. Jules 
Rosseel deed eene w'elgepaste aanspraak in 
name van de feestcommissie en wenschte de 
gelukkige echtelingen nog lange jaren tot aan 
de diamanten bruiloft.

M. Eugeen Ronse als naaste gebuur stelde 
een heildronk in aan de jubilarissen en her
telijk wierden de glazen op hunne gezondheid 
geledigd.

Aan het nagerecht wierd er een snelbericht 
aan de jubilarissen behandigd van wege 
M. Frederik Declercq-Vermote, uit Oostende, 
met zijne beste gelukwenschen en een prachtig 
geschenk, een schoon beeld van Het H. Hert.

Na de maaltijd kwam de heeren Burge
meester en Schepen van Naemen de uitgenoo- 
digden groeten en vergezelden de jubilarissen 
naar hunne woning.

Het muziek bracht hen eene serenade en 
speelde nog een concert op een >erhoog in de 
Kortrijkst raat. Al de bewoners van de wijk 
deelden mede in de feeste, en ’s avonds was er 
voor slot een schoon vuurwerk en algemeene 
verlichting. Van oost en west stroomde het 
volk achter de Kerk, en lange nog zal er van 
het jubelfeest der echtgenoten Noppe en Ver
mote gesproken worden.

Om te eindigen zeggen wij een woord van 
lof en dank aan het feestcomiteit die zich met 
eere van zijne taak heeft gekweten en aan al 
de weldoeners die ze door hunne milde onder
steuning deden welgelukken.



Een onderzoek van commodo en incom- 
modo is alhier geopend, waarbij het bestuur 
der ijzerenwegen de aanvraag doet om eenen 
dienst van petrole verlichting  aan de nieuwe 
joskaai der statie in te richten.

Van wege de maatschappij van Reizigers, 
Handelaars, en Fabrikanten zal er daartegen 
een protest uitgaan en gevraagd worden dat 
men de verlichting doe bij middel der stads- 
electriciteit.

Voorbeeldige ambtenaar.
Deze week heeft M. Delbeke, die postont- 

vanger te Gent benoemd is, onze stad verlaten 
om zijne nieuwe bediening w aar te nemen.

M. Delbeke, stond hier gedurende 25 jaren 
aan het hoofd van den postdienst, en men mag 
zeggen dat hij eenieders achting gewonnen 
had door zijne dienstveerdigheid. den iever 
en de nauwgezetheid waarmede hij de plichten 
van zjjn ambt vervulde.

’s Avonds voor zijn vertrek brachten eenige 
vrienden en kennissen een afscheids bezoek 
aan M. Delbeke en zijne familie. Een hunner 
was de tolk van allen en bood hem een 
tafelstuk aan als gedenkenis van zijn verblijf 
in Iseghem. Hij zeide dat M. Delbeke en 
zijne familie ofschoon vreemdelingen als 
Iseghemnaren aanzien werden en aller achting 
en genegenheid genoten. Hij wenschte hen 
veel heil en geluk in hunne nieuwe woon
plaats en drukte den wensch uit de familie 
Delbeke later te Iseghem terug te vinden.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Nooit Gedacht, met bloem voor verscheidene. 

— Elk zijn gedacht, met kolen voor C. Ver
straete. — De Eenigheid en Broedermin, 
beide f met kolen voor G. Naert. — De drie 
gezusters, met lijnzaad voor Alf. Dassonville, 
'Lendelede. — De jonge Frans, met koolzaad 
voor C. Vande Moortele. — Maria, met hout 
voor de gebroeders Verstraete.

Jaarlijksch  M uziekfeest
op de Groote Markt 

gegeven door de « P e te r Benoit’s K ring  Fanfaren r>
ZONDAG 13 AUGUSTI 1911

om 8 1/2 ure ’s avonds.

— PROGRAMMA —
1. Osman Pacha, All° M ilitaire . . J. S teen eb b ü g en .
2. L ’A u ie , Openingstak . . . . J . H eym ans.
3. Vergeet-mij-niet, Concert-Mazurka A. N eve jans.
4. Boccace, F an taz ij...........................F e . Von Suppé.

RUSTPOOS.
5. Sévillia, Spaansche Marsch . . L. M ontagne.
6. A an  de Zee, Gavotte . . . . F. De M o l.
7. Die Raketen, groote W alz . . . W. F re id .
8. Triplette, Polka . . . . . .  M aquet.

VAKSCHOOL VAN

S C H O E N M A K E R S
Gildenhuis K5EGHEM

De leergangen voor het schooljaar 1911-12 
zullen beginnen op Maandag 18 September
aanstaande.

Die begeert de lessen te volgen kan zich 
doen inschrijven den Zondag namiddag in 
’t Gildhuis van 3 tot 4 ure. Men moet voorzien 
zjjn van het huwelyksboekske.

De leerlingen van voorgaand jaar moeten 
zich opnieuw doen inschrijven indien zij be- 
geeren voort de lessen te volgen.

Het Bestier.

Verloren maandag laatst in de Kortrijk- 
straat een kleine portemonnaie. Verzoek hem 
te behandigen tegen goede belooning in het 
politiebureel te Iseghem.

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

Burgerstand m  Isegliem
G EBO ORTEN:

223. Elvira Nys, dv. Henri en Bertha 
Vens. — 824. Marie Hespeel, dv. Camiel 
en Alida Declercq. — 225. Joseph Vens, 
zv. Aimé en Marguerite Deschryvere. — 
226. Emilie Deblauwe, dv. Jules en Maria 
Beheydt. — 227. Marcel Delaere. zv. Henri 
en Emilie Vandenbulcke. — 228. Louise 
Vansteenkiste, dv. Julien en Emerentia Kes- 
teloot. — 229. Ghislaine Vandenberghe, dv. 
Henri en Celina Picavet. — Gentil Laquiere, 
zv. Remi en Alice Vansteenkiste.

ST E R F G E V A L L E N :
141. Charles Perneel, boerewerkman, 78 j. 

ong. zv. Germain en Regina Vancomper- 
nolle, Krekelstr. — 142. Palmev Decoopman, 
8 m. zv. Achille en Elisa Vandeghinste, 
Rousselarestr. — 143. Mathilde Dejonghe, 
63 j. echt16 Charles Blomme, Nederweg.
— 144. Juliana Beernaert, 8 m. zv. Henri 
en Bertha Parmentier, Abeele.—  145. Gilbert 
Samoy, 4 m. zv. Gustaf en Maria Wittouck, 
Kortrijkstr. — 146. Maria Debu, herbergiester, 
47 j. echtte Carolus Eggermont, Slatieplaats.
— 147. Achille Meurisse, 7 m. zv. Jean en 
Helena Verlinde, Winkelhoek.

H U W ELIJK EN  :
73 Jerome Vermaete, schoenm. 23 j. 

en Magdalena Herman, dienstmeid, 25 j.
— 74. Constant Seys, schoenm. 22 j. en 
Magdalena Lezy, borstelm. 19 j.

STAD ISEGHEM 
G r o o t e  Z a a l  d e r  C o n g r e g a t i e

M a a n d a g  S S  A u g u s t i  1 9 1 1

om 5 uren namiddag 
opvoering van den

V E R L O R E N  Z O O N
gedicht parabelspel in 4 bedrijven 

door J. V A N D E N  B E R G H E
met muziek van A. D E G R A E V E .

K l i e k  fan Doller DOYfiN
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 spijsverteringsstoringen 
zoowel bij de volwassene als bij de kinderen.

Geen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem neeft 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, 
krachten diklijvigneid 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 hoipitaal te Londen). 
In doozen : fr. 2,50 ; fr. 4,50 ; fr. 7,75. fr. 17,50. K a l c k e r - 
W i e l e i i a n s ,  Hoofdagent, Rouppestraat, 2, te Brussel 

bij alle goede apothekers en kruideniers.

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

Jacques V andew alle-B aetem an
Zuidstraat, 4 Nijverheidsagent, Oostende,

Algemeene leveringen voor schepen, fabrieken en aannemers. Nijverheidsolien en vetton, alle soort van 
zourragen, w it en -gekleurd katoen, teer en c a rb o n i le u m  en kopersulfaat, caoutchouc en Kempendarms 
buigbuizen, kranen en vetpotten van alle stelsels. A tta c h en  voor r ie m e n ,  houten en ijzeren poulies. Aandui 
dingstuben voor ketels en brouwerijen, jointen- ketel en f ie ld tu ben ,  le d eren  b a la ta  en katoenen rieine- 
transmissies. paliers, ophaaltuigen, koorden- bindgaren, s p e c ia l i te i t  van v lakekoorden  voo r  s te e n b a k k e r s  
vischnettengaren, stalen kabels, stelliugstrengen. Specialiteit van bloklederen.

Telefoon 670. -  IN  ’T GROOT EN IN  ’T K LE IN . — Telefoon 670.

H erberg te Huren

zich te bevragen Rousselarestraat 133

M arkt van Iseg'hem 12Aug’. 5 Aug.
Boter per kilo fr. 3,35 a 3,55 ! 3,30 a 3,50
Eieren per 26 2,50 a 2,80 j 2,70 a 2,80

Wilt ge p d  en goedkoop
mins, vrouw en kinderkleederen, tapijten 
of meubelstoffen, in ’t nieuw wasschen, ge
kuist of geverwd hebb3n, begeeft u bij 

Madame W" Jules 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.

A an het ziekbed  
gekluisterd.

Eén flacon Abdijsiroop bew erk t een gansche 
ommekeer.

W o n d e rb a r e  genezing.
Madame VERBRUGHEN, 7 Impasse des Tra- 

vailleurs, St. Jans-Molenbeek, schrijft ons :
,.Ik ben na 60 jaar oud, vanaf mijn 50ste jaar 

leed ik aan eene hevige borstaandoening, die mij 
grootendeels heeft belet mijn bezigheden te ver
richten en mij vaak aan het ziekbed gekluisterd 
bield. Ik hoestte voortdurend, hetgeen mij totaal 
afmatte en mij veel slapelooze nachten bezorgde. 
Mijne ademhaling was altijd zeer ongeregeld, vaak 
had ik hevige benauwdheden, zooaat ik dreigde 
te stikken en steeds gevoelde ik pijn in borst 
en lendenen. Ik geloof niet, dat ik één middel 
onbeproefd heb gelaten om mij te genezen', mijner 
jaren werd het noe langer hoe erger. Ten slotte 
besloot ik toch de ABDIJSIROOP eens te pro- 
beeren en ziet, de uitslag was verrassend. Na het 
gebruik der eerste flesch voelde ik een gansche 
ommekeer in mij plaats hebben. Het hoesten ver
minderde, mijn eetlust kwam terug en ik gevoelde 
geen pijn meer, in één woord, mijne vroegere 
gezondheid keerde terug. Na nog enkele flesschen 
ABDIJSIROOP te hebben gebruikt was ik vol
maakt genezen en kan ik verklaren, dat z^lfs 
hettaatsfCspoor van mijne ziekte is verdwenen ”

De Abdijsiroop is een onovertroffen middel 
tegen asthma, borst- en longaandoeningen, plenris, 
bronchitis, slijm en kinkhoest.

Prijs per flesch van 230 grammeu 2 fr. 25; van 
550 gr 4 fr. en van 1000 gr. 7 fr — Hoe grootere 
flesch. hoe voordeeliger dus !
ALLEEN ECHT MET R00DEN BAND MET 
HANDTEEKENING

Algemeen-Depót L. I. AKK ER, Rotterdam. 
Hoofd-Depót voor België: O. DE B EU L, Lange 

Nieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J. VERHAMME apotheker 

M arktstraat Iseghem, en in alle apotheken.

MEN VRAAGT een kinder- 
voituurke te koopen (per 
occasie). — Aanbiedingen ten 
bureele der « Gazette van 
Iseghem ».

r**' » ... . • 4

ZEEP

De schielijke wijse waar
op men een snij wond 
kan krijggen en het hevige 
bloeden, dat alles m aakt 
het noodig een middel 

bij de hand te hebben dat de genezing 
bespoedigt.

De beroemde KLOOSTERBALSEM,
K loostek Sancta P aulo , ongeëvenaard 
voor snij wonden. De KLOOSTERBALSEM
verzekert eene spoedige genezing, neemt snel alle ontsteking weg en 
voortkomt het etteren — De KLOOSTERBALSEM is ook een uitste
kend middel tegen : rhumatism, wonden, sneden, kneuzingen, veistui- 
kingen, brandwonden, schvrft, dauwworm, open plekken, zeere beenen 
loopende zweren, zeere knoesels. stijven als, vorst aan handen en 
voeten. — De KLOOSTERBALSEM is het eenig werkzame middel 
tegen speen, zoowel blind als bloedend.

De KLOOSTERBALSEM moet in elk gezin aanwezig zijn.

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

Verkrijbaar bij J .  Verhamme apotheker M arktstraat Iseghem en in alle apotheken.

Hoofd-Depót voor Belgie : O. De  Be u l , 
Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen. 

Algemeen D epot:
L. I .  A k k e r ,  R o t te r d a m .

'JS u N U G H T 'icap  — 
maakt de m scb gremakke: 
lijk  e n gz<d\ het lijnwaad 
den frbchen en aangenamen 
p e u r van den b u ite n lu ch t.

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, zijde, passementerie, broderie 
en benoodighed en vcor vrouwkleermaaksres

STUDIËN VAN De NOTARISSEN 
V A N D E MOORTELE, te Iseghem  

en DEVOS, te Rum beke.

OPENBARE VERKOOPING
van een welgelegen

H O F S T E D E K E N
met BOUWGRONDEN
te i s  e: a  hc ijc ivx

langs de gravier, achter de Paterskerk, dicht 
bij den Steenweg naar Rousselare.

Groot 2 Hectaren 62 aren 20 cent. verdeeld 
in 42 Koopen.

Verpacht aan Henri Scheldeman tot 1 Ok
tober 1912 mits 750 fr. ’s jaars boven de 
grondlasten.

Recht van samenvoeging 
1/2 %  Instelpenning 

ZITDAGEN :
INSTEL: Woensdag 30 Oogst 1911 in 

het « Hotel de la Station » te Iseghem bij 
August Olivier,
OVERSLAG: Woensdag 18 Sept. 1911 

in « De nieuwe St-Pieter o te Iseghem bij 
de W"* van Alidor Vandewalle, telkens om 
3 ure ’s namiddags.

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 1 OctobBr 1912, mits 225 fr. bij jare, 
boven de belastingen.

Ingesteld 5000 fr . 
OVERSLAG Woensdag 16 Augusti 191 1

in het Engelschhof, bij Isidoor Vanwalleghem, 
te ISEGHEM, om 5 ure des namiddags.

II.
OPENBARE VERKOOPING 

van een groot onlangs nieuw

WOONHUIS
met werkhjiis, aanhoorigheden en 48 aren 30 
centiaren erve en zaailand, te ISEGHEM, 
wijk Zevekote, langs den gravier de Len- 
deledestraai; gebruikt door den medeverkoo- 
per Camille Maes-Coolen, met recht van pacht 
tot den l October 1919, mits 280 fr. bij jare 
boven de belastingen.

Ingesteld 5600 fr . 
OVERSLAG Woensdag 23 Augusti 1911,

om 5 ure des namiddags, te Iseghem, ter 
herberg De nieuwe loanieling, bij Joseph 
Maes, Lendeledestraat.

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 9 ) 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 Septembar 1911, mits 50 fr. te maande.

1/2 ten honderden instelpenning. 
Overslag Donderdag 17 Oogst 1911, in

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

STUDIE VAN DEN NOTARIS

M eulders te Ingelm unster.

Donderdag 17 Augusti 1911, om 2 ure
namiddag in het Katje, te Ingelmunster(plaats) 
OVERSLAG (bij laatste zitting) van een

WOONHUIS mei houtzagerij
hof en bouwgronden te INGELMUNSTER, 
by de plaats, groot 34 aren 90 centiaren 
gebruikt tot 31 December aanstaande, door 
A dolf Verhaeghe.

Ingesteld 17050 fr .



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t b een aangenomen fe i t:

De wonderbare Poedels van het Wit Kruis
versachten 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), iw aarm oedigheid, stokken in de keel, rheum atisme, Deurecijn, 
jicht, enz., enz.

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

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

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

-A-- Rodenbach, Apotheker, Iseghem.
•n ia alle goede apotheken.

Wacht C van namaaksrlo, ze sljn zonder waarde,

H uis te koop o f te pacht
in de Brugstraat. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Marktstraat.

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

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

Men vruagt een bekwamen timmer-
mansgaat, bij V i c t o r  BUYSE, Gentstraat, 
25, Iseghem.

TE VERKRIJGEN BIJ

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

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

aan zeer voordeelige prijzen.

Bij uitscheiding van bedrijf.

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

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 

A lb. R osseel-V an Lerberghe, 
Brouwer-Wijnhandelaar 

Brugstraat, ISEGHEM.

W ek e lij  k sche M arkten
KOETRIJK

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

id.

7 Aug.
19.50 a 20,00
15.50 a 16,00 
19,00 a 19,50 

.00,00 a 64,00 
00,00 a 86,50

7,00 a 8,00 
3,30 a 3,50 
2,75 a 2,85 

,00,00 a 39,00 
00,00 a 00,00

31 Ju li
19.50 a 20,00
16.00 a 16,50
19.50 a 20,00 
00,00 a 64,50 
00.00 a 90,00
7,00 a 8.00 
3,30 a 3,40 
2,40 a 2,60

40.00 a 41,00
00,00

' Veemarkt : 7 Aug. 125 koeien, 109 veerzen 
18 stieren, 29 ossen.

ROUSSELARE 8 Aug.
Tarwe 100 k» 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,00 & 19,00
Rogge 15,50 a 16,00
Haver 19,(JO a 20,00
Boonen 21,00 a 22,00
Aardappelen 7,50 a 8,00
Boter per Kilo 3,00 a 3,50
Eieren per 25 2,90 a 3,00
Suikeryboonen beschik.39,00 
Suikeryboonen 1911 a 21,00 
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a64,50 
Lynz. olie 100 99,00

DEYBZE Aug.
Aardappels lOOk. 6,50 a 7,50
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 2,70 a 2,80
Hespe de kilo 2,15 a 2,20
Viggens 40,00 a 42,00

BRUGGE 5 Aug.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 15,00 a 16,00
Boter 3,00 a 3,50
Aardappels 00,00 a 6 00
HavafeJOO k" 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,60 a 1,80

AUDENAERDE 10 Ang. 
Aardappels 100k° 0,0 a 10,00 
Boter de kilo 0,00 a 3,35
Eieren per 25 0,00a 3,08
Verkens 00,00 k 42,50
Konijnen 2,75

ANTW ERPEN 7 Aug.
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 7 Aug.

1 Aug.
19.50 a 20,00
18.00 a 18,50
15.50 a 16,00
19.50 a 20,00
21.00 a 22,00 
8,00 a 8,50 
3,20 a 3,50
2.60 a 2,70

37.00 a 41,50 
00,00 a 20,00
22.00 a 32,00 
00,00 a 64,00
0,00 a 90,50

2 Aug.
7,00 a 7,50

2.80 a 3,00 
2,40 a 2,50
2.00 a 2,10

40.00 a 45,00 
29 Ju li

19.00 a 21,00
15.00 a 16,00
2.80 a 3,20
8 . 0 0  a  0 0 , 0 0

19.50 a 20,50
2 0 , 0 0  a  2 1 , 0 0

1.60 a 1,80
3 AuS 

00,00 a 00,00
0,U0 a 2,80 
0,00 a 2,40 

00,00 a 45,00 
a 2,90

10 ossen l e kw.

•*soco

120 koeien 0,86
12 veerzen 0,86
13 stieren 0,75
33 kalveren 0,70

fr. 23,40 
32,50

1,07 
1,06 
1,06 
1,05 
1,28

t e l m a t s c l i a p j

Algemeen depót voor Iseghem  en omstreken
Apotheek Arthur Rodenbach

Groote M arkt

EN SPAARKAS
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 Oog els, v o o rz it te r  
Edouard Thys, ondervoorzitter; A lf .  Uilens de Schooten 
Léon Van.den Bosch, H enri Engels, bestuurders.

C o l l e g i e  d e r  C o m m is sa r is s e n  : MM. Jécwi della Faille 
de Léverghem, voorzitter; de Graaf A drien de Borr.hgraye 
d’A ltena, Léon OoUinet-Plissart, A ug . Delbeke, Edouard  
Joly. de Graaf Oscar Le Qrelle, de Baron Frêderic 
de Roest d ’A lkem ade.

SPAARBOEKJES AAN 3,25 •/„
G eldneerlegg ingen  voor bepaalden ti jd  aan 3.60 °/ 

U itg ifte  van grondobligatiën  aan 3.60 %
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

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

C2Y Haar
M E E S  S i!

« D e  N ie u w e  L o n d o n .»
d ''° t  de grijze haren binnen en 
kcle dagen verdw ijnen, m aak t bet 
haar g lanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van h e t hoofd weg.

E isc h t op  
d e n  h a ls  :

n flacons van fr. 1 .5 0  en fr. 2 * 5 9

slscfci iairitiücïBar m  2 fr. sar flsasi

T e  ko o p  b ij A p o th e k e rs  
n, H a a r s n i jd e r *  en  P e u k w in k e l*  

groet; F ir fu a rlt 0r t il |»  WicMiktki ( It lt f t)

FABRIEK VAN MEUBELS

üeon Vaodep Haegen-Vanden Broaeke
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. L a m p e t t e n  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. |

Q ■RCLÜTHRES nLTALLieUES
D/Plónc D HONNCUft. CR? PRJX

FURSTENBIRG ^^^TO^AMDEiUECHT  ̂
KATALOGUS KOSTELOOS.

PQRTES.CH EN11S 
P0ULAILLERS. 
C R I L L A G E S .  
TISSUS.CABIÉS. 
P A IL L A S S 0 K 5 .  
RONCES, RESSORTS
st au tres artidfs
cr\ fit m ctalliow

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

G e n ts tr a a t , 2 3 ,  I S R 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-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, cafó-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
Ik beveel mij ia het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 

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

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

BEDDEN gereed opgem iakt voor 2 personen, aan 23-25-3J 33-40 en 45 fr.
BEDDEN, l 6 kwaliteit van windhaar, gekuischt m?t machien, voor 2 personen

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

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

H u id e v e t t e r s t r a a t ,  3 5 ,  A n t w e r p e n  
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,269,85

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

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

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

10 jaar fr. l i 2 4 , Q O  25 jaar fr. G S , 8 0
15 jaar fr. Q l , € 3 0  30 jaar fr. 5 0 , G O

G rondpandobligatién aan fr. 3 ,6 0  °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,00 •/« 

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

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

B E L A N G R IJK  BERICHT
T A N D E N

H Z *-. ^  ------

M . a r  M. MEIER
Bijzondere Chlrnrgijns  T a n i n m t e r s - S p e c i a l i s t e n

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
G ebreveteerd  bij K on in k lyk  b es lu i t ,  

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 h et 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 p i j n l i j k e  
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
H e t  p l a a t s e n  van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
h e b b e n  n i e t  van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M“* MAURICE MdlËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zy gebreveteerd zgn.

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 Mm’ M aurice M EIER , zijn verzekerd voor het leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en hoogflagen.


