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onverg'eld tweemaal in de öaiette
overgenomen.

De Paaschdagen.
Dank zy het prachtig lenteweder, zijn zjj 

wel voorbijgegaan. Velen verlustigden zich 
in eene wandeling op den buiten, anderen 
deden een uitstapke naar Kort rij k-feeste, 
Roubaais, Brussel, en waar weet ik al.

’t Was bijzonder een vrolijke tijd voor de 
kinderen, die met den tram een rijdje deden 
van aan de statie tot aan het blauw kapelleken. 
Het tramken was meestal proppensvol en de 
geldomhaler vond bijna den tyd niet om ze 
allen van kaartjes te gerieven. Alzoo waren 
er die franco  reisden.

De politie heeft zeker weinig werk gehad ; 
men heeft noch van ruzie noch van vecht
partijen gehoord. Des te beter.

Nochtans, ’t is te beklagen dat er vele 
werklieden op zulke dagen zooveel geld ver
drinken. Wat baat het meer te winnen en 
beter loon te betrachten, als dit gewin niet 
ten bate komt aan het huisgezin en in slemp
partijen wordt verbrast.

Het geld alzoo verkwist, zou veel beter 
kunnen gebruikt worden ; men zou daarmede 
een familiefeestje moeten houden, waar vrouw 
•n kinders hun deel en hun verzet in hebben. 
Vroeger ging man en vrouw met geheel het 
huisgezin, na vesperstijd een uitstapje doen, 
en na de wandeling vergastte men zich te 
samen aan eene frissche teug bier om dan, 
gezond van hert en geest, samen huiswaarts 
te keeren.

Men zag dan geene jonge lieden langs de 
straten slenteren en verkeeren, wanneer zij 
nauwelijks 15-16 jaren tellen.

Men verzette zich t ’huis onder vrienden en 
geburen, de jonge lieden vonden er gelegenheid 
malkander te zien en eene keuze te doen 
volgens hunnen staat, waarna zy, na een 
behoorlijk verkeer, zich in eer en deugd in den 
huwelijken staat begaven, en op hunne beurt 
een christelijk huisgezin stichtten.

Ongelukkiglijk zoeken vele huisvaders hun 
eenig verzet buiten den huize ; hunne zoons 
en dochters volgen dit voorbeeld. Men zou 
verstomd staan, moest men het geld samentellen 
die in een enkel jaar bij vele werkmansgezinnen 
in drankpart-ijen verteerd wordt, waar niets 
van overblijft dan zware koppen, ijdele beurzen 
en dulle zinnen.

Die huisgezinnen moeten onvermijdelijk tot 
armoede en verval komen, want daar heerschen 
noch orde noch spaarzaamheid, en bij den 
minsten tegenslag moeten zij door het arm
bestuur of de liefdadige genootschappen 
onderhouden worden.

’t Is niet omdat er te weinig gewonnen, 
maar te veel verteerd wordt, dat er meest 
altijd een te kort in de kas is. Men moet 
slechts rondom zich zien om daarvan overtuigd 
te zijn.

Vele burgers die nu eene deftige plaats 
in de maatschappij bekleeden waren vroeger 
werklieden en wonnen noch meer noch min 
dan menig andere van hunne soort. Maar 
in plaats van een merkelijk deel van hunnen 
loon te verteeren gingen zij slechts op tijd 
en stond een pintje drinken, maakten geene 
dagen, maar wrochten neerstig de weke door. 
Zoo vergaarden zij eenen stuiver, begonnen 
eenen kleinen handel of stelden zich als 
baas. Na korte jaren wierd hunnen toestand 
van langs om beter, zij gaven hunne kinderen 
een beter onderwijs, deze vermeerderden 
hunne zaken, en nu staan zij aan het hoofd 
van aanzienlijke handelshuizen — dank zij 
hunnen vlijt en spaarzaamheid, — terwijl 
sommigen hunner vroegere geburen en werk
gezellen, van verval tot verval in hunnen 
ouden dag dischgenooten wierden.

Maar het zijn de mannen alleen niet die 
het huisgezin tot den welstand brengen — de 
vrouw heeft daar eene groote rol te vervullen. 
En hierin komen er velen ongelukkiglijk 
aan hunne plichten te kort door lichtzinnigheid, 
maar ook en meest nog door hunne onwe
tendheid in huishoudelijke zaken.

De huishoudschool die hier onlangs inge
richt wierd, is een allerbeste middel om de 
jon^e dochters hierin te onderwijzen. 
Daar leeren zij op eene profijtige manier 
goed en voedzaam eten bereiden, de klee- 
deren wasschen, naaien en stoppen, het 
huis net houden, in een woord alles wat 
er noodig is om goede huisvrouwen te 
worden.

Er is veel meer gelegen aan het geld 
wel en nuttig te besteden, dan aan iets meer

of min te winnen. W at baat het dat er 
meer gewonnen is als het even gauw en 
zonder nut verteerd wordt. Dit wordt veel 
te veel uit het oog verloren. Men spreekt 
altijd van hooger loon maar men leert niet 
genoeg hoe en op welke manier men dit 
loon moet gebruiken voor het geluk en de 
welvaart van het huisgezin.

Het vebeteren van het lot der werklieden 
hangt eerst en meest van hun zelven af ; 
daartoe moeten zy op eene verstandige ma
nier de middels gebruiken en aanleggen 
die zij door hun werk verdienen, en die 
hun anderzijds ter hand gesteld worden.

W at is  er over een

Viaamsche Hoogeschool
te denken ? ?

Eenieder weet dat sedert eenige weken de 
Hoogeschoolkwestie druk besproken is in alle 
zoo Vlaamschgezinde als Vlaamschhatende 
dagbladen en dat ze zelfs de hoofd kwestie 
geworden is. Dus ware het ons dunkens niet 
overbodig in de « Gazette van Iseghem » 
hierover eenige gedachten uiteen te zetten.

Gelijk eenieder weet is het onderwijs ver
deeld in 3 groote takken het Lager, het 
Middelbaar en het Hooger Onderwijs.

Verre het grootste deel van ons volk genieten 
enkel het lager onderwijs en gaan ter school 
tot den ouderdom van ongeveer 12 jaren. Dus 
is het met volle recht en reden dat de heer
G. Seghers het doel en het ware wezen van de 
lagere school als volgt omschreven heeft : « In 
de lagere school wordt geleerd wat niemand 
kan missen in welken stand hij zich ook 
bevinde. Het moet terzelfder tijd bijdragen tot 
de algemeene geestesontwikkeling. » En in 
hunnen gezamentlijken brief welken de 
Vlaamschgezinde Maatschappijen met Juli 
laatstleden aan Zijne Majesteit koning Albert 
stuurden voegden zij daarbij. « Door het aan- 
leeren der tweede taal, de Fransche, wordt de 
lagere school van hare natuurlijke bestemming 
afgeleid : Om het volkskind eene algemeene 
ontwikkeling te verleenen moet de school 
kennis en gedachten geven. »

En Mac. Leod. Hoogleeraar aan de Hooge
school te Gent bewijst dat op 100 scholen van 
het Viaamsche Land er 90 zijn waar dit niet 
gedaan wordt.

De schooluren moeten hier immers dienen 
om te leeren, cheval, chevaux, mourir, mou- 
rant — je meurs — enz....

Verrijkt een hof omdat aan de bloemen en 
planten, plaatjes hangen waarop naast den 
Vlaamschen naam ook de Fransche prijkt P

Zoo ook verrijkt de kennis van het kind omdat 
het van hetzelfde voorwerp naast den Vlaam
schen naam ook den Franschen kent ? Ware 
het niet beter dat het kind, in plaats van
2 namen te kennen voorééne zaak, twee zaken 
kende ? ?

Daarom eischen de vlaamschgezinden 1/. Dat 
alle onderwijs der lagere school in de Taal van 
het kind gegeven zij : 2/. Dat in Vlaamsch 
Belgie op de lagere school de Moedertaal 
grondig aangeleerd worde — 3ij'. Dat de 
studie van het Fransch die zooveel kostelijken 
tijd nutteloos verspeelt, van het leerplan der 
lagere school verdwijne.

Tot hier over het lager onderwijs.
** *

Nu een woordje over het Middelbaar Onder
wijs. Op het lager onderwijs volgt onmiddelijk 
het middelbaar. Het heeft tot doel het aanleeren 
der beginselen van de wetenschap, maar vooral 
het ontwikkelen van den geest als voorbe
reiding tot de hoogere studiën.

De vraag stelt zich nu : Hoe zal men het best 
dit doel bereiken ?

Maar springt het niet in 'toog dat de jonge
ling het best en met het meest vrucht, die 
eerste beginselen zal aanleeren in de taal 
die hij van kindsbeen af op den schoot zijner 
moeder geleerd en van zijne vroegste jeugd 
gesproken heeft, taal daardoor zoo onafscheid
baar met zijne begrippen vergroeid en ver- 
eenzelfdigd, dat het onophoudend aanleeren 
eener nieuwe taal het werk der eerstn ont
wikkeling ten zeerste krenkt, en maakt dat 
de eerste ontwikkeling der lagere school voor 
het kind tot niets strekt.

Daarom eischen wij dat het Vlaamsch in 
Vlaanderen de voertaal weze van het mid
delbaar onderwijs en dat aan de fransche taal, 
de 2de, niet de eerste rang worde toegekend !

** *

Na het middelbaar onderwijs hebben wij 
het Hooger Onderwijs en de Hoogeschool. 
Het doel der Hoogescbool is de hoogere ont
wikkeling te verleenen aan hen die van ambts
wege zullen moeten aan het hoofd staan van 
bet volk en het zullen moeten opleiden naar 
hoogere beschaving en ontwikkeling.

Hoeveel Staatsboogescholen zijn er in 
Belgie ? — Er zijn er twee, eene te Luik voor 
het Waalschgedeelte van Belgie. Eene te Gent 
voor Vlaamsch-Belgie. Wie betaalt het onder
houd van die Hoogescholen ? De Belgen — dit 
is : de 4,385,630 Vlamingen en de 2,834,916 
Walen die samen de Belgische bevolking uit
maken, dus omtrent 1,500,000 Vlamingen meer 
dan Walen. De Vlamingen geven jaarlijks 
miilioenen uit voor het onderhoud der Hooge
scholen. En wat doet de Staat met dat geld ? 
de Staat bezigt dat geld om onze doktors, 
advocaten enz... te verfranschen. Hij bezigt 
dat zuurgewonnen geld om die hooger ont
wikkelde Vlamingen te verfranschen. Maar 
nu hebben die hooger ontwikkelde Vlamingen 
begrepen welke wantoestanden daaruit voort
spruiten — en met duizenden in getal zijn zij 
opgestaan — zij hebben malkaar de hand toe
gereikt in de personen van Van Cauwelaert, 
Huvsmans en Franck, en samen eischen ze nu 
luidop het recht voor hun volk — en inzonder 
wij eischen de vervlaamsching der Gentsche 
Hogeschool, eisch die al andere als beheerscht.
— Wat betreft dit achterstellen der Vla
mingen, ziehier enkele feiten die dit in klaar 
daglicht zullen stellen.

Jaarlijks wordt 1,948,600 fr. uitgegeven 
aan Waalsche hoogere bedienden in het 
ministerie van spoorwegen, posterijen en tele
fonen, aan Viaamsche bedienden in dit zelfde 
ministerie nog niet de heft daarvan namelijk 
853.300 fr. en houdt dan nog rekening hier
mede, dat er 1,500,000 Vlamingen meer zijn 
dan Walen.

Eene reiskaart 3de klas van Antwerpen, 
133, kilometers van de zee afgelegen, kost
5 frank omdat het in ’t Viaamsche land is 
en voor Vlamingen.

Eene zelfde reiskaart integendeel, van 
Namen 180 kilm. van de zee afgelegen kost
4 frank — dus 47 kilm. meer voor één frank 
min, omdat het in het Walenland is en voor 
Walen.

Maar er zijn feiten die nog hartverscheu- 
render zijn ; gij kent allen sommige w raak
roepende dingen die voor het gerecht gebeurd 
zijn — gi] weet allen niet waar, hoe Coucke 
en Goethals, twee Vlamingen, die geen Fransch 
kenden, onschuldig werden ter dood veroor
deeld. — Ziedaar, Vlamingen, twee uwer stam
genoten die onschuldig veroordeeld werden en 
onthoofd op het schavot, w i e r  onschuldig bloed 
vergoten werd, enkel en alleen omdat zij geen 
Fransch kenden — dat was hunné eenige 
misdaad.

Om verder te gaan, schieten de cijfers niet te 
kortom te toonen hoe wij Vlamingen verdrukt 
worden. Enkel nog ’n voorbeeld over het 
Belgisch leger. In ons leger zijn 102,600 
Vlamingen en 77,400 Walen — dus 25,000 
Vlamingen meer dan Walen. Alles geschiedt 
er in ’t Fransch. — Is dat niet wraakroepend ?

Werk meê met ons om die wantoestanden 
te doen verdwijnen en gaat de oorzaak tegen in 
haren wortel en daarom eischt een Vlaamsch 
onderwijs van Hooger tot Lager, en van Lager 
tot Hooger !

Daar ligt de oorzaak van alle mistoestanden, 
en daarom ook is de eisch eener Viaamsche 
Hoogeschool rechtvaardig !

En nu ge vraagt wat gij daarvoor kunt doen 
en hoe gij daartoe kunt meêhelpen, zullen wij 
U het middel aanwijzen, het is kort en gemak
kelijk. — Luistert — Dat de gemeenteraad 
van Iseghem gelijk honderden anderen reeds 
gedaan hebben — waaronder in de laatste 
weken, de gemeenteraden van Lendelede, 
Meulebeke. Dudzeele, Geeraardsbergen, Rupel- 
monde, Gheel, enz... — een schrift opsture 
den Heer minister of nog beter rechtstreeks 
naar de Kamers waarbij hij wenscht dat de 
Hoogeschool van Gent vervlaamscht worde. — 
Het is immers ons recht als Vlamingen ; daar- 
rond moeten alle andere eischen zich komen 
scharen!

Vlaming.

Schoolwet.
W elsprekende cijfers.

Ter gelegenheid van de bespreking van het 
nieuw ontwerp van schoolwet, zijn verscheidene 
statistieken opgemaakt.

Vooreerst de statistiek der schoolgaande 
kinderen :
Gemeentescholen 511,012 leerlingen.
Aangenomen scholen 236,004 »
Aanneembare scholen 182,331 »

Totaal 929,347 »
Dan heeft een liberaal kamerlid gevraagd 

hoeveel kinderen ontslagen zijn van het gods- 
dienst-onderwijs.

' W\j geven het aantal per provincie ; 
Antwerpen 319
Brabant 5554
West-Vlaanderen 394
Oostvlaanderen 3510
Henegouw 9311
Luik 6358
Limburg 2
Luxemburg 175

331Namen
Totaal 25954

Dus, op 929,347 leerlingen zijn er 25,954 
ontslagen of 2.8 per honderd.

Volgens de tegenstrevers, zou men, om de 
wille van die 2.8 per honderd, het godsdienst
onderwijs uit de school moeten bannen,dat door 
de 97.2 overige hondersten verlangd wordt.

Dat is uitzinnig, zooveel te meer dat dis 2.8 
toch voldoening bekomen, voor wat hun per
soonlijk aangaat.

W at meer is. uit die cijfers blijkt dat bijna 
al de huisvaders in België een godsdienstig 
onderwijs willen en niet een onzijdig. Daar nu 
het nieuwe wetsvoorstel a a n  ieder huisvader 
per schoolkind ongeveer dertig frank school
geld toekent, zullen de huisvaders eindelijk dit 
godsdienstig onderwijs kunnen beKomen. Het 
blijkt nog uit die cijfers dat de vaders van 903 
duizend kinderen betalen voor onzijdige 
scholen, de provincie Limburg b. v. om wille 
van twee kinderen.

Woensdag had te Mechelen de algemeene 
vergadering plaats van de oud-leerlingen der 
katholieke normaalschool, onder het voorzitter
schap van M. Spaeninkx, voorzitter van den 
Bond. Aan het bureel hadden ook plaats ge
nomen de andere bestuurleden, en ook Z. E. H. 
kanunnik Temmerman, en Dr Frans Van 
Cauwelaert, volksvertegenwoordiger.

Verschillige redenaars voerden het woord : 
M. Spaeninkx deed den welkomgroet; M. 
Hendrickx, onderwijzer te Waerloos, sprak in 
naam der gemeenteonderwijzers; M. Fr. I)e 
Beuckelaer, bestuurder der St-Romboutsschool, 
Mechelen, deed de grieven kennen der aan
genomen onderwijzers tegen het nieuwe school- 
ontwerp, en M. Willem Vereist van Antwerpen 
sprak in naam der aanneembare onderwijzers, 
en schetste den toestand dezer laatsten zooals 
hy zich thans te Antwerpen voordoet.

Kanunnik Temmerman deed daarna eene 
belangrijke mededeeling namens Z. Em. kar
dinaal Mercier. Er zou voor de vrije katholieke 
onderwyzers, zoowel aangenomen als aanneem
bare, een beroepsraad ingericht worden, die 
zal beslissen over alle geschillen, zooals : 
afzetting van bediening, afschaffing van plaats, 
vermindering van jaarwedde, tuchtstraffen, enz. 
die de katholieke onderwijzers er zullen aan 
onderwerpen. Hij kondigde verder nog aan dat 
de hoogere geestelijke overheid het middel 
zoekt om aan de katholieke onderwyzers een 
persoonijjk pensioen te verleenen, zooals de 
officieele onderwijzers er een genieten. Deze 
dubbele mededeeling werd luidruchtig toege
juicht.

Dr Van Cauwelaert hield daarna gedurende 
eene volle uur eene prachtige redevoering, 
waarin hij de verbeteringen opsomde die aan 
het voorstel van minister Schollaert kunnen 
gebracht worden en zette de katholieke onder
wyzers aan, eendrachtig en vastberaden, doch 
kalm te werken om hunnen stofïelijken toestand 
te doen verbeteren.

Deze algemeene vergadering is onder alle 
oogpunten wel gelukt en zal ongetwijfeld goede 
vruchten opleveren. Er werd ten slotte een 
dagorde gestemd, de verbeteringen opsommend 
aan het wetsontwerp Schollaert toe te brengen.



Mekanisch gereedschap.
Wij roepen de aandacht onzer lezers, kleine 

bazen en ambachtslieden, op de aanmoedi- 
gingstoelagen van 5 t. h. in geld, welke het 
ministerie van nijverheid en arbeid verleent 
op allen aankoop van werkgereedschap, 
waarvan het beloop ten minste 200 fr. en ten 
hoogste 3000 fr. bedraagt. Kostelooze raad
gevingen en berekeningen van weerde, kracht, 
verbruik en stelsel, worden door de ingenieurs 
van het Ambt der Ambachten en Neringen 
aan den belanghebbende gegeven.

Er worden onder andere toelagen verleend 
aan bakkers, voor het plaatsen van ovens, 
mekanische troggen, deegverdeelers, zakken- 
kloppers, spekulatiemachienen, enz. ; aan 
schrijnwerkers, timmerlieden, meubel- en 
wagenmakers, mekaniciens, slotmakers en 
smeden, ijzer-, lood- en zinkbewerkers, voor 
alle mekanieken, draaibanken, toupiën, zagen, 
boormachienen, enz. ; aan drukkers, boek
binders, rund- en verkensslachters, kleer- en 
schoenmakers, op alle gereedschap voor hun 
werkhuis.

De toelagen worden ook bijzonderlijk ver
leend voor den aankoop van electro-, spiritus 
of gazmotors.

H et socialistisch Congres.
Binst de Paaschdagen hebben de socialisten 

te Brussel hun jaarlijksch congres gehouden. 
Er werd fel geklaagd dat zettere socialistische 
volksvertegenwoordigers niet regelmatig de 
Kamerzittingen bijwonen, en het congres 
besloot dat er niet meer mag gepaireerd 
worden.

Verder heeft het congres zich lang bezig 
gehouden met de schoolkwestie. Er werd 
besloten met de liberalen samen te spannen 
om het ontwerp van M. Schollaert te bestrijden, 
alhoewel eenige leden niet veel betrouwen 
in dat samenloopen met de liberalen hebben. 
Op 15 augusti zullen de socialisten te Brussel 
eene groote betooging houden, niet alleen om 
tegen het schoolontwerp te protesteeren, maar 
ook om het enkelvoudig algemeen stemrecht 
te eischen.

Een voorstel, om als protestatie, de alge
meene werkstaking uit te roepen, werd met 
bijna eenparigheid van stemmen verworpen.

De Liberale Jonge W achten.
Zondag hebben de liberale jonge wachten 

te Mechelen een congres gehouden, waarop er 
veel gezeeverd werd over de schoolkwestie, 
en ook de vervlaamsching der Gentsche hooge
school werd besproken. Toen er over dat 
laatste punt moest gestemd worden, bevond 
men dat de vergadering niet meer in getal 
was en er kon geene beslissing genomen 
worden ; van de 198 afgeveerdigden, waren 
er nog slechts 90 aanwezig De anderen 
waren op zwier gegaan.

Anti-vrijmetselaars Tijdschrift.
De anti-vrijmetselaarsbond komt het eerste 

nummer van het geiliustreerd maandschrift 
u i t  te geven.

Het beantwoord ten volle aan de algemeene 
verwachting, en wij twijfelen niet dat hij vele 
achterblijvers zal aanzetten den nieuwen bond 
bij te treden.

Ziehier den beknopten inhoud van het eerste 
nummer, welke maar een zwak gedacht geeft 
van de belangrijkheid van die uitgave :

Bericht; Ons programma; Voorstelling; 
Geschiedenis der vrijmetselarij in Belgie ; De 
vrijmetselarij te Hoei ; De vrijmetselarij in 
Belgie ; De vrijmetselarij en de -politiek ; De 
zusters-vriimetseiaressen ; Het lied der vrij- 
metselaarsleerlingen ; Varia ; Onze premiën ; 
Vragen en antwoorden ; Boekenbeoordeeling ; 
Familiezaken ; KJeine briefwisseling.

A bonnem entsprijs : voor Belgie, fr. 2.50 ; 
voor den vreem d e, fr. 3 ,0 0 ; h et n um m er, 9,25.

Zich te wenden tot den maatschappelijken 
zetel van den Anti-vrijmetselaarsbond, Cipres
straat, 2, Brussel.

PHILIPPIJNEN
Uitbersting van eenen vuurberg .
Mededeeling van P. Van Runckelen, mis

sionaris van Scheut.
Ons volk van Amadeo heeft dezer dagen 

met angst en vreeze gelegen, ter oorzake 
van eenen vuurberg die gestoord was. Wij 
kwamen er nog goed van tusschen. Maar 
elders zijn er velen verongelukt en is er 
groote schade. Erg vreesachtig ben ik wel 
niet, en toch rechtuit gezegd, liever laze 
ik van zulke voorvallen in de boeken, dan 
zoo iets van nabij te beschouwen. Reeds twee 
dagen ging er gedurig een geschok door 
den grond, soms hevig soms min, met een 
rammelen als van den donder in de verte. 
Menschen en dieren liepen verlegen en on
gerust. Mijn huis staat ook niet al te sterk, 
en het scheen mij nu en dan dat alsof het 
dak beneden kwam. Den 28 Februari ’s nachts 
verbeidde de eene schok den anderen niet, 
’t ging erger en erger. Om 3 ure sprong ik 
op, ’k dacht dat de muren scheurden ; mijne 
kamer stond in licht en laai, maar dat was 
geen bliksem. Zou er wel een brand zijn ? 
Neen, daar ginds boven den berg, het vuur 
slaat uit en hemelhooge 1 En er tusschen vliegen 
bonken steen. Maar de lucht is helledonker. 
En wat klinkt het door den nacht toch akelig 
van menschen die roepen, honden die huilen, 
dieren die kreunen.

Op eens blijft er niets meer te zien dan 
een zwart gevaarte boven den berg, zwarter 
nog dan al het overige. Die wolk zet uit, 
zy schuift, zij nadert, nadert.... Een machtige

solferreuk bevangt mij. Ik steek myne hand 
door t ’ raam. Warme asschen lava moet dat 
zijn. Zullen wij dan verstikken ? Onbedacht 
ga ik knielen om mij en mijn volk aan 
de H. Moeder te bevelen.

Langzaam — aan vermindert het geknetter 
van de asschen en ’t gaat over. Bij ’t eerste 
daglicht was ik te been. Aarde en daken 
’t iag al met lava bestrooid en bedekt. God 
zij gedankt, hier in Amadeo kregen wij nog 
weinig van die vlaag. Huizen en menschen 
zijn onegedeerd, maar beesten in de weide 
zijn gedood, op de akkers is de oogst ver
schroeit, de vruchten verbrand. Menig arme 
werkman zit nu in de ellende.

Den ganschen dag was de kerk vol lieden die 
open-arms baden om behoudenis en ontfermen.
’s Avonds om 11 uren kwam ik van bij 
eenen zieke weer naar huis en ik hoorde 
dat de menschen niet dierven alleen blijven, 
maar vergaderd zaten in de ruimste « Casas » 
om luidop te bidden.

Het bleef zoo met die aardbevingen aan- 
loopen vier of vijf dagen en tegen den achtsten 
was alles weer effen,, de menschen leefden 
nog eens gerust.

Was er in Amadeo niemand verongelukt, 
op drie uurkens van ons, in een gehucht 
nader bij den berg, verging het slechter. 
Eene helling die afschoof sleepte verscheidene 
huizen mee. De inwoners werden bijna allen 
gedood. Zeven waren er overgeschoten, maar 
gekwetst en met brandwonden bedekt lagen 
zij te kermen om hulpe. En wat gedaan 
om ze te helpen, zonder voldoende gerief 
om ze te bezorgen en hunne wonden behoorlijk 
te verbinden....

Duizend dooden zijn er wellicht in Talisay, 
Limere en Taal. En welk een rouw voor 
weduwen en weezen die ’t overleven. Bisschop 
Petrelli is die ongelukkigen gaan troosten. 
Den vrijdag 11 Februari werd er in Talisay 
een plechtige lijkdienst gezongen.

Zonder uitstel zorgde het Amerikaansch 
Bestuur om hulpe en voorraad te zenden 
waar het noodig was.

Bij zulke ramp zijn veel menschen tot 
inkeer gekomeu. Geve het H. Hert dat zij 
volherden 1 Naar ’t geestelijke ging rerds 
alles goed. Sedert tien maanden dat ik hier 
verbiyf heb ik de zaken van 75 verkeerde 
huishoudens kunnen effen maken. In ’t begin 
had ik den eersten Zondag van'iedere maand 
40 tot 50 communiën. Met Nieuwjaar 116 
en nu in Februari 125. Gedankt en geloofd 
zij ’t H Hart van Jesus !....

Te Amadeo, op het eiland Luzon, den
20 Februari 1911.

Het gemeentehuis van 
Schaarbeek afgebrand.

Eene schrikkelijke ramp heeft maandag 
avond het prachtig gemeentehuis van Schaar
beek in asch gelegd en men vermoedt dat 
die ramp het werk is van een brandstichter.

Rond 7 ure ’s avonds bemerkten de voor- 
bygangers langst de Florisstraat eene akelige 
klaarte in het controolbureel boven het 
politie-kommissariaat. Het noodsein werd 
onmiddelijk gegeven en de pompiers warin 
spoedig ter plaats. Zij vielen het vuur aan 
by middel van eene enkele spuit en waren 
het op korten tijd meester. Het eerste 
gedacht was dat er Kwaadwilligheid in het 
spel was en dit vermoeden werd bevestigd 
doordien men in een hoak van het bureel 
eene half opgebrande blaas vond die terpentijn 
moest bevat hebben.

Rond 10 1/4 ure brak er voor de tweede 
maal brand uit op den zolder van den 
linkervleugel. Het vuur nam van eersten af 
eene groote uitbreiding en toen men den 
brand bemerkte stond geheel het houtwerk 
van het dak in laaie vlam.

Ditmaal leverde de brand veel grooter 
gevaar op dan de eerste maal daar de vlammen 
moeilijker konden bereikt worden en het 
vuur een gemakkelijk voedsel vond in het 
droog hout van het dak. Bovendien ’t mid
dendeel van ’t gebouw was nog omringd 
door eene reusachtige houten stelling, daar 
men er belangrijke herstellingen uitvoert.

Het bovenste gedeelte van die stelling 
vatte weldra vuur en verspreidde de vlammen 
nog meer. Ten 10 1/2 ure stond het dak 
schier heelemaal in brand, een rosse gloed 
verlichtte akelig den hemel en uren in de 
ronde kon men den brand bemerken.

De pompiers waren schier machteloos 
tegenover den vuurpoel. De stoomspuit werd 
in werking gebracht en op het vernielend 
element gericht. Een pompier die op de 
Becuwe-ladder geklommen was kreeg eeu 
zwaar ornementstuk die van het dak los
geraakte, op het hoofd. Ondanks zijnen 
koperen helm werd da man half doodgeslagen, 
hy loste de ladder en viel van eene hoogte 
van vyf meters ten gronde.

Heel de gemeente was weldra te been en 
de menigte maakte de reddingswerken zeer 
moeilijk, te meer daar den omtrek belemmerd 
was door de barakken der foorkramers, want 
het was juist de laatste dag der foor. Een 
onbegrijpelyke schrik maakte zich meester 
van de foormannen die in den omtrek hunne 
tenten opgeslagen hadden. De wind joeg de 
vlammen op en sloeg de vuurgensters naar 
de barakken over. De kramen werden in 
allerhaast afgebroken en de koopwaren in 
veiligheid gebracht.

De Burgemeester, de Schepenen en ge
meenteraadsleden waren ter plaats gesneld. 
Zij vroegen hulp te Brussel en in de voorsteden. 
Kort voor 11 ure kwamen de pompiers van 
Brussel met hunne autospuit die voor den 
middengevel in werking gebracht werd, 
doch de waterstraal bereikte de vlammen 
niet. Weldra werd ook de groote toren doör 
het vuur aangetast, een witte rook steeg 
uit de spits op en weldra slingerden de

vlammen langs al de openingen naar b iten. 
Ten 11 1/2 ure stortte hij met oorverdoovend 
gekraak in.

In den begin van den brand was de schepen 
van openbare werken M. Latinis naar zijn 
bureel gesneld waar hij de voornaamste 
papieren der boekhouding kon redden. Daaren
tegen zyn de archieven van den burgerstand 
de prooi der vlammen geworden.

Rond 3 ure van den morgend had het 
vuur veel in hevigheid afgenomen, doch 
van dit prachtig gebouw dat twee of drie 
miljoen frank gekost had blijft er niets meer 
over dan de beneden verdiepen.

Het parket kwam dinsdag ter plaats, 
vergezeld door M. Van Engelen leeraar van 
scheikunde aan de hoogeschool van Brussel 
en M. Lambrechts, pompiersluPenant aange
steld als expert.

De kwaadw illigheid.
De burgemeester van Schaarbeek, M. Reyers, 

over de oorzaken van den brand ondervraagd, 
verklaarde, dat het niet te betwijfelen viel, 
of het gemeentehuis door een kwaaddoener 
in brand gestoken was. Wij hebben de bewijzen 
gevonden, ging de magistraat voort, en ’t ware 
te hopen, dat het onderzoek spoedig tot een 
goeden uitslag leidde.

Allerhande geruchten over de oorzaak van 
den brand en over de beweegredens van 
den brandstichter om die ramp te verwekken, 
doen de ronde, doch noch de policie noch 
het parket heeft eenige aanduiding, die hen 
op het spoor der kwaaddoeners zou kunnen 
brengen.

In het Gemeentegevang.
In het gevang van het gemeentehuis waren, 

toen de brand uitbrak, vijf personen opge
sloten, die wat te diep in ’tglas gekeken 
hadden en hunne roes uitsliepen. Door de 
opschudding en de verwarring zouieu de 
agenten hunne gevangenen gemakkelyk kunnen 
vergeten hebben, doch de kommissaris, M. 
Linster, vroeg of er iemand in ’t gevang zat, 
en op het bevestigend antwoord, snelde hy 
naar het konjmissariaat en verloste de ge
vangenen, die alzoo aan een gewisse dood 
ontsnapten. De dronkaards waren by het 
gedacht van het gevaar heelemaal ontnuchterd 
en liepen zooveel hunne beenen het toelieten 
huiswaarts.

Donderdag avond rond 5 ure, is het parket 
nogmaals op de plaats der ramp geweest. 
Daar de brand nu heelemaal uitgedoofd is, 
konden de experten hunne opzoekingen in 
de puinen voortzetten. In het kontroolbureel 
heeft men nog een stuk verkensblaas gevonden, 
met terpentijn doortrokken. Op het houteu 
vensterblad lagen papieren opgestapeld. Toen 
men die papieren wegnam, bemerkte men 
dat het vensterblad overgoten was met terpen
tijn. Men heeft ook zekere dokumenten aan
geslagen, die eenig belang schijnen te hebben 
voor het gerecht.

De onderzoeksrechter heeft bevel gegeven 
al de meubels, registers, dokumenten, papieren 
en voorwerpen, die in het kontroolbureel 
waren, naar de griffie der rechtbank over 
te voeren, hetgeen vrydag morgend gedaan 
werd. Alsdan heeft men eene verdachte be- 
statiging gedaan : in eene doos, waarin de 
kaarten van het Werk der Goede Melk voor 
de kleinen lagen, heeft men verscheidene dier 
kaarten, met terpentyn besmeurd, gevonden.

Minister H ubert te Verviers.
De Minister van nijverheid en arbeid, M. 

Hubert. is zaterdag morgend om 10 ure 35 
te Verviers aangekomen, om de geschillen 
tusschen de bazen en de werklieden der spin
nerijen ontstaan,^trachten bij te leggen. De 
minister werd door den burgemeester in 
de statie ontvangen en dadelijk naar ’t 
gemeentehuis gevoerd. Hier wachten hem 
twee volksvertegenwoordigers en vier afge
veerdigden der werklieden, die hem de 
redens en den oorsprong van het geschil 
uiteenzetten.

’s Namiddags had de minister eene bijeen
komst met de bazen. Hij heeft daar voor
stellen gedaan aan de afgeveerdigden der 
bazen, doch zij moeten er nog over beraad
slagen en zullen een antwoord geven aan 
M. den burgemeester, die het aan de afge
veerdigden der werklieden zal overhandigen.

Na het onderzoek hebben de afgeveerdigden 
der bazen aan eene algemeene vergadering 
hunner vereeniging deelgenomen. Zij hebben 
besloten dat ter oorzaak van de houding 
van zekere leiders der werkstaking, zij de 
voorsteilen der werklieden onder alle voor
behoud zullen onderzoeken, als deze eerst 
en vooral het werk zullen hernomen hebben. 
De beslissing is aan den burgemeester mede
gedeeld geworden om ze aan de werklieden- 
vereeniging te doen kennen.

BINNENLAND
E m elg h em . — Dam. — Sedert eenige 

maanden zijn er merkelijke verbeteringen 
gedaan op Emelghem-Dam. De waterloopen, 
de kalsijde, de voetpaden zijn hersteld, er 
blijven nu nog de werken uit te voeren 
van aan de Vlasbloem tot aan de Vijfwegen. 
Als den steenweg wat verbreed zal zijn, en 
grippels en voetpaden geleid en de wegen 
verbeterd, zal dezen belangrijken wijk veel 
verfraaien, tot groot gemak en voordeel der 
bewoners en voorbijgangers.

Rousselare. — Zondag avond, rond 7 ure, 
bevonden er zich verscheidene personen in de 
herberg « De Bruane », gehouden door de 
weduwe Van Coillie, Bruanestraat, toen er 
tusschen hen twist oprees. Geholpen door 
eenige verbruikers, dreven de bewoners der 
herberg de ruziemakers buiten, w'aar zij 
verwoed onder elkander vochten. Eensklaps 
riep een hunner : « Ik ben gestoken 1 » en hij 
viel bloedend ten gronde, terwijl de anderen 
de vlucht namen. Het slachtoffer, Aloys Caste-

leyn, zoon van Alfons, veedrijver, wonendein
de vijfwegenstraat, had inderdaad een zoo 
groote wonde aan den rechterkant van den 
onderbuik bekomen, dat de ingewanden eruit 
puilden. De ongelukkige is 24 jaar oud en 
woont in de Rumbekestraat.

Een bijgeroepen geneesheer, M. Delcroix, 
diende de ongelukkigen jongeling de eerste 
zorgen toe, waarna hij hem naar ’t gasthuis 
deed overbrengen. Maandag morgend was de 
toestand van Casteleyn zeer onrustbarend.

Zondag avond reeds werden de genaamden 
Degroote en Demeulenat re door de policie aan
gehouden en, ter beschikking van het parket, 
in het gevang van Rousselare opgesloten.

Maandag namiddag, om 3 ure, is het parket 
van Kortrijk alhier afgestapt om een onder
zoek te doen over de bloedige vechtpartij. De 
dader, August De groote, wonende op het 
gehucht de « Tassche », heeft bekentenissen 
gedaan en is in den namiddag naar het gevang 
van Kortrijk overgebracht.

Donderdag namiddag is het parket van 
Kortrijk alhier afgestapt om de lijkschouwing 
te doen van Aloïs Casteleyn, het slachtoffer 
van het messengevecht in de Bruanestraat, en 
die woensdag morgend in het gasthuis over
leden was.

— Donderdag middag bemerkte de vrouw 
Vandenbroucke. herbergierster, wonende Vijf- 
wegenstraat, dat uit eene beurs, die zij in een 
bed verborgen had, eene som van vijftig frank 
verdwenen was. Hare vermoedens vielen op 
een 10 jarig meisje, die veel ten haren huize 
kwam om met hare kinderen te spelen. De 
policie ondervroeg het meisje en zij deed 
bekentenissen. Zij overhandigde hun nog twin
tig frank, overschot van het gestolen geld ; zij 
had een deel van het geld in den grond gedol
ven en een ander deel in den zolder. Met de 
andere 30 franken had zij alle soorteu van 
lekkernijen gekocht en eenig speelgoed.

Kortrijk. — Dinsdag morgend wandelde 
jufvr. Ballekens langs de foor op de Graan
markt, toen opeens een kerel op haar toesprong 
en haar heur handkabasje ontrukte. De aan 
rander koos het hazenpad, doch kon aange
houden worden. In het policiebureel verklaarde 
hij André Alexander te heeten, 20 jaar oud, 
afkomstig van Parijs. Hij werd ter beschikking 
van ’t parket opgesloten.

De briefjes van de Tombola der Ten
toonstelling van Brussel, worden rap 
uitverkocht. Weldra zullen er geene meer 
te krijgen zijn. Bericht aan degenen die 
willen deelnemen aan de laatste en over
vloedige uitdeeling der pryzen.

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.

STERFGEVAL.
Op Goeden Vrijdag 14 April nadat hij de 

denzelfden da<j te Brugge de verheerlijking 
van het H. Bloed had bijgewoond, is E. H. 
Dambre, pastor te Oostcamp sedert 1883 aldaar 
haastig overleden in den ouderdom van 72 
jaren.

E. H. Dambre wierd geboren te Vlamer
tinghe den 13 November 1839. Hij was op
volgentlijk professor in St Lodewijkskollegie 
en onderpastor van O. L. Vrouw te Brugge 
In 1871 wierd hij als onderpastor van Iseghem 
benoemd in vervanging van den E. H. De- 
hulster, sinds dien Pastor van Iseghem en nu 
te Mopskroen, verbleef alhier tot 17 December 
1875. Hij wierd opgevolgd door E. H. Richard 
Bolliou l hans Pastor van Moorseele. E. H. 
Dambre was een ieverige en menschlievende 
priester die bij velen de beste geheugenis 
nagelaten heeft.

STADSNIEUW S
De bescherming der kindsheid.
Door de aandoenlijke ingeving van eene dame 

van de stad, heeft de kinderkliniek, uit de hand 
van drie jeugdige begiftigers, 25 frs. ontvangen 
die zij, eigenhandig kwamen storten uit herin
nering aan hunnen eersten communiedag.

Het is een mooi voorbeeld, om door de kin
deren, andere kinderen in de familievreugden 
deel te laten nemen, en de moeders sturen 
eenen warmen dank aan die moeder, die reeds 
op jeugdigen leeftijd hare kinderen de liefde 
voor min begunstigde broeders en zusjes 
inboezemt.

Eenen warmen dank ook aan de damen die 
hun overtuigde voorspraak en hun stem ter 
beschikking van het werk gaven en zich een
stemmig aanboden om huis aan huis, de inge
zetene tot milde giften op te wekken voor het 
kunstfeest waartoe zij hun talent leenen ; en 
dank ook, aan de huisgezinnen waar zij zoo 
mild onthaald werden.

Hunnen blijden iever heeft niet alleen aan de 
zaal een puik publiek bezorgd, maar houdt 
zich tevens borg voor de uitstekende uitvoering 
van het kunstfeest waau, onvermoeibaar, 
avond aan avond nu, koor, soli en orkest toe 
werken.

Het programma, dat in de zaal verkocht zal 
zijn ten voordeele van het werk, behelst, buiten 
de reeds verschenen namen der toondichters 
den volledigen tekst der soli van zang, lyrisch 
gesproken, piano, harmonium en snaarstukken 
die zullen uitgevoerd zijn.

Mejutvrouw Julia Martinot, prijs van uit
muntendheid met ouderscheiding, van zang en 
de Heer Oosterlinck zullen zaterdag op de 
algemeene herhaling tegenwoordig zijn.

Plechtige prijsuitdeeling voor de leerlingen 
der Nijverheidsschool op Zondag 30n eerst
komende, om 3 1/4 ure geheel stipt,



SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
W illy  et W alter, met hout voor de 

gebroeders Vanhaverbeke. — Liberté, met 
brabandtsch goed voor de W* Alidor Vande
walle. — La jeune Germaine, met kolen 
voor Conrard Verstraete. — L ejeune Oscar, 
met kolen voor Gustaf Naert. — Selon Sui- 
vant, met b’loem voor verscheidene.

Burgerstand m  Iseghem
G EBO O RTEN :

103. Leon Slambrouck, zv. Henri en Elisa 
Reynaert. — 104. Rachel Malfait, dv. Emile 
en Emma Naert. — 105. Marcel Debal, zv. 
Cyrille en Maria Devos. — 106. Joseph 
Verleden, zv. Emile en Maria Wylin. — 
107. Charles Grymonprez, zv. Joseph en 
Maria Kerckhof. — 108. Zoë Deville, dv. 
Leopold en Pharaïlde Verhelle. — 109. Camille 
Viaene, zv Emile en Romanie Creton.

STE R F G E V A LLE N :
72. Blanche Dejaeghere, 7 m. dv. Adolf 

en Clementine Verhelst. Rousselarestr. —
73. Barbara Toebat. huish. 57 j. echtte 
Eduard Vermeersch, Boschmolens. — 74. 
Bernard Kesteloot, Schoensnijder, 33 j echt* 
Adelaïdis Dejonghe, Nederweg. — 75. Joan
nes Depoortere, borstelm, 70 j. echt* Theresia 
Desmet. Hondekensm. — 76. Julie Vansteen
kiste, 3 m. dv. Odilon en Mathilde Vuyl- 
steke, wijngaardstr. — 77. Charles Kesteloot,
9 m. zv. Bernard en Adelaïdis Dejonghe, 
Nederweg. — 78. Jules Tandt, 1 1/2 j. zv. 
Jules en Barbara Vansteenkiste, winkelhoek.

Verloren eene zilveren speld met steen, 
hebbende eene bijzondere weerde als geden
kenis voor de eigenaanster Goede belooning 
aan deze die ze terug bezorgd bij Madame 
Deraedt-Verwaerde, knok, in stad.

Stad Iseghem
JONGELINGEN CONGREGATIE

Zondag 7 Mei Maandag 8 Mei
om 5 ure ’s avonds om 6 ure ’s avonds

AANTREKKELIJK TOONEELFEEST
ten voordeele der katholieke Jonge Wacht

Een hocA Tan M i a a n s e l i  stroo
Groot BLIJSPEL in 5 Bedrijven

— PRIJZEN DER PLAATSEN -  
Voorbehoudene 2 fr. — Eerste 1 fr. — Tweede 0,50 fr.

ZAAL FLANDRIA — ISEGHEM
Op Maandag 24 A pril 1911, om 4 ure

MEETING
voor d$ vervlaamsching der Gentsche Hooge
school, ingericht door den Kunstkring « De 
Albrecht Rodenbachsvrienden ». — Sprekers : 
Heer Adelfons H e n d e r ic k x , volksvertegen
woordiger van Antwerpen. G. Doussy genees
heer te Kortrijk en Michel Vandekerckhove 
hoogstudent. — Uitvoering van Vlaamsche 
Liederen. — Ingang vrjg.

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 gewijd 

ingericht door de damen der Polikliniek 
van Iseghem

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

Op het P rogram m a : 
Beethoven — Haëndel — Glüok 

Sacchini
=  P R I JZ E N  D ER  P L A A T S E N  =

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

KAARTEN ZIJN TE BEKOMEN 
bij de HH. Apothekers A. Rodenbach en J. Verhamme 
bijdedrukkers A.StrobbeenJ. Doorns enindezaal Flandria 

De voorbehoudene plaatsen mogen gekozen worden. 
Zondag van 11 tot 12 ure.

W at er uit het oude 
koffer kwam.

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen.

VANOEN BERGHE
Konstantinopelstraat, 153

B R U S S E L - Z U I D

FABRIEK VAN :
Machienoliën, cylinderoliën, 
automobiel-olie, consistent- 
vet, bourrages, balatariemen 
caoutchoucdarmen, kuisch- 
katoen, wagensmeer, caroli- 
fuge. — Electrieke lampen, 
houten poulies, enz.

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

G y r .  Hochepied
Nederw eg, 39, IS E G H E M

Fabrikanten !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

L_ É O N M I G O M ,
Rousselarestraat, 161, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiëu en machien 
olién spoedige bediening:.

Hofbouwgesticht — Zaadhandel

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

to EMELGHEM
langs de kalsijde van den Dam naar de Plaats

Bekroond met 18 eerste »n 10 tweed» prijzen 
in de Tentoonstellingen van :

1893 Vlamertinghe 5 eerste en 1 tweede pi ijs
1897 Ifperen 1 , en 2 ,
1898 Vlamertinghe 1 » en !i , ,
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, se'rren en versieringen van allen aard.

Groote keus van alle slaoh 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. drcecena’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 alle 
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.

Het was een oude koffer, dat in een schuurtje _ bij 
allerlei rommel stond. Ieder jaar bij de groote kuisch 
werd hei. door de dienstbode afgestoft, maar nog nooit 
had zij zich verwaardigd er een blik iu te werpen. Zij 
wist niet beter of het oude k o f f e r  moest afgestoft worden. 
Toen mevrouw zich van eene nieuwe dienstbode voor
zag, de kuischtijd weer in het land was en de beurt 
kw&rn aan het schuurtje, toen moest ook de nieuwe 
dienstbode het koffer afstoffen. Deze was echter wat 
nieuwsgieriger dan haar voorgangster en opende het 
koffer. Zij had er geen spijt van dat zij het koffer 
geopend had, want het had voor haar gelukkige gevolgen. 
Zij vond n. 1, in dat koffer een boekje, waarin tal 
van Bpelen stonden en dat ook bewijzen bevatte van 
de wonderdadige geneeskracht der Abdijsiroop Klooster 
Sancta Panlo. Daar zij zelf lijdende was aan de borst, 
besloot zij de Abdijsiroop te gebruiken en is zij ook 
als zoovelen voor haar aoor dat groote geneesmiddel 
genezen geworden.

De Abdijsiroop is dan ook een onovertroffen genees
middel, ingeval van borst-en longaandoeningen, asthma, 
hartaandoeningen, pleuris, influenza, slijm- en kinkhoest 
keelpijn en tegen alle ziekten der ademhalingsorganen.

Prijs per flesch van 230 grammen 2 fr .; van 550 gr. 
4 fr en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grooter flesch 
hoe voordeel iger dus !

Algemeen-Depöt L. I. Akker Rotterdam. Hoofd-Depot 
voor Belgie: O. de Beul, Lange Nieuwstraat 5/ Ant- 
werpen.

Verkrijgbaar bij J. VERHAMME apotheker Markt
straat, Iseghem, eu in alle apotheken,

Betterave, jaune lon
gue d’Allemagne, hors 
terre.

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

Betterave blanche, lon
gue, demi sucrée collet 
rose.

Betterave jaune, de 
Vauriac.

Betterave jaune Ecken
dorf.

Betterave rouge, Ecken
dorf.

Betterave blanche lon
gue, collet vert.

Voederbeet, gele lange uit 
den grond, van Duitschland.

Koop 5. — Eene partij zaailand, groot 46 aren 60 cent 
gelegen te lsegüem, wijk Mol. Ingesteld 2720 f r .

i\uopen,ö eu o zijn te zamen gebruikt door Constant 
V ïaene, nuts 3iU fr. s jaars.

Jru>up b. — Jieue paruj zaailand, groot 34 aren 70 cent. 
ge.egeu te isegucm, ClaerDoutsUol, geüruiKt door Ko-aue. 
viciur, unia Mi, lr. 's jaars, Inytsle ld  M M  f  r.

lieuiefcute L üiNDELEDE, wijk ivutje.
Koop 7. — £jeue partij zaailand, gruot ZÖ aien 50 cent.

I n y c s t tU A  lu ö U  J r . 
Koop 8. — Eene partij zaailand, groui ou aren OU cent.

inyttsleta Z(<JU Jr. 
Beide koopen zijn gebruikt door Ue vve tonaiaul Van- 

outryve, nmo zliu ir. o jaars, Doven de laaien.
O V E R S LA G  op D insdag 25 A p r il 1911,  om 2 ure

des namidaga te iseghem, ter zaai van bet Vredegerecht, in 
den H ert, Aiark,straat.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

(Voor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).

Openbare Verkooping van

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

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
zal overgaan tot de openbare verkooping van 
het volgende goed :

Eene partij BOUWGROND groot 34 »ren 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.

Te zamen ingesteld 4955 f r .  
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

O V E R S LA G  op W o insdag  26 A p r il 1911,  in
het Grijs Peerd, bewoond door Victor Ledoux, te Iseghem, 
om 4 ure des namiddags.

(Voor nadere inlichtingen, *i# plakbrieven).

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote Markt.

De Notaris VANDE MOORTELE, ver- 
blyvende te Iseghem, zal op de hierna 
gestelde zitdagen openbaarlyk te koop 
aanbieden.

EENIGE KOOP 
Een WOONHUIS, 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 ark 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. Ingesteld 7500 fr .

Deflnitieven toeslag (bij 3d'  zitting), 
Dinsdag 25 April 1911, om 3 ure namiddag, 
in Café de la P a ix  voornoemd.

Kantoor van den Notaris

ACHILLE BOSSUYT
te RUMBEKE, Statiestraat, 229 

OVERSLAG : Vrijdag 28 April 1911,
om 3 ure (4 u. stipt) namiddag, in ’t Peerd, te 
Rumbeke, PI., van eene beste en welgelegene

H O F S T E D E
te OUCKENE, Peenemolen,

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

Sam en verhoogd 5 0 ,0 0 0  fr .
Gebruikt door de hren Constant en H endrik  

N uttens, aan 1,300 fr. bij jare, boven de lasten 
en de premie brandverzekering.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

Tweewoonst met erve
en eene schoone partij ZAAILAND  

te LENDELEDE.
De Notaris PILLEN verblijvende te Lendelede, daartoe 

in rechte benoemd zal mét tusschenkomst van zijn 
ambtgenoot de Notaris VANDEMOORTELE te Iseghem, 
en ten overstaan van den Heer Jean Deblauwe, vrede
rechter van hét le kanton te Kortrijk, bijgestaan door 
zijnen Griffier, op de hierna,gestelde zitdagen openbaarlijk 
te koop aanbieden.

Gemeente LENDELEDE.
KOOP I. ‘

Eene TWEEWOONST met afhankelijkheden en acht 
en dertig aren vijf en twintig centiaren medegaande 
erve.

Boomprijs : twee honderd franks.
Het huis oost met vier en twintig aren is verpacht 

aan 31 frank per drie maanden; het huis west is 
onbewoond.

KOOP II.
De noorderheft van eene partij ZAAILAND groot 

voor het geheel volgens kadaster vier en veertig aren.
Boomprijs : twintig frank.
Zelfde koop zal recht hebben van uitweg, al over den west

kant der volgende koop, op eene breedte van drie metei».
KOOP III.

De zuiderhelft van eene partij ZAAILAND beschreven 
onder koop twee.

Boomprijs : dertig frank. 
”  open II en III " 

mits 70 fr. 's jaars
Koopen II en III zijn verpacht tot Oktober 1911

1/2 »/o Instelpenning.
er znllen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITDAGEN :
INSTEL Dinsdag 2 Mei 1911:
OVERSLAG Dinsdag 16 Mei 1911 :
Telkens om 5 uren (5 1/2 uren ZEER STIPT) ’s 

namiddags, ter zaal van VREDEGERECHT, in het 
Paleis van Justitie te KORTRIJK.

KANTOOR VAN

Clément Van Gaillie
Notaris te Brugge

Finale toewijzing van :
I. Een Hofitedeken, genaamd Het Groot 

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

Gebruikt door C. Moreel mits 375 fr. ’s jaars 
boven de lasten. — Boom- en hageprijs, fr. 700.

Ingesteld 6600 fr .
II. Eene W erkmanswoonst en H. 0-47-35 C. 

medegaande land, te Meulebeke (wijk Turkijen)
Gebruikt door Pol Van Glabbeke mits 180fr. 

’s jaars boven de lasten. Ingesteld 3100  fr .
III. Een W oonhuis, zijnde de Herberg 

De Groene W andeling, en eene Tweewoonst 
en H. 0-36-35 C. medegaande Land, teEmelghein 
(bij Iseghem), langs den steenweg naar Ingel
munster. — Verdeeld in twee koopen.

Gebruikt door verscheide mits 380 fr. te jare.
Ingesteld 4950  fr .  en 3200  fr .

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. Ingesteld 1700 fr .

FINALE TOEWIJZING op Dinsdag
25 April 1911, om 2 ure namiddag, te 
Thielt, in het Stadhuis, by 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.

Harkt van Iseghem 15 April
Boter per kilo fr. 3.05 h 3,20 
Eieren per 26 2,00 & 2,10

2 2  April
3.00 a 3,20
2.00 k 2,20

- T P ' ' ■T-TTT’Tg

Voederbeet, witte lange 
half euikerachtig, 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.

SUMIKSHt

OPENBARE VERKOOPING VAN

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

te ISEGHEM en LENDELEDE.
De Notaris LE CORBESIER 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 LA.UWERS 
te IJper, overgaan tot de openbare verkooping 
van de volgende goederen :

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

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

Ingesteld 4010 f r .
Koop 2. — Woonhuis, achtergebouwen en erve. groot

1 are. gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, gebruikt door 
Albert Deiaeghere, mits 11 fr. te maande.

Ingesteld 2010 fr .
Koop 3. — Woonhuis, zwingelkot en land. te zamen 

groot 28 aren 30 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol.
Ingesleld 2120 f r .

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.

Ingesteld 2675 f r .

« S u  n  u  g h t  ’ i e e p  
m a a k t cfc « a s c h  p e m a k k e : 
lijk e n h e t  lijnwaad 
d e n  frisc h e n  e n  a a n g e n a m e n  
gzur van den buitenlucht.

Algemeen depöt voor Iseghem en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Groote M arkt



ZENUWZIEKTEN! 
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t Is een aangenomen feit:

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

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

PRIJS : f r .  1.25 de doos; f r .  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 depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

Kodentoachi, A p o th ek er , Iseg h em .

en In alle goede apotheken.
W a c h t  C  v a n  n a m a a k s e l s ,  z i j n  z o n d e r  w a a r d « t

BEETZADEN -  KLAVERZADEN
te bekomen bij

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

i - M .  E L G H K I V 1  (DAM)
V oed erb eet, gele 

lange, uit den grond 
van Duitschland.

V oed erb eet, witte 
lange, uit den grond 
met groenen kraag.

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

V oederb eet, witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

V oed erb eet, geel 
Vauriac, overgroot 
boven den grond.

V oed erb eet, idéale 
van Kirsche, van eer
ste opbrengst.

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 

Vauriac.

Betterave idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

ONDERZOEK MANGELS
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 I d é a l e ................................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 van bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesten enz.

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

Trouwe bediening.

Rhumatische
Hoofdpijnen

Zenuwpijnen.
De KLOOSTERBALSEM brengt genezing.

Mine Buurens, wonende Place Cil Cocq 15 
te jup ille  werd langen tijd gefolterd door vreeselijke 
rhumatische pijnen in het hoofii, gepaard gaande 
met zenuwpijnen. Hare dochter verklaarde ons, 
dat zij vreesèlijke pijnen uitstond en wel zoodanig, 
dat zij niet alleen overdag nooit kon uitgaan 
van de pijn, maar ook ’s nachts kon zij niet 
slapen. Hsar gezicht was door de pijnen zoodanig 
opgezwollen dat het onherkenbaar was. Zij wera 
door de folteringen, die zij uitstond, met den 
dag zwakker en de geneesmiddelen, die zij beproefd 
had, konden haar niet genezen.

Toen zij over de buitengewone genezingen van 
den KLOOSTERBALSEM. KLOOSTER SANCTA 
PAULO, hoorde spreken wende zij onmiddelijk 
dezen heilzamen balsem aan, met net verrassen
de en bijna ongeloofbare gevolg, dat zij in een 
tijdsverloop van eenige dagen door twee potjes 
Kloosterbalsem totaal genezen \vas._

De KLOOSTERBALSEM is ook een uitstekend 
middel tegen : Rhumatism. wonden, sneden, kneu
zingen, Virstuikingen, brandwonden, schurft, dauw
worm, open plekken, zeere beenen, loopende zweren, 
zeere knoezels, stijven hals. De Kloosterbalsem 
is het eenig betrouwbare geneesmiddel legen 
speen, zoowel blind als bloedend.

Prijs per flesch van 230 grammen 2 fr. ; van 550 
gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grootere 
nesch, hoe voordeeliger dus !
AL L E E N  E C H T  M E T  R O O D E N  B A N D  M E T  
H A N D T E E K E N I N G

Algemeen-Depöt L. I. AKKER, Rotterdam, 
Hoofd-Depót voor België: O. DE BEUL, Lange 
Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J VERHAMME Apotheker 
Marktstraat Iseghem, en in alle apotheken.

Geen. G rijs Haar
M E E R ! ! !

«D c Nieuwe London.»
doet de g r ijz e  haren  b in n e n  en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a r  g la n z e n d  en  zacht, belet het 
u itv a l le n  en  n ee ra t de pelle tje*  
v a n  h e t  h oo fd  w eg.

S:*„Chh‘af.P:
In flacons vsn  fr. 1 ,5 0  en fr. 3 . 5 0

Engtlsrti liirltinctoor iai 1 fr. ptr fltcoi
T e koop bij A p oth ek ers  

D ro g isten , H a arsn ijd ers  en  R eukw inkels  
Ir ’t frtit: farfuntrli Dr Salp, Wachtabtke (BtlfT»)

W ekelijksche Markten
KOKTMJK 18 April

I'arwe heet fr. 19,50 a 20,00 
Rogge 15,00 a 15,50
Haver 18,00 a 18,50
Koolz. olie 100 k.00,00 a 63,00 
Lynz. olie 100 k .00,00a 107,00 
Aardappels 9,00 a 12,0J 
Boter per Kilo 3,10 a 3,30
fiieran p9P 25 2,10 a 2,20
Suikergb. besch. 00,00 a43,00 

id. 00,00 a 00,00

10 April
19.50 a 20,00
15.50 a 15,25 
18 00 a 18,50 
00,00 a 67,00 
00.00 a 105,00
11.50 a 12.00 
3,20 a 3,40 
2,40 a 2,20

00,00 a 44,00 
00,00

Veemarkt: 10 April 179 koeien, 121 veerzen 
56 stieren, 30 ossen.

B0USSELABE 21 April
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,50 a 19,00
Rogge 14,00 a 15,00
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21.00
Aardappelen 14,00 a 14,50
Boter per Kilo 3,10 a 3,30
Eieren per 25 2,00 a 2,10
Suikeryboonen beschik.44,75 
Suikeryboonen 1911 a 19,00
Viggens 27,00 a 37,00
Koolz.olie lOOk” 00,00a68,00 
Lynz. olie 100 103,00

SIY8ZK 19 April
Aardappels 100k. 10,00a 12,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 2,00 a 2,10
Hespe de kilo 1,80 a 1,95

40,00 a 42,00Viggens 
BB0GGE

Tarwe de 100 k
Rogge 
Boter
Aardappels 
Haver 100 k 
Boonen 
Vlas

15 April
19.00 a 21,00 
13,50 a 14,50

2,80 a 3,20 
10,50.» 11 00
17.00 a 18,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
AU DEN AB EDE 20 April

Aardappels I00k°l2,00al3,55 
Boter de kilo 2,95a,oOO
Eieren per 25 2 ,11a 0.00
Verkens 00,00 a 45,00
Konijnen 3,00

ANTW EBPtN 18 April
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 18 April
22 ossen l c kw. 0,89 £
78 koeien 0,00
62 veerzen 0,86
38 stieren 0,74
27 kalveren 0,90

11 April
19.50 a 20,5°
18.00 a 19,00
15.00 a 15,50
17.50 a 18,00
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,20 a 3,40 
2,10 a 2,20

00,00 a 44,50 
00,00 p 18,50
25.00 a 35,00 
00,00 a 63,50 
0,00 a 104,50

2 April
10.00 a 12,00
3.00 a 3,10
2.00 a 0,00 
1.90 a 2,00

40.00 a 42,00 
8 April

19.00 a 20.00
13.50 a 14.00 
2 95 a 0,00

12.00 a 10,75
11.00 a 17,50
20.00 a 20,50 

1,55 a 1,65 
13 April

00,00 a 14,25 
0,0U a 3,00 
0,00 a 2,08 

00,00 a 49,00 
a 2,80

fr. 23,50 
33,25

1,08 
0,00  
1,06 
0,94 
1,40

TE PACHTEN : Gerieflijk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
René S p i l l e b e e n ,  Rousselarestraat, Iseghem.

JONGE DOCHTER vraagt plaats voor 
w inkeldochter of dergelijke in katholieke
familie van Iseghem of Rousselare. Schrijven 
Kortrijk, middenpostbus n° 4. 22-3

TE KOOP. Emporte-pièces lijnwaad 
(Bout dur) en eeue optrekmachien voor 
schoenmakers. Inlichtingen te bekomen 
bij M. VandeM oortele notaris te Iseghem.

Siiperphosphate KUHLMANN
SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d r o o g d  in  Ov e n

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H  EZ T O U S

l e s  N égociants en  Engrais

HET VLUGSTE

! „ .  / 7/T  ̂ h

14/16 
■>. Exporté J

Mengelingen gewaarborgd 

Eischt h et merk
BY ALLK

vettenk oop lied en

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

fiCLÖTURLS nÊTA lllöUES
D m c t i i  o t i  o h m  e u # .  Cr ?  Pf u x

1RSTENBERG p̂ ^ Ĥ Wĉ ^ 0 74ANDERLttHT-BRUX-
KATALOGÜS KOSTELOOS.

PQRTES.CHENILS
P0ULAILLER5,
CRILLAGES.
TISSU5.CABLES.
PAlLLASSOfü
R0NCES.RE550RÏS
el autresarlidtas

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

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

Gentstraat, 23, ISHJGHKM:

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, linoleurns, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beelden. vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz., café-sèrvicen 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.
B E D D E N  gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25-30-35 40 en 45 fr .  

BEDDEN, 1» 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.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

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

Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5,431,269,95

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 Duur
5 jaar fr. 2 2 G , S O  20 jaar

10 jaar fr. 25 jaar
15 jaar fr. & 1 , & 0  30 jaar

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

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

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

A nnuiteiten  
fr. T ’S . S O  
fr. G S , 8 0  
fr. S O , G O

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M.&MT M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de g ees te lijk h e id  en de kloosters .
hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k

bij he t gevang , huis m et k o e tsp o o r t ,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ourit tanden en wortels 
hebben niet 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 Mmo MAURICE MiiiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van u i  5 frank . — V olledige gebijten  van af 
100 franken en hooger. — A.1 de kunsttanden  en gebijten  kom ende uit ds 
laboratoira  van Mr en M"* Maurice MEI ER,  zijn verzekerd  voor het leven 
Te raadplegen alle dagen te &ORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop
en h o o g d ag e n .


