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Een uittreksel der Affiehen bij den 
drukker van d it blad gedrukt, wordt 
onrerg'eld tweemaal in de Gtacette
overgenomen.

M. Schollaert’s ontwerp 
van Schoolwet.

Een der beste artikelen over het, ontwerp van 
schoolwet te wege, is zeker deze van « Hooger 
Leven » van Zondag laatst.

Het luidt als volgt :
Is het ontwerp goed ? Mij dunkt, ja.
Keer het om langs alle kanten ; het zit 

overal vast ineen, het kan tegen kritiek, het 
kan tegen een ruk en een bots. En of er zal 
tegen gebotst worden !

De kunst van regeeren ligt in het toepassen 
van degelijke grondbeginsels, maar in de mate 
van tijd en omstandigheden. Zij ligt nog in de 
menschenkennis, in de kennis van zijn volk. 
Schollaert kent zijn volk ; daarom is nu zijne 
hand vast gelijk zijn oog. Vroeger in zijne 
schoolwet van 1895, of in zijne wet over ’t ge- 
meentekiesrecht, had hij nog niet den zekeren 
blik in de volksziel ; toen sloeg hij slagen in 
de lucht, en... stuikte voorover. Nu pakt hij 
met sterken greep het volk by den arm en leidt 
het vooruit, zonder geweld, maar toch moet 
het mee.

En hier ook zal het meegaan, al spartelen 
socialisten en liberalen nog zoo hevig tegen.

En waarom zou het niet ? Men moet maar 
een socialistisch blad, b. v. « Vooruit », lezen, 
om te gevoelen hoe armzalig hunne tegen- 
redenen zijn ; dat zij zelven niets voelen van 
hetgeen zij schrijven, dan alleen de razernij, 
hunnen vijand het gras voor hunne voeten te 
zien wegmaaien. W ant al het goéde dat er in 
hunne vattingen stak. daar is Schollaert mee 
weg, en nu moeten zij brullen en tieren tegen 
hun eigen werk ofwel hunnen tegenstrever 
goedkeuren : ’t is erg !

Eu de toepassing die Schollaert doet van 
hunne gedachten is zoo redelijk, zoo gematigd.

De « leerplicht » is er, « schooldwang » niet, 
zelfs geen dwang hoegenaamd, maar alleen 
zedelijke prikkels. Het vooruitzicht vóór den 
vrederechter te moeten verschijnen, zal krachtig 
genoeg werken op de meeste ouders. Geloop 
hebben om eene zaak, voor die groote strenge 
heeren moeten komen, daar heeft ons volk een 
hekel aan. dat weet Schollaert. Zouden echter 
later, onder een bewind van godsdiensthaat, 
gewetensbezwaren zich kanten tegen het bij- 
wo'nen d'er officiële scholen, en zouden dan 
goede katholieken het voorbeeld geven van 
’t verweer, dan zal ook de gemeene man met 
spottend gelaat naar den vrederechter trekken 
en nog deugd hebben van zijne ontvangene 
schommeling.

Eene Regeering, die de gewetensvrijheid niet 
zou eerbiedigen, zou Schollaert’s wet niet kun
nen toepassen dan door boet en gevang, en 
dan, dan zou zy voor goed afbotsen op den 
Belgischen volksgeest.

Een geluk is het dat liberalen en socialisten 
tegen de wet zijn, want anders zouden vele 
katholieken er tegen zijn. Nu zal de tegen
kanting van de vijanden er al de katholieken 
mee verzoenen, en daarna zullen socialisten en 
liberalen er zich op doodvechten, of, wat bijna 
hetzelfde is, zich belachelijk maken.

« Het is eene wet voor de kloosters! », 
schreeuwen zij, och arme 1 alsof de kloosterlin
gen nu ook geene scholen hadden, waar dik
wijls de liberalen hunne kinderen heen sturen.

Toch is dat hun groot, hun eenigste wapen 
tegen de wet. En zij zouden nietgeerne hebben 
dat het hun ontsnappe. In « Vooruit» las ik een 
soort van dilemma :

Indien men de kloosterlingen betaalt gelijk 
de andere onderwijzers en onderwijzeressen, 
dan dient de wet om de kloosters te verrijken.

Indien men hun niet zooveel betaalt, dan is 
hun werken tegen minder loon eene oneerlijke 
mededinging tegenover de wereldlijken.

Men ziet waar die redeneering heengaat : 
doet wat gij wilt, wij zullen altijd stof hebben 
tot schreeuwen, en dat is al wat wij zoeken.

Maar indien nu Schollaert eens eene kleine 
wijziging inbracht, waarbij de kloosterlingen 
zouden minder trekken, maar derwijze dat 
niet de gemeente, maar de Staat zou minder 
betalen. Dan zou dat minderbetalen geenen 
invloed oefenen op de mededinging. En dan 
stonden de tegenstrevers daarmet hundilemma

Met den schoolbon zij ze reeds slecht ge
varen. Op voorhand vielen zij ertegen  uit om
dat de onderwijzers of de schoolbestuurders dan 
de huizen zouden af loopen om kinderen te

winnen. Doch nu heeft Schollaert de zaken zoo 
geregeld dat een schoolbon geene meerder of 
minder winst aanbrengt aan den onderwijzer, 
die toch altijd op het zelfde minimum recht 
heeft. En nu moeten de socialisten in hunne 
bladen nog altijd opdienen wat zekere christene 
onderwijzersbladen (onvoorzichtig genoeg!) 
tegen de schoolbon geschreven hadden eer zij 
den schoolbon van Schollaert kenden.

Dat er nog geene volkomene gelijkheid tus
schen gemeentelijke en vrije scholen ingevoerd 
wordt, kunnen wij het ontwerp niet verwijten : 
’t ware misschien niet goed geweest, de katho
lieken van « alle » opofferingen te ontnemen, 
in dit opzicht verschilt onze toestand van die der 
Hollandsche katholieken, vermits hier nog 
altijd een schooloorloog in de lucht hangt.

Onverbeterlijk is het ontwerp zeker n ie t ;  
vooral moeten sommige dingen nader bepaald 
worden, zoo b. v. het gebruik dat een vader 
van den schoolbon zal mogen maken, wanneer 
hij zijn kind van school veranderen wil ; de 
veranderziekte mag zeker niet aangemoedigd 
worden.

Eene groote vraag zal zijn of en in hoever de 
ouders hunne kinderen zullen mogen thuis 
houden voor eigen huis- of bedrijfwerk.

Ook zal de vakkundige strekking, die men 
aan den vierden graad wil geven en die van 
streek tot streek zal verschillen, wel eenige 
moeilijkheden lijden in de toepassing, ofschoon 
de leidgedachte uitmuntend is.

Kortom, het laatste woord is niet gezegd ; 
maar gelijk het ontwerp zich voordoet. is het 
reeds eene eer en eene sterkte voor de katho
lieke partij ; want het is een ontwerp van 
stouten en breed zinnigen vooruitgang, in den 
besten zin begrepen.

F. Dr ij v e r s .

De Schoolwet
in de afdeelingen der Kamer.

Woensdag' was de 4'1® afdeeling bijeenge
roepen om het onderzoek der artikels van de 
schoolwet voort te zetten. Zij werd voorgezeten 
door M. Harmignies tweeden ondervoorzitter 
der Kamer.

MM. Cocq en Mechelydck stelden eene 
reeks vragen over den leergang van 4e graad.

M. Schollaert antwoordde dat hij overtuigd 
was dat de 4' graad, de grondbeginselen 
van het vakonderwijs, de beste vruchten voor 
de leerlingen van 12 tot 14 jaar zal dragen.

Art. 15 gaf aanleiding tot eene groote 
bespreking waaraan MM. Cocq, Destrée, 
Mechelynck, Theodoor en Minister Schollaert 
deelnamen.

M. Cocq vroeg of de priester die den 
huisvader de Sakramenten zou weigeren, 
of met de eeuwige straffen dreigen, omdat 
hij zyne kinderen naar eene officiele school

1 zou zenden, onder de toepassing van de wet 
zal vallen voorwat de straffen betreft, die 
bepaald zijn voor degenen die dwang op de 
vrijheid van het familiehoofd in zake van 
schoolkeus zullen uitoefenen.

Hij vroeg ook inlichtingen over de Werken 
van Schoolsoep en Kleeding voor Scholieren, 
voowat de ieveraars voor deze instellingen 
betreft.

M. Schollaert antwoordde : < Het wetsont
werp regelt noch de Schoolsoep noch het 
Kleedingswerk. Deze werken hangen van 
de openbare en bijzondere liefdadigheid af. 
Eene bijzondere wet zal daarin tusschen 
komen, en zij zal in overeenstemming zijn 
met de Schoolwet. Deze- wet zal ook de vrijheid 
der ouders en het recht voor al de kinderen 
op bons voor soep en kleedingstukken w aar
borgen.

« Men werpt op dat de vrijheid van den 
familievader nooit anders dan in theorie zal 
bestaan, daar de armen dikwijls de slacht
offers zijn van invloeden waaraan zij niet 
kunnen weerstaan. Men zegt dat zekere 
bazen hunne werklieden zullen verdichten 
hunne kinderen naar deze liever d*n naar 
gene school te zenden. Dat hij die het 
vraagstuk der verzekering van de algeheele 
vrijheid van den werkman kan oplossen, het 
doe. De formuul is tot hiertoe noch door niemand 
gegeven, want er zullen altijd zwakken zijn 
die ten prooi aan den aandrang van sterken 
zullen zijn.

« Welnu, het wetsontwerp, met eene reeks 
straffen voor te schrijven tegen de plegers

van daden van drukking, doet al wat men- 
soh^lijkerwijze mogelijk is om de arme lieden 
te 'onttrekken aan al de drukkingen van 
waar zij ook mogen komen. Een priester 
die de ouders, welke hunne kinderen liever 
naa,r deze dan naar gene school zenden, met 
deWmt.zegging van de Sakramenten en het 
gemis aan kerkelijke begrafenis zou bedrei
gen, zou onder de toepassing van de wet 
vallen. Zoo ook een baas die zou dreigen 
een_ werkman door te zenden, of een burger 
d ie ’een handeldrijver met het verlies van 
zijne kalandizie of een eigenaar die een 
huurder met terugneming van zijne gronden 
zou bedreigen, enz.

« In al deze gevallen zou de wet toegepast 
worden na onderzoek en uitspraak van den 
vrederechter.

«• Moest een gemeentebestuur aan de ouders 
de voordeelen doen uitschijnen die zij zouden 
gedieten met hunne kinderen naar zijne 
schplen te zenden, dan zouden de rechtbanken 
moéten oordeelen.

Er werd vervolgens nog aan M. den minister 
gevraagd waarom er in het wetsontwerp 
bepaald wordt dat er tot in 1917 zal gewacht 
worden om in de gesubsidieerde scholen 
geene andere dan gediplomeerde onderwijzers 
te aan veerden.

M. Schollaert antwoordde : Eenvoudig omdat 
de leergangen van de normaalscholen vier 
jaren duren, en men dien uitstel verleenen 
moet, wil men over het noodig getal gedi
plomeerde onderwijzers kunnen beschikken.

M. Destrée bekende dat er goede dingen 
ia  net wetsontwerp der regeering zyn, zooals 
de 4e graad, het verbod kindeiren beneden 
de 14 jaar in de fabrieken en werkhuizen 
te aan veerden, het grondbegin van het ver
plichtend onderwijs, enz., maar hij voegde e r
bij dat hij de schoolwet evenwel en ten uiterste 
bestrijden zal, daar hij meent dat de vrijheid 
voor de arme kinderen niet zal gewaarborgd 
zijn

Ten slotte verklaarden MM. Allard, Cocq 
en Mechelynck dat de stemming van het 
wetsontwerp het teeken der uitbreking van 
eeoen nieuwen schooloorlog zal zijn !

Eindelijk werd het wetsontwerp goedge
keurd met 16 stemmen tegen 10, rechter- 
tegen linkerzijden.

Voor de handelaars.
Het leuren geeft aanleiding tot misbruiken 

die moeten uitgeroeid worden.
Die maatregelen zijn vervat in een vooront

werp van wet, opgemaakt door den Hoogen 
Raad van Neringen en Ambachten. Datvooront- 
werp bevat nog vele andere schikkingen be
stemd om den eerlyken handel te beschermen 
en te verdedigen.

Wij halen er hier de bijzonderste schikkingen 
van aan

A r t i k e l  3. — Alle inrichting van verkoop 
bestendig of niet, moet van buiten en op in 
’t oogvallende wijze voorzien zyn van den naam 
of de handelsfirma van haren eigenaar, en, in
dien deze niet gevestigd is in de plaatselijkheid, 
de aanduiding vanzijne huisvesting of van zijnen 
maatschappel(jken zetel.

A r t ik e l . 4. — Niemand mag gebruikmaken 
van eenen anderen naam dan zijnen eigenen 
naam of handelsfirma, hetzij met ze te schrijven 
op het inpakgoed der koopwaren, of op de 
uithangborden,omzendbrieven, plakkaarten of 
aankondigingen, fakturen of andere stukken ; 
hetzij bij uitroeping, hetzij op alle andere 
manier.

A r t ik e l  5. — ... Zijn daarenboven verboden 
de benamingen welke geschikt zijn om mis
grepen te veroorzaken nopens de persoonlijk
heid van den titularis om verkeerdelijk te doen 
gelooven aan het bestaan eener maatschappij.

A r t ik e l  8. — Koopwaren in natuur mogen 
niet aangeboden worden aan de koopers, met 
of zonder de tusschenkomst van derde perso
nen, ten titel van premie, korting of aandeel 
in de winst, dan indien de prijs erop is aage- 
duid.

De kooper heeft het recht die weerde in 
geld te eischen.

De verkooper is verantwoordelijk voor de 
aflevering van premiën aan de koopers.

A r t ik e l . 9. — Verbiedt de wisselvallige 
verkoopen bij welke het voorwerp der verhan
deling maar afgeleverd wordt onder zekere 
voorwaarden. Dat artikel zal een einde stellen

aan de « sneeuwballen », (boules de neige), d® 
bedokene loterijen, enz.

Ar t ik e l . 10. — Regelt den verkoop van 
reeds gebezigde voorwerpen of u i t  tweeder 
hand, ten einde den verkoop van gestolen goed 
tegen te gaan.

Eindelijk wordt door het voorontwerp een 
maatregel uitgeveerdigd om het onwettig 
uitoefenen van eenen handel kort en goed te 
doen ophouden. Immers, de vrederechter der 
plaats, waar een handel onwettig wordt uitge
oefend, kan bevelen dat de handel gestaakt 
worde, alsook de vrederechter der woonplaats 
van den onwettigen handelaar.

M. Wauwermans, volksvertegenwoordiger 
voor Brussel, heeft over dat voorontwerp een 
merkweerdig verslag overgemaakt. Nu zal dat 
voorontwerp besproken worden in den Hooge- 
ren Raad van Ambachten en Neringen, die in 
April en Mei zal samenkomen.

Daarna, indien dat voorontwerp, met of zon
der hier en daar eenige wijzigingen, de goed
keuring bekomt van het ministerie, zal het aan 
de Kamer kunnen voorgelegd worden.

De toestand te Eecloo.
Wij lezen in de « P atrio te  » :
Tot nu toe is er geene verandering in den 

toestand gekomen. Patroons en werklieden zien 
elkander stuur aan. De laaste vergadering van 
den verzoeningsraad duurde slechts eenige 
oogenblikken. De afgeveerdigden der werk
lieden stelden als eerste voorwaarde dat de 
patroons al de werklieden moeten terug aan
veerden. Daarop wierd de zitting gesloten; 
de verdere conditiën wierden niet besproken,

De neringdoeners zijn door deze langdurige 
werkstilstand erg getroffen. De werklieden 
koopen slechts het hoogst noodzakelijke, en dat 
nog zonder geld, aangezien zij niets verdienen. 
De winkeliers hebben nu voorgenomen met de 
patroons en de werklieden te onderhandelen 
opdat het verschil aan een scheidsgerecht zoude 
onderworpen zijn.

De grootste hinderpaal bestaat hierin dat de 
patroons de werklieden niet kunnen wegzenden 
die zij sedert de werkstaking aanveerd hebben. 
Nochtans er bestaat eenige hoop dat dit beletsel 
zou kunnen weggenomen worden. Vele werk
lieden kwamen uit omliggende gemeenten, het 
zijn meest landwerkers die nu met het goede 
jaargetijde werk in de nabijheid hunner woonst 
zullen vinden en evenveel zullen winnen daar 
zjj min tijd zullen verliezen voor het heen en 
weer gaan, en hunne maaltijden t ’huis kunnen 
gebruiken. Nog andere die gewoon waren 
garen of katoen te weven en niet goed met de 
wolleweverij bekend zijn, gevolgentlijk min 
winnen, zullen allengskens hunnen gewonen 
arbeid hernemen.

Zoo mag men verhopen dat er eene toena
dering zal komen en dat fabrikanten en wevers 
welhaast zullen tot akkoord komen. »

Intusschen dat al deze die in de zaak betrok
ken zijn eens goed overwegen wrelke nadeelen 
er uit de werkstakingen en uitsluitingen 
spruiten, om in ’t vervolg dezelve te vermijden.

Later nieuw s. — In eene samenkomst der 
afgeveerdigden van de werklieden-syndikaten 
met ’t schepenkollegie, hebben deze het voorstel 
aanveerd, waarbij het kollegie zijne bemidde
ling aanbood, tusschen patroons en werklieden.

Ten gevolge dezer onderhandeling is eene 
afdeeling werklieden bij het bestuur der Lieve 
gegaan om daarover te spreken. Er is overeen
gekomen dat de Lieve al de werklieden zal 
terugnemen, maar niet al in eens.

Hét christen syndikaat heeft dan toegestemd, 
om de rust te herstellen, dat de socialiste w erk 
lieden eerst den arbeid mochten hernemen. Men 
verwacht nu het antwoord van het socialist 
syndikaat.

%

De Glasblazers.
Zonder eenige redens te doen kennen hebben 

de glasblazers uit de streek van Charleroi die 
van de « Union Verrière » deelmaken tegen 
het einde der maand hun werk op gezegd.

Men verzekert dat er tusschen de werklieden 
eene overeenkomst gesloten is om alle vier 
maanden den arbeid op te zeggen, ten einde 
alzoo eene vermindering van dagloon te ver
mijden ; zij willen inderdaad telkens de oude 
voorwaarden doen behouden.



H et M ijnwerkerspensioen.
Het gouvernement zal, zooals de minister 

van nijverheid en arbeid het heeft laten 
verstaan, kortelings wijzingen voorstellen 
aan de wet op de mynwerkerspensioenen.

M. Hubert heeft besloten onmiddelijk aan 
de oude werklieden der mijnen het pt-nsioen 
van 360 fr. toe te staan. Uit pensioen zal 
in grondbegin van af 6üjarigen ouderdom 
verleend worden, doch in zekere gevallen 
ook reeds op 55 jaar.

Het ontwerp zal op de kapitalisatie gesteund 
blijven. Het pensioen zal betaald worden bij 
middel eener afhouding op het loon van den 
werkman, eene storting van den baas, en 
eene tusschenkomst van den Staat, misschien 
ook van de provincie. Men zal eene vaste 
som van het weekloon afhouden; de nijveraar 
zal een percent betalen, dat volgens de 
tijdstippen eu de koolmijnstreken verschillen 
zal. De Staat zal tusschenkomen in de mate 
door de wet vau 1900 op de ouderdomspen
sioenen, en door de wet van 1903 vastgesteld.

De w erk m an  za l een persoonlijk  p en sioen -  
boekje b ezitten  en hij za l de v o iie  vrijheid  
g em e te n  de stortin gen  te  doen door de tus-  
sc lieu k om st een er vo o rz ien in g sk a s. eener  
erk en d e m u tu a lite it  of van  de sp aark as.

Invoer van aardappelen.
In de statie van Welkenraedt, bevinden zich 

ongeveer acht honderd wagons, met aardap
pelen uit Duitschand ingevoerd, en die wachten 
om gelost te worden tot zij door hunne eige
naars op de handelsbeurzen te Luik of te 
Brussel verkocht ziju.

Viaamsche Bedevaart
NAAR ü. L. VR. VAN LÜÜRUËS

van 4 tot 11 Oogst 1911,
onder het Eere-Voorzitterschap van Z. D. H. 
Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, en de 
geestelijke leiding van pastoor Bruloot te 
KortrjjK.

Prijzen der plaatsen (heen en weer) 1« klas 
148 f r . ; 2° klas y5 fr.; 3* klas 62 fr.

Voor inschrijvingen believe men zich te 
wenden by E. H. De Uacker, pastor van 
’t H Hert te lsegtie_m, en (J. Vantiaverbeke- 
Thurman, houthandelaar, iseghem.

R o u sse la re . — Inbraak in  ’t  Sem inarie.
— Vrijdag avond, rond 10 1/2 ure, bemerkte 
een bewaker van het klein seminarie, dat 
er in een der zalen van het nieuw gebouw 
licht brandde. Hij verwittigde nog andere 
bewakers, en ter plaats loopende bemerkten 
zij dat er eene ladder tegen een venster 
geplaatst was en dat iemand zich in het 
laboratorium van natuurkunde bevond. 
Aanstonds werd de policie verwittigd. Toen 
deze ter plaats kwam was de inbreker langs 
een achtervenster verdwenen, zonder iets te 
hebben kunnen medenemen.

Vogelteelt-Maatschappij « Het Neerhof 
G e n t . » — 10S Groote Tentoonstelling op 25,
26 en 27 November aanstaande.

Het bestuur t zal ter dezer gelegenheid 
aan de leden buitengewone prijzen toekennen 
voor den kweek van dit jaar.

De liefhebbers welke zich als lid laten 
voorstellen en voor 15 Juli aanveerd zijn, 
zullen van de voorbehoudene voorrechten 
kunnen genieten.

Voor alle inlichtingen te schryven aan M. 
Ach. Heyndrickx Gent-Brugge.

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

Zes en tw intig  groote loten ! — Dit is den 
bilan vol beloften van de laatste reeks di^ in 
gang is van de Tombola der Tententoonstelling 
van Brussel, iedereen verwacht met nieuws
gierigheid en ongeduld den dag der loting die 
waarlijk verbazend zal zijn.

4

Ds Dood van den Recïtveerdip.
- ( § ) -

B r ie f  v a n  C laudia P rocu la  
aan F u lv ia  H ers ilia .

van eenen afgrond van vlammen geworpen 
wierden, erkende ik de aangezichten van 
degenen die daar sfraks zijne dood vroegen 
A h ! wacht u wel van over hem heilig- 
schendende hinden uit te steken ; geloof mij 
één druppelke van dat bloed zou voor altyd 
uwe verdoemenis zegelen. »

— « En nochtans ik ga hem niet kunnen 
redden... antwoordde Pontius ; de romeinsche 
krijgsbende is klein in getal en het is eene 
zeer flauwe hinderpaal tegen dit volk dat 
met slechten geest schijnt bezield te zijn. 
Maar stel u gerust,. Claudia, ga wandelen 
in de hoven, houd u bezig met uwen zoon ; 
uwe oogen zijn niet gemaakt om zoo bloedige 
tooneeleo te aanschouwen.

» Deze woorden gezeid hebbende, verliet 
hij mij ; ik bleef alleen, gefolterd door eene | 
beangstheid, waarvan ik zelf de reden niet 
verstond. Jesus was nog voor de vierschaar, 
blootgesteld aan de spotternijen en lasteringen 
van het volk en van de soldaten en de 
overtolligheid hunner woede konde niet ver- 
geleken worden tenzij met Jesus onoverwinbare 
verduldigheid. Pontius zette zich diepzinnig 
neêr op zijnen rechterstoel, en zoohaast men 
hem zag, begonnen weêr, op eene nog ge-

Aan de Reizigers 
Fabrikanten en 

Handelaars.
In eene buitengewone vergadering maandag 

laatst door den Reizigersbond « $poed en 
Moed» gehouden, wierd er door het bestuur 
en de leden, eenparig besloten de maatschappij 
herin te richten.

Bij middel van plakbrieven zijn de Heeren 
Reizigers, Fabrikanten en Handelaars uitge- 
noodigd tot eene Algemeene vergadering die 
zal plaats hebben maandag 10 April 1911 
om 8 ure ’s avonds in het lokaal « de Spoor- 
halle » bij August Olivier statieplaats Iseghem.

Het doel dezer inrichting is zooveel mogelijk 
verbetering te betrachten voor het vervoer der 
reizigers en koopwaren met den ijzerweg en 
de buurtspoorwegen; het bekomen van 
eene nieuwe statie voor reizigers en koopwaren, 
eene voldoende en welgeschikte nieuwe 
loskaai bij den ijzerenweg, verbetering van 
de loskaai aan de vaart, enz. enz.

Sedert het bestaan dezer zoo nederige 
maatschappij heeft deze reeds menige ver
beteringen bekomen waarvan eenieder genieten 
kan en die ongetwijfeld veel voordeel aan 
den handel bijgebracht hebben.

Het ware te lang hierover uit te wijden ; 
bepalen wy ons met het aanhalen der vol
gende punten :

De abonnementen van 14 dagen die slechts 
dienstig waren op de staatsbanen wierden 
ook geldig gemaakt op de « vlaanders» ;

Eenigen tijd nadien wierden de abonne
menten van vijf dagen toegestaan op aanvraag 
der Maatschappij ;

Verders bekwam zij, samen met het syn- 
dikaat van Rousselare, den trein van 6.15 
ure s’morgens die zulke gemakkelijKe aan
sluitingen geeft met de lijnen Brussel, Gent, 
Antwerpen en den oostkant van Belgie, nog 
andere verbeteringen wierden er gedaan in 
den dienst der treinen ;

In den postdienst wierden er ook op aanzoek 
van den Reizigersbond nuttige veranderingen 
gedaan, en den openbaren telefoondienst 
ing^steld.

Het bestuur van den Reizigersbond wierd 
meermaals door onze verdienstvolle kamer- 
heeren, zaliger M Vanden Bogaerde en Baron 
Gillès de Pélichy ontvangen, en mocht altijd 
op hunne ijverige medewerking rekenen.

Handel en nijverheid hebben sedert eenige 
jaren eene reusachtige uitbreiding genomen 
en de noodzakelijkheid van grooter en ge
schikter inrichtingen aan statie en vaart is 
zoodanig in ’t oogspringend, dat het overbodig 
is hierop aan te dringen. Verre en bij is 
het gekend dat Iseghem en Rousselare onder 
dit opzicht aan het toppunt der provintie 
staan.

Deze laatste stad bezit sedert meer dan 
25 jaren breede gemetste kaaien en Iseghem, 
waar zoovele schepen met bouwstoffen, boe?--' 
men, kolen, suikerijen, hout, cokes enz. ge
lost en geladen worden, staat nog op gelijken 
voet met de minste buitengemeente van het 
land.

Er is sedert iang sprake van het delven 
eener vaart van Rousselare naar Brugge- 
zeehaven. Die verbinding zou voor Iseghem 
van het grootste belang zijn, niet al leen” voor 
de handelaars maar ook voor landbouwers 
en groenseliers die met gemak hunne koop
waren en voortbrengsels zouden kunnen 
verzenden. Voor de borstelmakers en olie
slagers ware het een aanzienlyk profijt, deze 
immers doen een grooten uitvoer naar Engeland.

Er is zooveel geld besteed aan prachtwerken 
in de groote steden ; wij moeten trachten 
ook ons deel te krijgen en ons niet altijd 
laten paaien met schoone woorden.

De nieuwe Maatschappij zal ook haren 
invloed kunnen gebruiken om de verbinding 
van den tram Ardoye-Iseghem en Iseghenr- 
Wevelghem te bekomen. Tegenwoordig heeft 
de eerste geene verbinding met de loskaai 
van den ijzeren-weg en de tweede met de 
loskaai van vaart en ijzeren weg.

In Rousselare en andere gemeenten hebben 
de trams overal gemeenschap met de kaaien 
waarom zou dit hier ook niet kunnen gedaan 
worden.

weldiger en rampzaliger wijze, de geroepen
van dood.

» Nu ’t was gebruik dat omtrent de feesten 
van Paschen de gouverneur eenen gevangene 
losliet tot teeken van goedgunstigheid en 
van bermhertigheid en in dien akt van zacht
moedigheid gedroeg hy zich naar den keus 
van het volk. Daar hij misschien in dit gebruik 
voor Jesus eene kans van redding za<?, zeide 
Pontius tot het volk met luider stem :

» Wien wilt gij dat ik u loslate, Barrabbas 
of Jesus, die die Christus genoemd wordt ?

— « Wij willen Barabbas! » riep de menigte.
» Barrabas was een dief en een moordenaar,

en zijne wreedheden waren geheel Judeën 
door gekend. Pontius zeide nog : « Wat zal 
i k .  doen met Jesus die Christus genoemd 
wordt ?

— « Dat men hem kruise ! »
< — Maar wat kwaad heeft hij gedaan ?.... »
» Maar zij die meer en meer woedend 

wierden, schreeuwden : « Dat men hem
kruise !!! »

> Pontius liet een gebaar van moedeloosheid 
blijken, de geschreeuwen van dit volk, die 
gedurig in onbeschoftheid aangroeiden, schenen 
zijn gezag te bedreigen, het gezag en de eer 
yan den romeinschen naam waarvan hjj zoo 
jaloersch was en die om zich te verdedigen, 
te Jeruzalem niets anders had dan de toover- 
kracht zijner glorie, want zeer weinig krijgs
lieden stonden onder onzen standaard geschaard. 
Het gewoel groeide allen oogenblik in hevig
heid a a n ; noch de onstuimige geruchten 
van het renperk, noch de krakeelen van het 
forum, hadden immer zulk een rumoer totmijne

Willen wij dus onze belangen b^hertigen, 
wij moeien onze krachten vereenigen, dan 
zijn wij de overwinning zeker : Eendracht 
m aakt m acht !

De reizigers fabrikanten en handelaars 
worden dus allen verwacht maandag avond 
in de herberg « De Spoorhalle  » ; iedereen 
zal er vrijelijk zijn gedacht mogen zeggen.

De nieuwe Maatschappij zal ongetwijfeld 
mogen rekenen op den steun onzer geachte 
volksvertegenwoordigers en leden van den 
gemeenteraad voornamelijk van M. Carpentier 
Burgemeester der stad, wiens vurigste wensch 
is de welvaart en den bloei der Iseghemsehe 
nijverheid te bevorderen.

Men schrijft ons :
Ik las deze week in het bijblad van het 

beknopt verslag dat een kamerlid aan den 
heer minister van spoorwegen de vraag 
gesteld heeft, indien het niet wenschelijk 
ware, nu dat de stad Harelbeke eene gaz- 
verlichting bezit, ook de statie van den 
ijzerenweg met de gaz te verlichten.

De minister heeft geantwoord dat die vraag 
zal onderzocht worden.

De Iseghemnaren en al deze die alhier 
hunne koopwaren moeten lossen en laden 
zouden zeer geern door tusschenkomst van 
onzen geachten volksvertegenwoordiger de
zelfde vraag zien stellen aan den heer de 
Broqueville, voor wat de statie en loskaai 
van Iseghem betreft. Het is te voorzien dat 
het nog merkelijken tijd zal duren vooraleer 
de werken en verbeteringen aan statie en 
loskaai zullen voltooid zyn ; intusschen ware 
’t hoogst nuttig de elektrieke verlichting in 
te brengen als eene eerste verbetering. De 
toestellen en lampen zouden laten kunnen 
gebruikt worden in de nieuwe gebouwen en 
in open lucht.

Een lezer.

06 ö e s G le r i i n g  fler S i i i l M
Eenige cijfers die van de werkzaamheid van 

de kiuderpolikliniek getuigen.
In het jaar 1909 was het getal raadplegingen 

1293; in 1910 is dit getal geklommen tot 1318 
dat zich in 725 voor de grootere kinderen 
en 593 voor de zuigelingen heeft verdeeld.

De drie eerste maanden van 1911 doen ver
moeden dat de moeders langzamerhand het nut 
van deze wekelijksche raadplegingen beginnen 
te ondervinden, daar er op de drie eerste maan
den van verleden jaar reeds eene vermeerdering 
van 113 raadplegingen bestatigd is.

De Polikliniek heeft verleden jaar aan de 
kinderen kosteloos voor fr 238.iO melk, fr.
370.09 geneesmiddels en fr. 55.34 Vorax bloem 
uitgedeeld.

Deze Vorax bloem is volgens een recept 
bewerkt die sedert lange jaren by de familie 
Ameye berust en door Mevrouw Ameye de 
kliniek werd toevertrouwd. In het begin zorg
den de Damen van de kliniek om de buurt, 
voor het bereiden van die bloem, maar de 
eischen van de klei' en werden zoo dringend 
en zoo groot dat er een gedienstig persoon zich 
aanbood om deze lange en zorgvragende be
reiding in ’t groot te verrichten. Dank aan zijne 
bereidwilligheid is de polikliniek nu in staat 
iedere week eene groote hoeveelheid « Vorax » 
uit te deelen.

De damen der Polikliniek aanzien het als eene 
aangename plicht hunne dankbaarheid voorde 
milde giften hun toegezonden te betuigen.

Zij ontvingen in naam der kleinen van eenen 
voornamen begunstiger van het werk, een zak 
meel die tot het bereiden der voraxbloem werd 
gebruikt.

Van wege eenen fabrikant van stad wierden 
er twee rijke zendingen van lijnwaad gestuurd, 
waarmede dadelijk bedlakentjes, fluwijnen, 
hemdjes en ondergoed werden gemaakt, die aan 
de behoeftigen bij de raadpleging als belooning 
aan de moeders, uitgedeeld zyn.

Naamloos zijn er ook talrijke kleertjes naar 
de Damen gestuurd geweest, waarin zij dank
baar de vlijtige liefdadigheid van jonge meisjes 
uit de stad vermoeden, alsook met Sint Niklaas 
eene groote hoeveelheid speelgoed.

Later meer hierover. C. A.

ooren gebracht, niets was kalm, niets, tenzy 
het statig gelaat van den Nazarëer, de las
teringen, de folteringen, het naderen van 
eene schandelijke en wreede dood, niets kon 
de hemelsche helderheid veranderen van zijn 
aangezicht, en zijne oogen, die het leven 
gegeven hadden aan de dochter van Jaïrus, 
vielen op zijne beulen neder met eene onuit
sprekelijke uitdrukking van vrede en van 
liefde ; hij leed ongetwijfeld ; maar hjj leed 
met blijdschap, en zijne ziel scheen zich 
naar onzichbare plaatsen te verheffen geljjk 
de zuivere vlamme eener heilige offerande.

* Het gerechtshof was overstroomd door 
den toeloop van volk, dat kwam toegevloeid als 
een stroom van lava van den berg Sion waarop 
de tempel gebouwd is, tot aan den voet der 
vierschaar: op eiken oogenblik kwamen er 
nieuwe stemmen zich bü dit helsch geschreeuw 
vervoegen. Mijn echtgenoot, afgemat, ver
schrikt, gaf eindelijk toe... O ! altyd onheil
volle uur, schrikkelijke uur, o uur gesehreven 
op den boek der eeuwigheid, wie is er 
bekwaam uwe afgrijselijkheid uit te spreken?...

» Pontius stond op : de twjjfel en de dood
kleurige schrik verrieden zich op zyn gelaat; 
door eene zinnebeeldige beweging, waschte 
hy zjjne handen in eenen lampetkom vol 
water, en zei met luider stem :

> Ik ben onplichtig aan het bloed van 
dezen rechtveerdige. »

> Dat het over ons en over onze kinderen 
terugvalle » ! riep dat uitzinnig volk.

» En Jesus omringende, rukten zy hem 
met woede weg ; mijne oogen volgden Dengene 
die men ging slachtofferen, daarna wierden 
zy als overdekt met eenen s lu ie r ; myne

lm  kookscïGol te Isegbem.
In verschillige nieuwsbladen wierd er 

verleden week aangekondigd dat er te 
Iseghem voor drie maanden eene kostelooze 
landbouw- eu huishoudschool voor jonge doch
ters zal geopend worden, en dat de inschrij
vingen ontvangen worden bij M. Dekeyser, 
landbouwkundige van den staat te Kortryk.

Wij verhaasten ons dit nieuws aan onze 
lezers mede te deelen, omdat het ons dunkt 
dat de Iseghemsehe bevolking er eerst en 
meest belang bij heeft daarvan onderricht 
te zijn.

N ij verheidsschool
ISEGHEM.

Tentoonstelling van de werken der leer
lingen van het schooljaar 1909-1910.

De tentoonstelling zal geopend worden op 
l n Paaschdag, om 11 1/4 ure ’s morgens, en 
toeganklijk zijn als v o lg t :

1“ Paaschdag van 111/4 tot 12 1/4 ure voor 
de uitgenoodigden ;

2" Paaschdag (maandag) | \  ‘f  JJJ®

3“ Paaschdag (dinsdag) j |  \°Q\

Plechtige prijsuitdeeling voor de leerlingen 
der Nijverheidsschool op Zondag 23" eerst
komende, om 11 1/4 ure geheel stipt,

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Sécurité  met kolen voor Florent Lefevre. — 

La jeune  Germaine met kolen voor Conrard 
Verstraete. — Bert ha  met kolen voor de W“ 
Charles Verstraete. — La Fleur de Dieu, met 
steen voor de W e Alidor Vandewalle. — Émile 
met ljjnzaad voor Alfons Dassonville Lendelede.
— P rin s  Albert met hout voor de Gebroeders 
Verstraete.

Burgerstand van Iseg&era
G E B O O R TE N :

87. Hèléne Dekimpe, dv. Petrus en Maria 
Verertbruggen. — 88. Joseph Dewaele, zv. 
Henri en Irma Loncke. — 89. Adèle Kesteloot, 
dv. Ivo en Octavie Vandaele. — 90. Rachel 
Decoene, dv. Louis en Virginie Anne. — 91. 
Maria Verstraete. dv. Louis en Margaretha 
Desaegher. — 92. Gilbert Samoy, zv. Gustaf en 
Maria Wittouck. — 93. Gerard Bouquet zv. 
Bernard en Sidonie Hoornaert.

S T E R F G E V A L L E N :
67. Octavie Huyghebaert 11 m. dv. Gustaf 

en Marie Degrendele, Mentenhoek.

Markt van Iseghem 8 A p ril * April
Boter per kilo fr. 3.10 0,3,30 i 3,00 a 3,30
Eieren per 26 1,90 a 2,10 J 2,00 a. 2 ,10

TB KOOP. Emporte-pièces lijnwaad 
(Bout dur) en eene optrekmachien voor 
schoenmakers. Inlichtingen te bekomen 
bij M. Vande Moortele notaris te Iseghem.

STAD ISEGHEM. — ZAAL FLANDRIA. 
Zondag 23 April 1911, om 3 1/4 ure

K U N S T A V O N D
aan muziek gewyd 

ingericht door de damen der Polikliniek 
van Iseghem 

en de LIEFDADIGHEID AANGEBODEN 
ten voordeele van het menschlievend werk 
de BESCHERMING der KINDSHEID  

Op het Program m a :
Beethoven — Haëndel — Qlück 

Sacchini 
=  PR IJZ E N  DER PLAATSEN =

Voorbehoudene plaats 5 frank 
Eerste plaats 3 frank — Tweede plaats 2 frank

KAARTEN ZIJN TE BEKOMEN
by de HH. Apothekers A. Rodenbach en J. Verhamme 
bij de drukkers A.Strobbeen J. Dooms en in de zaal Flandri*

kniën bogen onder my, en ik gevoelde eene 
zoo hevige droefheid in myn hert, dat ik 
geloofde aan het einde van myn leven te 
zijn. Wanneer ik weder tot mijn zelven kwam, 
bevond ik my in de armen myner meiden 
en naby eene venster die op het voorhof 
van mijn huis uitkwam. Ik liet daar mijne 
oogen nedervallen, en ik zag aan den voet 
eener marmeren kolom, sporen van bloed 
dat onlangs vergoten was.

« Het is daar dat men den Nazareër ge- 
geeseld heeft, » zegde een myner slaven.

« — En verder hebben zij hem met doornen 
gekroond, en de soldaten bespotteden hem, 
hem noemende koning der Joden en hem in het 
aangezicht slaande ! »

« — Nu is hy bezig met sterven, voegde
er een derde by. »

« Elkeen dezer woorden viel op myn hert 
als gesmolten druppels lood, al deze om
standigheden eener zoo groote ongerechtigheid 
vernieuwden mijne droefheid, en ik gevoelde 
aan de bittere smertdie mijne ziel verscheurde, 
dat er in de gebeurtenissen van dien ramp
zaligen dag iets bovennatuurlyks was. De 
hemel scheen overeen te stemmen met de
droelheid van mjjnen geest; dikke wolken,
die afgrijselijke gedaanten vertoonden, kwamen 
de aarde overdekken, en uit hare sulferige 
ingewanden kwamen er doodkleurige weór- 
lichten ; de stad den morgen zoo vol leven, 
was geluidloos, stilzwijgend alsof de dood 
hare zwarte vaandels op de publieke plaatsen 
zoude geplant hebben ; een onuitsprekelijke

( ’t  Vervolgt),



SUNUGHT
Z E E P

iS u N U G H T "z e « p  
m a ak t d «  w a sc h t ^«m akkc.- 
lijk  e n  h e t  lijnw aad ,  
d e n  frisch e n  e n  A an g en am en  
p e u r  v a n  d e n  b u i t e n lu c h t .

STAD ISEGHEM

AANBESTEDING
de onderhoudswerken van den gekalsijden buurtweg: 

van Iseghem , langs Emelgheni-d&m 
en het gehucht “ Eruipend&erde » naar Ardoye, 

voor eenen tijd  van v ijf jaren .

GEMEENTE HULSTE

Hot kollege van Burgemeester en schepenen der Stad 
Iseghem, maakt bekend dat er op

29 April 1911
om 11 ure voormiddag, ten Stadhuize, onder voorbehoud 
van goedkeuring der Hoogere Overheid, zal overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding der onderhoudswerken 
van den steenweg Iseghem-Ardoye, gedurende een tijdvak
van vijfjaren, van 1 Mei 1911 tot 30 April 1916, en waar
van de begrooting voor het jaarlijksch onderhoud beloopt 
totfr. 19»7,50 

Deze aanbesteding zal plaats hebben bij aanbieding ge- 
ichreven op zegel, toegezonden aan den Heer Burgemeester 
van Iseghem, bij aanbevolen brief; ten langsten ter post 
besteld den 27 April 1911, onder dubbel omslag, waarvan 
de buitenste het adres zal d r a g e n  :«  Mijnheer de Burge
meester te Iseghem, en de woorden : Aanbieding voor 
eene onderneming van openbare werken » ; de binnenste 
dragende het opschrift : Aanbieding voor de onderneming 
der onderhoudswerken van den steenweg Iseghem-Ardoyë.

Elke aanbieding zal moeten vergezeld zijn van het 
bewijs van storting eener som van 100 franken, gedaan 
in handen van eenen Staatkassier.

Den begrootingsstaat en lastenboek liggen ter inzage 
van iedereen, in het Stadssekretariaat alhier te rekenen 
van heden.

Iseghem den 6 April 1911.
BIJ BEVEL:

De Seure ta rls , 
A. Werbrouck.

B u rg e m e e s te r  & Schepenen, 
Eug. Carpentier.

STAD ISEGHEM.

Openbare Aanbesteding
voor het bouwen van een W oonhuis 

met afhankelijkheden  
voor rekening van H. Declercq-Muylle.

De teekeningen, begrootingsstaat en lasten- 
kohier zullen ter inzage der belanghebbende 
liggen, in de herberg het Boldershof, bij 
P. Bourgeois-Lammertyn in de Rousselare
straat. nevens de te bebouwen erve, van 
Vrijdag 7 April tot 18>Un April.

De opening der aannemingen zal plaats 
hebben in bovengemelde herberg op woensdag 
19»tea April om 7 ure ’s avonds.

Voor inlichtingen zich wenden bijC. SPRIET, 
bouwkundige en bij H. DECLERCQ-MUYLLE.

W acht U voor 
de gevolgen

van de Influenza.
Madame MASBEUX te Jupille, schrijft ons:

A A N B E S T E D I N  G
voor het bijbouwen van 

twee klassen bij de Gemeente-Knechtenschool  
en het volledigen der- meubelen.

Mijn echtgenoot, gepensioneerd houtvester van het 
kasteel Chateau du Bois de Breux te Jupille, oud 45 jaar, 
werd 10 jaar geleden aangetast door de griep (influenza), 
van welke ziekte hij nooit geheel hersteld is. Sedert dien 
tiid leed hij aan de keel en aan de borst en voelde zich 
over het geheel niet wel. Hij k o n  zich met zoo aan zijn 
werk wijden als vroeger en moest dikwijls te bed liggen. 
Ziin krachten namen voortdurend af, terwijl hij weinig 
sliep en dag en nacht hoestte. Wanneer hij opstond hoestte 
hij soms wel een uur achter elkaar en dan was hij totaal 
afgemat. Zijne ademhaling was moeilijk en beklemd, altijd 
had hij het benauwd op de borst en hij vond geen enkel 
geneesmiddel, dat zijn smart lenigde, toen men ons op een 
goeden dag de Abdijsiroop aanbeval. Hij heeft 4 fiesschen 
gebruikt en deze hoeveelheid was voldoenden om hem 
geheel van zijne ziekte te verlossen. De hardknekkige hoest 
verminderde, de eetlust keerde terug, de slapeloosheid, de 
pijn tusschen de schouderbladen en op de borst verdween, 
zoodat hij weer volkomen gezond en geheel genezen is. 
Sedert dien tijd is de Abdijsiroop het geneesmiddel onzer 
famillie geworden en wij gebruiken het allen in geval van 
verkoudheid en steeds met het zelfde gevolg.

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

De Abdijpillen, het middel bij uitnemendheid tegen 
alle verzwakkingen, kosten per flacon fr. 3.00.

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

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

Algemeene-Depot L. I. Akker, Rotterdam Hoofd-Depót 
voor België: O de Beul, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar b ij: J. VERHAMME apotheker, Markt
straat Iseghem, en in alle apotheken.

Het Gemeentebestuur van Hulste brengt ter 
kennis van ’t publiek dat er op W oensdag 
12 April 1911, om 3 ure namiddag, ten 
Gemeentehuize van Hulste, zal overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding, onder 
voorbehoud der goedkeuring van de hoogere 
overheid, voor ’t bijbouwen van 2 klassen 
bij de knechtenschool en het volledigen der 
meubelen, waarvan de begrooting beloopt :

1° 1583,87 fr. voor de meubeleering,
2“ 13479,20 fr. voor het bouwen der twee 

klassen.
De plannen, het bestek der werken, alsook 

het kohier van lasten en bespreken, liggen 
ter inzage van eenieder, in het Gemeente- 
sekretariaat te Hulste.

De aanbiedingschriften zullen op zegel toege
zonden worden ten laatste den 11 A pril 1911, 
op het adres van den heer Th e o ph ie l  SNOECK, 
burgemeester der gemeente Hulste.

De zegel van het postbureel op den buitensten 
omslag, zal de dagteekening bestatigen van 
den aanbiedingsbrief.

De werken zullen slechts mogen begonnen 
worden, wanneer de Gemeenteraad den aan
nemer daartoe bemachtigd heeft.

Men kan ook inlichtingen bekomen bij Mr 
Louis VERSTRAETE, bouwmeester te Iseghem.

Hulste, den 15 Maart 1911.

Hofbouwgesticht — Zaadhandel

V i c t o r  Daeninck-Debaere
HOVENIER — ZAADHANDELAAR 

te EMELGHEM
langs de kalsijde van den Dam naar de Plaats

Bekroond met 18 eerste en 10 tweede prijzen 
in de Tentoonstellingen van :

1893 Vlamertinghe 5 eerste en 1 tweede piijs
1897 Ilperen 1 , en 2  „ ,
1898 Vlamertinghe 1 „ en 2 „ ,
1901 IJperen 1 „ en 2  , ,
1906 „ 5 „ en 3 „ „
1907 , 1 .
1907 Iseghem 4 „ en 2  eerediplomas

Ik gelast mij met het aanleggen en onderhouden 
van hoven, serren en versieringen van allen aard.

Groote keus van alle slach van fruitboomen. in hoog
en laagstammen, in de beste soorten en juiste bena
ming ; rozen in hoog- en laagstammen ; trosbeziën, 
stekelbezen aardbezieplanten. hydransioc, rhododendrons, 
ocuba’s, lauriers roses. bloeiende planten, sieraad- en zaai- 
planten, 3000 beschikbare geraniums in de beste soorten, 
araucaria’s, droecena’s, azaléa’s, mimosa’s genista’s, bero- 
nia’s, ivonimusen, hortensia’s, laurieren in hoogstammen 
en pyramiden ; altijd beschikbare bloembollen en knol
gewassen. zooals begonia’s, glocinia’s, mombresia’s, 
jacinthen tulipen, crocus, cannas in 20 verscheidenheden, 
dahlia cactus in 50 verscheidenheden, chrysanthèmen 
in 75 schoone soorten, rechtstrekschen invoer van aüe 
slach van landbouwzaden, groensel- en bloemzaden, 
voortkomende van de beste gekende huizen van het 
land en den vreemde, alle slach van graszaden voor 
weiden en lusthoven.

Voordeelige prijzen en spoedige bediening

Voederbeeten en Klaverzaden.
Betterave, jaune lon

gue d’Allemagne, hors 
terre.

Betterave blanche, lon
gue, demi sucré, collet 
vert.

Betterave blanche, lon
gue, demi sucrée collet 
rose.

Voederbeet, gele lange uit 
den grond, van Duitscnland.

Betterave jaune, de 
Vauriac.

Betterave jaune Ecken- 
dorf.

Betterave rouge, Ecken- 
dorf.

Betterave blanche lon
gue, collet vert.

Da Vroedvrouw van Dickelvenne ver
teld eene belangrijke geschiedenis aan 
een verslaggever van een Brusselsch  
blad.

De verslaggever schyft aan zyn blad:
Bij mijn bezoek aan de vroedvrouw van Dickelvenne, 

Mejuffrouw Angelique Gelas, vernam ik het volgende:
..Gedtirende 10 jaar ben ik vroedvrouw te Dickelvenne 

in Oost-Vlaanderen en heb daar een zeer talrijk praktijk. 
In mijn beroep komt het heraaldelijk voor dat vrouwen 
tot genezing van aderspat, zeere horst en tepels, gezwolen 
beenen, kraambeenen en andere gevolgen van een kinber- 
bed balsem moeten aanwenden. Ook komt het dikwijls 
voor, dat balsem moet worden gebruikt voor jonggebo
renen, die aan huiduitslag lijden. Van al de balsems, 
die ik daarvoor zag gebruiken, is er slechts één, 
waarvan ik steeds de wonderdadige uicslai zag, nl. 
van den Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo. Dit 
zeker middel hielp onmiddellijk in de vele gevallen, 
die ik bij woonde. Behalve dei hier genoemde ziekten 
genas de Kloosterbalsem ook hevige gevallen van 
rhumatism. brand- en snijwonden, zweren en kneuzingen. 
Het is bekend, dat vooral in mijne buurt vele jonge 
kinderen aan huiduitslag en dauwworm lijden, waar
tegen weinig te doen valt. Alleen in de gevallen dat 
ik ze den Kloosterbalsem zag gebruiken, genazen zij 
volkomen. Gaarne verklaar ik dus, dat ik steeds heb 
ondervonden, dat de Kloosterbalsem een uitmuntend 
geneesmiddel is en dat de vele klanten, die het hebben 
aangewend, er zich steeds goed bij hebben bevonden, 
zoodat ik het eenieder durf aanbevelen. „

De Kloosterbalsem Klooster Sancta Paulo, het middel 
bij uitnemendheid tegen Rhumatism, Rhumatische aan
doeningen, jicht, podraga, spjerverrekkingen, spit in den 
rug, wonden van allerlei aard, speen, en alle huidziekten. 
Kloosterbalsem mag in geen enkel huis ontbreken.

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.

Algem-Depót: L. I. AKKER, Rotterdam.
Hoofd-Depót voor België: O. DE BEUL. Lange Nieuw

straat 57, Antwerpen.
Verkrijbaar bij J . VERHAMME, apotheker te Iseghemi

en in alle apotheken.

KANTOOR VAN

Clément Van Caillie
Notaris te Brugge

Voederbeet, witte lange, 
half suikerachtig, met groene 
kraag.

Voederbeet. witte lange, 
half suikerachtig, met rose 
kraag.

Voederbeet, gele Vauriac 
overgroot boven den grond.

Voederbeet, gele Ecken- 
dorf.

Voederbeet, roode Ecken- 
dorf.

Voederbeet witte lange 
boven den grond.

Klaverzaad, zuiver Merckhemsch, goede soort met 
breede bladeren,

Veranderlijke prijzen in  groote hoeveelheid.

Jean SABBE-DECOCK, wijk Abeele
Iseghem , heeft de eer het geacht publiek
kenbaar te maken dat hij 10,000 kilos 
aardappels te koop heeft (witte bloemen) 
plantzaad aan den prijs van 10 fr. het 
100 k ilos; ten zijnen huize af te halen.

OPENBARE VERKOOPING VAN :
I. Een Hofstedeken, genaamd Het Groot 

Leen en H. 2-74-30 C. medegaande Land, te 
Meulebdke (wijk het Veld).

Gebruikt door Camiel Moreel mits 375 fr. 
’s jaars boven de lasten.

Boom- en Haageprijs, fr. 700.
II Eene W erkmanswoonst en H. 0-47-35 C. 

medegaande Land, te Meulebeke (wijk Tur- 
kijen).

Gebruikt door Pol Van Glabbeke mits 180fr. 
’s jaars boven de lasten.

III. Een W oonhuis, zijnde de Herberg
De Groëne W andeling, en eene Tweewoonst 
en H. 0-36-35 C. medegaande Land, teEmelghem 
(bij Iseghem), langs den steenweg naar Ingel
munster.

Verdeeld in twee koopen.
Gebruikt door verscheide mits 380 fr. te 

jare.
IV. Een W oonhuis, zijnde Herberg en 

Winkel, en H. 0-05-00 C. Erf. te Lootenhulle, 
in het dorp.

Gebruikt door de kinders Laroye mits 
100 franks ’s jaars.

Met Instel penningen.
INSTEL

op Dinsdag 11 April 1911 en FINALE TOE
WIJZING op Dinsdag 25 April 1911, telkens 
om 2 ure namiddag, te Thielt. in het Stadhuis, 
bij de kinders Van Daele, op de Markt.

De titelen, plans en lastenkohier berusten 
ten kantore van den Notaris Clément Van 
Caillie, te Brugge, Zuidzandstraat, 5.

Konstantinopelstraat, 153, Brussel-Zuid

FABRIEK VAN : 
Machien-oliën, cylinder-oliën, automobiel-olie, 
consistent vet, bourrages, balatariemen, caout- 
choucdarmen, kuischkatoen, wagensmeer, 
carolifuge. — Electrieke lampen, houten 
poulies, enz.

Voor stalen en prijzen zich te wenden bij 
den algemeenen agent :

Nederweg, 3 9  
IS E G H E M .Gyr. Hochepied,

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST

DEN GOUDEN ZETEL b ij

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

Gentstraat, 23 , ISECGHIHIM

P r a c h t -  en g e w o n e  M eu bels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

Ik beveel mij in het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 
zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluim en en windhaar.

ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.
Flocon in zuivere w ol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aan 1 fr.

1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.
BEDDEN gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25-30-35 40 en 45 fr.

BEDDEN, l 6 kwaliteit van windhaar gekuischt met machien, voor 2 personen
aan 21 — 26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote Markt.

De Notaris V A N D E  M OORTELE, ver
blijvende te Iseghem, zal op de hierna 
gestelde zitdagen openbaarlijk te koop 
aanbieden.

EENIGE KOOP
Een W O O N H U IS, dienende voor herberg, 

genaamd Café de la P a ix ,  groot onder 
bebouwde erve en Koer 100 vierkante meters, 
gelegen te Iseghem ten oostkante der Groote 
M a rk t : gekend ten Kadaster Sektie A ; nr 
261a ; palende noord M. Paul Decoene, en 
oost en zuid M. Valère Werbrouck-Gheysens.

Bewoond door G ustaf Dewulf, verpacht aan 
M. Roelandts Meulebeke, voor 450 fr. ’s jaars, 
tot 1 Mei 1911.

O V E R L A G  : D in sd a g  11 A p r il 1911, 
om 3 ure namiddag in Café de la P a ix ,  
voornoemd.

OPENBARE VERKOOPING VAN

W O O N H U I Z E N
en ZAAILANDEN

te ISEGHEM en LENDELEDE.
De Notaris LE  CO R BESIER  te Iseghem, 

daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank 
van eersten aanleg te Kortrijk van den 
16 Maart 1911, zal ten overstaan van den 
heer Vrederechter des kantons Iseghem, met 
tusschenkomst van den Notaris L A U W E R S  
te IJper, overgaan tot de openbare verkooping 
van de volgende goederen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Woonhuis, winkel en erve, groot 1 are 

80 cent., gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, gebruikt 
door Cyriel Verfaillie, mits 14 fr. te maande.

Koop 2. — Woonhuis, achtergebouwen en erve, groot 
1 are, gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, gebruikt door 
Albert Dejaeghere, mits 11 fr. te maande.

Koop 3. — Woonhuis, zwingelkot en land, te zamen 
groot 28 aren 30 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol.

Koop 4. — Woonhuis en land, te zamen groot 
37 aren 50 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol, gebruikt 
door Petrus Declercq, mits 120 fr. ’s jaars.

Koop 5. — Eene partij zaailand, groot 46 aren 60 cent. 
gelegen te Iseghem, wijk Mol.

Koopen 3 en 5 zijn te zamen gebruikt door Constant 
Viaene, mits 310 fr. ’s jaars.

Koop 6. — Eene partij zaailand, groot 31 aren 70 cent. 
gelegen te Iseghem, Claerboutshof, gebruikt door Ro3ali» 
Victor, mits 92 fr. ’s jaars,

Gemeente LENDELEDE, wijk Kotje.
Koopen 7 en 8. — Twee partijen zaailand, te zamen 

groot 89 aren, gebruikt door de W« Constant Vanoutryve, 
mits 200 fr. ’s jaars, boven de lasten.

ZITTINGEN.
IN S T E L  op Dinsdag 11 April 1 9 1 1 ,
O VERSLAG  op Dinsdag 2 5  April 1 9 1 1 ,  telkens

om 2 ure des namidags te Iseghem, ter zaal van het 
Vredegerecht, in den H ert, Marktstraat.

Een half ten honderden Inatelpenning,
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

(Voor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).

O penbare V erk o o p in g  v an

B O U W G R O N D E N
te ISEGHEM, Steenweg naar Rousselare.

De Notaris L E  CO RBESIER te Iseghem, 
zal overgaan tot de openbare verkooping van 
het volgende goed :

Eene partij BOUWGROND groot 34 aren 37 centiaren, 
gelegen ten noordkante van den steenweg naar Rousselare, 
gebruikt door M. Hector Vanneste, mits 68 fr. bij jare 
lastevrij, verdeeld in 10 koopen.

Er zullen samenvoegingen toegesta&n worden.
ZITTINGEN.

IN S T E L  op Woensdag 12 April 1 9 1 1 ,  in het
Gasthof, bewoond door Henri Duhamel;

O VERSLAG  op Woensdag 2 6  April 1 9 1 1 ,  in
het Grijs Peerd, bewoond door Victor Ledoux, beide 
te Iseghem, telkens om 4 ure des namiddags.

Een half ten honderden Instelpenning.
(Voor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).

STUDIE VAN DEN 
N o ta r is  MEULDERS te  In g e lm u n ster .

Op MAANDAG 17 A P R IL  1911, om 
8 1/2 ure voormiddag,

V  enditie van
W erktuiggereedschappen, machienen en 
smidsalaam, te INGELMUNSTER, by de 
statie, in de vorige smissen van Henri Delaere,
werktuigkundige.

II
Op DINSDAG 18 A P R IL  1911, om

8 ure voormiddag,
VENDITIE VAN

Meubels, kanten, w inkelwaren, bakkers
alaam en landbouwalaam, te ISEGHEM,
Gentstraat, bij Vital Delobelle.

Voor beide venditiën 6 maanden tijd van 
betaling voor de. koopen boven de 10 fr. mits 
borge.

KANTOOR VAN DEN 
Notaris ACHILLE BOSSUYT

te RUMBEKE, Statiestraat, 229.

OVERSLAG Vrijdag 14 April 1911,
om 2 ure (3 ure stipt) namiddag, in ’t Peerd, 
te Rumbeke, Plaats, van

eene beste en welgelegene

HO FSTEDE
te OÜCKENE, Peenemolen

langs gravier, nabij den steenweg naar 
Wynkel St Eloi, groot 8 heet. 93 a. 05 cent.

Slechts ingesteld samen 45 ,850  fr .  
Gebruikt door de heeren Constant en H endrik  
Nuttens, aan 1300 fr. bij jare, boven de lasten 
en de premie brandverzekering.



ZENUWZIEKTEN! $
ZENUWZIEKTEN!

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe it:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiïngen, 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 zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.

PRIJS : f r .  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 ze s  dubbele doos.

Algemeen depo t; Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

bijM J K o d e n t o a c l i ,  A p o th e k e r ,  I seghem .

en in alle goede apotheken.
W a c h t  U v a n  n a m a n k a e la ,  *e *IJn z o n d e r  ^ v a a rd e .

y o c o e o o o o o o o o o o e /o o ix io o o ^

BEETZADEN -  KLAVERZADEN
te bekomen by

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

JB C M L H 2I_ .C 3-X -3[JB G lV dC  (DAM)
Betterave, jaune 

longue, d’AUemagne, 
hors terre.
Betterave, blanche 

longue, col vert, hors 
terre.
Betterave, blanche 

1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.
Betterave, jaune 

Vauriao.

Betterave idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

Voederbeet, gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

Voederbeet, witte 
lange, uit den grond 
met groenen kraag.

Voederbeet, verbe
terde, witte halfsuiker- 
achtig met groenen 
kraag gewicht per
hectaar 200,000 kilos.

Voederbeet, witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel 
Vauriac, overgroot 
boven den grond.

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer
ste opbrengst. 

ONDERZOEK MANGEL  
door den Boerenbond Deurne

pro cent pro cent 
suiker droge

Roode E c k e n d o rfe r ..................... 3.3 7.8
Gele Eckendorfer...........................3.6 8.5
Kirsch Idéale . ...........................5.9 10.5
Gele O b e n d o r fe r ...........................6.2 10.9
Roode Jaabiesbret.......................... 7.6 12.5
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch,goede soort 
met breede bladeren.

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene 
der beste soorten die er bestaan. Zij groeit 
tot 1,50 m. lengte.

V oederklaverzaad.
Suikereizaad, echte palingkop  met breede 

bladeren — eigen kweek.
Graszaden voor weiden in goede mengeling, 

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboomen, Rozelaars, Rhododendroms, 
Azalées in potten uit de serre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach v a n  bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesteu  enz.

Bij groote hoeveelheid verm indering  van  
p rijs  op al de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

Doos van 2cachelTen
Koker van9cacheITen 

in a l le

APOTHEKEN

Algemeen depot voor Issgfhem en omstreken 
Apotheek Arthur Rodenbach

Groote M arkt

Geetv G r ijs  H a a r
M E E R ! ! !

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

E i s c h t  o p  
d e n  h a l s :

In flacons vsn  fr. 1 ,5 0  en fr. 9 , 5 0

Engilscti BairltiaitHor au 2 fr. pir flicii
T •  koop bij A p o th sk srs  

D r o g isten , H aarsn ijd ers sn  R eukw lnkels 
la ’t groit: farfunirl» 0’ Stip, WitMtbtki (Bi!*Ti)

W ekelijksche Markten
KOüTdUK

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

id.

3 April
19.50 a 20,00 
15,00 a 15,50
17.50 a 18,00 
00,00 a 65,00 
00,00a 102,00
11.50 a 12,00 

3,30 a 3,40 
2,10 a 2,20

.00,00 a44,00 
00,00 a 00,00

27 Maart
19.50 a 20,00
15.50 a 15,25
17.00 a 17,50 
00,00 a 67,00 
00.00 a l05.00
10.00 a 12.00 
3,10 a 3,40 
2,00 a 2,10

00,00 a 44,00 
00,00

Veemarkt: 3 April 199 koeien, 140 veerzen 
50 stieren, 39 ossen.

BOUSSELABE 4 April
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,50 a 19,00
Rogge 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 18,00
Boonen 20,00 a 21.00
Aardappelen 11,50 a 13,50
Boter per Kilo 3,20 a 3,40
Eieren per 25 2,00 a 2,10
Suikeryboonen beschik.44,50 
Suikeryboonen 1911 a 19,00
Viggens 27,00 a 37,00
Koolz.olie 100k° 00,00 a65,00 
Lynz. olie 100 102.00

UBYKV5E 5 April
Aardappels lOOk. 10,00a 11,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 43,00

BRUGGE 1 April
Tarwe de 100 k° 19,00 a 20,00

28 Maart
19.50 a 20,50
18.50 a 19,00 
14,75 a 15,25
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00
13.50 a 14,50 
3,30 a 3,20 
2,00 a 2,10

00,00 a 44,25 
00,00 p 18,75
25.00 a 35,CO 
00,00 a 67,50 
0,00 a 105,00 
29 Maart
!0,00 a 11,00
3.00 a 3,20
2.00 a 2,10 
1,90 a 2,00

40.00 a 45,00 
25 Haart

19.00 a 20,00
13.50 a 14,50 
2.80 a 3,10

12.00 a 12,25
16.00 a 16,50
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,65
30 Maart

12.00 a 12,25 
2.10 a O.00 
0,00 a 3,00

00,00 a 49,00 
a 3.00

Rogge 13,00 a 14,00
Boter 2,90 a 3,30
Aardappels 11,00 a 12 00
Haver 100 k° 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 20,50
Vlas 1,50 a 1,65

AU0ENAFRI>E 6 April
Aardappels 100k°12.00al2,75 
Boter de kilo 3,00 a .< 00
Eieren per 25 2,13a 0.00
Verkens 00,00 a 4U.50
Konijnen 3,00

ANTW EBPïK 3 April

Soda-nitraat beschikbare fr. 23,75
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 33,25

Veemarkt Antwerpen 3 April 
48 ossen 1° kw. 0,85 & 1,05

141 koeien 0,00 0,00
32 veerzen 0,83 1,03
39 stieren 0,71 0,91
3'2 kalveren 0.90 1.20

M % M uiric3 Meier,
b i j o i l M v  Heel en tan 1 nnesiers, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge- 
vantï, te Kortrijt,  kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
vin 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon eu Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de ta n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele  
gebitten van 100 fr voort en hooger  
gewaarborgd voor het gansche levea

VERLOREN. — Eene fourrurein skungs, 
woensdagavond van 8 1/2 tot 9 1/2 ure, vau de 
de Pélichystraat tot aan de Koornmarkt. Goede 
belooning voor die ze terugbrengt bij Julès 
Strynckx-Huysman, Rousselarestraat.

JONGE DOCHTER vraagt plaats voor 
winkeldochter of dergeljjke in katholieke 
familie van Iseghem of Rousselare. Schrijven 
Kortrijk middenpostbus n° 4. 22-3

Te koopen
Al de materialen voortkomende van de 
afbraak der herberg « DE ZWARTE 
LEEUW  n op de Koornmarkt, Iseghem.

Zich te bevragen bij M. C. MULLIE-CLEMENT, bouw- 
meester-aannemer, Nieuwetraat, Iseghem.

TE P A C H T E N  : Gerieflijk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
René S p il l e b e e n , Rousselarestraat, Iseghem.

Superphosphate KUHLNIANN
SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

P l o m b  d  [S I j g a r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z T O U S

l e s  N égociants en  Engrais

lood

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

HET VLUGSTE

W a a r b o r g

Mengelingen gewaarborgd 

Eischt h et merk
BY ALLE

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
fi ^JRCLOTURES nÉTALÜOUES

D m ó i 'i t  o  hoNNCUD. Cr? F m

RST£NBERGPUp̂ TCHÊ ® l 074ANDERlECHT-BRUXj

PÜRTES.CHENILS
P0ULAILLERS.
GRILLAGES.
TISSUS.CABUS.
PA1LLA5SOK5.
R0N(ES,RE5S0PJi 
at Butresartiftes 
Len fil métalljquq

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

■ KATALOGUS KOSTELOOS. -------------

Antwerpsche Hypotheekkas
A'aamlooze M aatschappij gesticht in  1881 

Huidevetterstraat, 35, A ntw erpen

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  
Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5,431,269,05

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

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

terug te geven in  kapitaal en intresten :
Duur A nnuiteiten
5 jaar fr. 3 2 6 , 3 0  

10 jaar fr. 1 3 - 4 , 9 0  
15 jaar fr. 9 1 , 6 0

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich  te w enden to t eenen der a g en ten :

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr.
25 jaar fr. G S , 8 0  
30 jaar fr. 5 Ö , G O

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

! M. & M" M. MEIER
Bijzondere Cairnrgijns Tandmeesters-Specialisten 

GeUolomterd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, 

vereerd  door de g ees te lijk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t r i j k
bij het g evang , huis m et k o e tsp o o r t ,

kuunen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pynljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaaisHii van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ou(H tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mra0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en d^ spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet ^ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MiiiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel w arvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van u i  5 f rank . — V olledige gebijten  van af 
103 franken  en hooger. — Al de k uns ttanden  en geb ijten  kom ende uit d* 
laborato ire  van Mr en M"* Maurice M SIË R , zijn verzekerd  vooi het leven
Te raadplegen alle dagen te CORTRIJK van 9 tot 12 en vaa 2 tot 5 aren uitgezonderd d« zop 
en hoogdagen.


