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G O DSDIENST, M OEDERTAAL, V A D E R L A N D .

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wordt 
onvergeld tweemaal in de öazette
overgenomen.

11 lieoGlt o !
Het ministerieel besluit waarbij in Portugal 

de katholieke godsdienst als Staatsgodsdienst 
afgeschaft wordt, schaft ook al de taksen af die 
door het volk voorde parochies betaald worden, 
en verbiedt de testamentaire giften ten voor- 
deele van de kerken. Al de godsdienstige 
plechtigheden moeten door de broederschappen 
betaald worden, en een derde der ontvangsten 
zal men aan een liefdadigheidswerk moeten 
besteden. De broederschappen zullen zich niet 
m e t ’t onderwijs der kinderen mogen bemoeien; 
zij zullen alleen leergangen van godsdienst 
mogen inrichten.

Al de kerkelijke plechtigheden zullen tusschen 
zonopgang en zonondergang moeten plaats 
hebben, onder het toezicht van een staatsamb
tenaar !

Al de gebouwen die aan de kerken behooren 
zullen door den Staat in beslag genomen wor
den ; deze laatste zal kosteloos het gebruik van 
kerken en kapellen voor de kerkeljjke plechtig
heden ter beschikking van de broedersschappen 
stellen, op voorwaarde dat deze zich verbinder, 
zelf de kosten der goddelijke diensten te betalen.

Alleen de priesters die in Portugal de wijding 
ontvangen hebben, zullen in de kerken mogen 
celebreeren ; er zullen maar vijf seminaries 
geduld worden. De leeraars en de bedienden van 
de seminaries zullen door het gouvernement 
gekozen worden, dat ook de boeken zal aan
duiden en verplichtend maken, die voor de 
seminaristen bestemd zijn ! ! !

De pauzelijke encyclieken en de herderlijke
brieven van de bisschonnen zullen ^
toelating van net gouvernement met mogen
afgekondigd w orden  !

En het is die schaamtelooze kerkvervolging, 
die algeheele krenking vandegodsdienstvnjhei
die de liberalen en socialisten ook vooi Belgie 
d r o o m e n . ___________

Schandadige betooging
Te A ntw erpen.

Zaterdag woonde M. Schollaert, mimister 
van wetenschappen en kunsten, te Antwerpen, 
de opening bij vm  de driejaar lij ksche ten
toonstelling van Schoone Kunsten. Hij nam 
deel aan een banket dat in een hotel der 
De Keyzerlei, dicht bij de Middenstatie ter 
gelegenheid van deze opening plaats had. 
Tijdens hét feestmaal kwam de socialistische 
woel maker Chapelle.voor het hote postvatten 
Chapelle, voorzien van eene bel, Klom op 
een stoel, belde de wandelaars bijeen en 
be” on eene meeting te houden tegen de 
schoolw t ; hij beleedigde op de grofste wijze 
M. Schollaert en viel hevig uit tegen de 
kapitalisten.

De policie kwam tusschen en belette den 
kerel voort te gaan, doch daar er slechts 
eenige agenten ter plaats waren, konden zij 
den °ruststoorder, die door zijne « gezellen . 
omringd was. niet aanhouden. De bende trok 
weg, en alles scheen gedaan, ’t was slechts
eene list.

Een genoodigde op het banket, wiens naam 
door de policie gekend is. verliet het 
eenige oogenblikken voor het vertrek van 
M. S'choUaert. om Ghapelle te gaan ver
wittigen. Deze kwam met zijne bende terug 
om den achtbaren minister uit te fluiten en 
uit te jouwen.

De kliek, gevolgd door nieuwsgierigen die 
uit de bars van den omtrek der statie gekomen 
waren, volgde M. den minister tot aan de 
statie ■ eenige schreeuwers poogden zelts, 
„ e t tickets le  nemen, hunne ploerten, to 
op de statiekaai voort te zetien, doch het 
personeel der statie belette zulks.

Er is door de policie proces-verbaal opge
maakt en alle deftige lieden, te Ant^ erPenn 
hopen dat het parket krachdadig zal weten
te handelen. _________

De M e n s  o i È r w p s
Een duizendtal christene onderwijzers en 

onderwijzeressen hebben vrijdag te Gent eene 
vergadering gehouden om de nieuwe schoolwe, 
te bespreken, en zij waren het eens om te
v r a g e n ,  dat e r  m a a t r e g e l e n  zouden g e n o m e n
worden om hunnen stofïelijken toestand 
verbeteren. M. Maenhaut. volksvertegenwoor

diger, die de zitting bijwoonde, verklaarde 
dat op eene vergadering der drie honderd 
afgeveerdigden van de Katholieke Vereeniging 
van Gent, kort l e  voren gehouden, dezelfde 
vraag gedaan geweest was ; hij beloofde 
Krachtdadig de wenschen der onderwijzers 
te ondersteunen, en onder andere te vragen 
dat zjj op 50jarigen ouderdom, na 21 jaren 
dienst, de maximutn-jaarwedde zouden genieten; 
alle hunne dienstjaren, zoowel in het vrij 
als in het officieel onderwijs, moeten daarvoor 
in rekening komen.

De E. H. kanunnik Temmerman, afgeveer
digde van Z. Ein kardinaal Mercier, verklaarde 
dat de geestelijkheid niet zal toelaten, dat 
een vrije onderwijzer van kant gesteld worde 
iu de katholieke scholen, om in zijne plaats 
eene kloosterzuster te benoemen.

Die twee verklaringen brachten een uit
muntenden indruk te weeg en werden 
geestdriftig toegejuicht.

De vierde graad.
M. Schollaert minister van wetenschappen 

en kunsten, zet ieverig zijn onderzoek voort 
over den uitslag der proefnemingen in het 
buitenland, in zake van de voorbereiding der
AnHmmrii 7DPC! rAnn r»n f 1 ■!rran An^AtiiTriio tto r»
D unem ana, in zaKe van de vooroereiding der 
onderwijzers voor het lager onderwijs van  
den 4n graad. In Zwitserland zijn op dit 
gebied belangrijke proefnemingen gedaan. De 
minister heeft M. Corman, algemeene be
stuurder van het lager onderwij 
Zwitserland gezonden om ter plaats ae 
inrichting der normaalscholen van Zurich, 
Schwein, Lausanne, Freiburg, Berne, enz. 
te bestudeeren.

Er wordt gemeld dat de koninklijke familie 
binnen tien dagen te Oostende zal komen 
ve'rblijven. Aan het « Werk van den Ibis » 
is er reeds bevel gegeven eene kleine moloryacht 
gereed te houden, voor de aanslaande vaar
tochtjes der prinsjes.

Teftimieiiini m cnanaroi.
Heden zaterdag wordt de Tentoonstelling van 

Charleroi geopend en M. Hubert, minister 
van nijverheid en arbeid, had de uitnoodi- 
o-ing a a n v e e i d  deze plechtigheid t e  gaan 
voorzitten. Hij had gerekend zonder de domme 
o n v e r d r a a g z a a m h e i d  van eene ploeg anti- 
clerikalen. die het onder geene stoelen of 
banken verdoken dat z i j  den minister zouden 
onthalen, zooals de voyoucratie van Antwerpen 
over eenige dagen minister Schollaert ont
haald heeft. De gelegenheid om rond den 
minister eene woelige betooging te houden, 
was te schoon om te laten voorbijgaan.

Over eenige dagen lieten de acht leden 
van de socialistische groep in den gemeen
teraad van Charleroi aan den burgemeester 
weten dat zij den « raout » die zaterdag 
ten stadhuize aan M. Hubert moeten aange
boden worden, nietzouden bij wonen zoogezegd 
omdat hij geweigerd had kandidaten door 
het schepencollegie van Charleroi voorge
steld voor het ambt van lid der bestuur- 
kommissie eener nijverheidschool, te benoemen, 

De liberale en socialistische gazetten van 
het Land van Charleroi vallen sinds eenige 
da^en den minister van arbeid op alle wijzen 
aan : zij beweeren dat hij, die een Waal is 
uit vijandschap jegens de Walen a de 
eischen der Vlamingen inwilligt ; dat hij de 
financies van Henegouw ruineert, en meer 
andere moedwillige leugens.

Klaar is het : men moest zekere volkklas 
tegen M. Hubert ophitsen ; men moest hem 
zaterdag uitfluiten.

M. Hubert heeft dan ook besloten, in deze 
voorwaarden, de openingsplechtigheid der 
Tentoonstelling van Charleroi met bij te 
wonen. De liberalen en de socialisten moeten 
nu de verantwoordelijkheid dragen der 
gevolgen hunner aartsdomme handelwijze.
& De gemeenteraad van Charleroi was don
derdag” avond bij hoogdringendheid bijeenge
roepen. _____________ _

Onze Vorsten.
Men verwacht vandaag Koning Albert en 

Koningin Elisabeth te Brussel. Luitenant- 
generaal Jungbluth en Kapitein Matton zullen 
lich naar Oostende begeven, vergezeld van 
de prinsjes Leopold en Karei en van prinsesje 
Marie-José, om daar de vorsten te verwelko
men. Men weet nog niet rond welk uur de 
konin» en de koningin te Brussel zullen 
aankomen. Hunne Majesteiten zullen in de 
Noordstatie uit den trein stappen en, in 
open hofkoetsen, langs de Kruidtuinlaan en 
de Koningstraat naar het Paleis van Brussel 
ryden.

De lock-oot te Ingelmunster.
Uitspraak van het scheidsgerecht.
Eene maand geleden hebben de werklieden 

het werk hernomen, tengevolge eener beslis
sing door de patroonsen de werklieden genomen 
waarbij het geschil aan een scheidsgerecht zou 
onderworpen worden. De beide partijen waren 
het eens zich aan de beslissing, om het even 
dewelke te onderwerpen.

Sedert dien heeft de kommissie, samengesteld 
uit MM. Cooreman, Strauss, Dubois en Mavaut, 
verscheidene vergaderingen gehouden ; zater
dag namiddag is zij voor de laatste maal ver
gaderd in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers om haar besluit te doen kennen. Deze 
werd ’s avonds aan de belanghebbenden ken
baar gemaakt.

Voor wat de loonen betreft, verklaart het 
besluit van den scheidsraad dat er geene reden 
bestaat om de eischen der werklieden aan te 
nemen, doch. als verzoeningsmiddel, wordt de 
wensch uitgedrukt dat de bazen het middel 
zullen zoeken om de werkvoorwaarden en het 
loon trapsgewijze te verbeteren.

Aangaande het aanplakken der tarieven 
verklaren hoogergenoemde heeren dat. in den 
tegenwoordigen staat van zaken, deverplichting 

worden. Deze tarieven zijn in
houden. . ,

Findehik voor het meten van den arbeid 
oordeelt de kommissie dat het niet noo ïgis 
bflzondere maatregelen voor te s c h n i™  daar 
rip werklieden niet a a n g e t o o n d  hebben dat o e  
w e t  op het meten van den arbeid overtreden 
geworden is. Er wordt e v e n w e l  aan de baz : en  
aameeraden aan hun personeel alle gemaK te 
s r » m  het wegen van de arbe.d.voort-
brengst  te kontroleeren. ,

Wat het recht van vereeniging betreft, ae 
s c h e i d s r a a d  verklaart dat de werklieden zoowel 
als de bazen dit recht bezitten ; de bazen et ke 
npn dit recht aan hunne werklieden, en als 
bewijs verklaren zij dat zij de 
t w e e  syndikaten onder hun personeel beho™ -  
Maar wat den weggezonden werkman betreft, 
de bazen beweeren dat hij niet weggezon e 
werd omdat h i j  deelmaakt van eenevereemgmg. 
m a a r  om andere redens. De scheidsrraa 
Dit zoo zijnde, kunnen de bazen p ,
worden hem terug te nemen, daar in ^ t  belang 
van de noodige tucht, de bazen meestei moeten
blijven in hu nn e  werkhuizen.

De uitspraak der scheidsrechters geschiedde 
met eenparige stemmen.

S c ï r i f t c l i j t e  M  te M e l e n .

over den schrik der bewoners van de huizen 
in de nabijheid van den brand gelegen, iedereen 
liep naar zijne woning en ’t was eene algemeene 
vlucht wild dooreen, Daardoor wie-rd de wer
king der pompiers belemmerd, de politie kon 
onmogeljjk de orde handhaven. De hulp van het 
leger en de gendarmerie werd ingeroepen, de 
nieuwsgierigen werden achteruit gedreven en 
nu konden de pompiers met goed gevolg den 
brand bestrijden. Tien k twaalf spuiten werden 
op den vuurpoel gericht en weldra was de vrees 
geweken dat den blok gansch ging afbranden. 
Óm 2 ure was men den brand volkomen meester. 
De fabriek met gansch haren inhoud is vernield, 
alsook de re mis ie en stallingen van Lethist, het 
meubelwerkhuis van Van Dyck, het huis 
Fierens, het achtergebouw der vleeschhalle en 
het dak der stedelijke bewaarschool. De schade 
bedraagt fr. 150.000 door verzekering gedekt.

STAD SNIEUW S

In  Flandria
I. — KUNSTFEEST.

Op zondag laatst had alhier in de zaal 
« Flandria » een kunstfeest plaats, met de 
talentvolle en welwillende medewerking van 
Juffrouwen Martinot, kunstzangeres, en Calle- 
bert, pianiste, en van Heer G. Oosterlynck, 
zanger. Het was ingericht door de Damen der 
Kinderpolikliniek van Iseghem, ten voordeele 
van het menschlievend werk van de Bescher
ming der Kindsheid.
T> *

M evrouwen, Mijnheeren,
Ik ben hoogst verheugd u allen, in naam 

van de Damen der Polikliniek, hertelijk en 
eerbiedig welkom te mogen wenschen.

W i j  zijn waarlijk gelukkig dat een zoo 
uitgelezen en talrijk gezelschap aan onzen 
oproep heeft beantwoord : gelukkig, omdat 
wij er een blijk inzien dat de bevolking van 
Iseghem het goede en het nuttige van onze 
pogingen weet te schatten ; gelukkig omdat 
Ivi? door den milden penning dien gij ons 
V b t  -eiond, ons werk der Bescherming der 
Kindsheid vlijtig en moedig zullen kunnen 
vo or tze t t en .  Hierover bieden wij UEl. onze 
gevoelens van rechtzinnige erkentelijkheid.

Een woord van dank zijn wij ook verschul
digd aan de kunstminnende ]onkyrou^ ennl^  
taïentvolle muziekanten, die zoo bereidwillig 
hunne medewerking aan dit feest verleenen.

En vooral breng ik opentlijk hulde aan den
wakkeren bestierder, den Yar®” ^ ^  ;K(Taere’ 
den achtbaren Heer Cam. Ameye-Dobbelaere.

Met zijn fijn kunstgevoel en zijnen o n v e r -  
moeibaren ijver, heeft hij dit feest geschikt en  
voorbereid.

En indien gij hier in deze prachtige zaa 
eenige aangename stonden zult genieten, i 
aan hem dat gij dit te danken hebt.

Zoodus welkom, en dank u allen.
Woensdag avond is e r  een hevige brand uit 

geborsten op de wijk den Ham. in de werkhuizen 
van de Papeterie Malinoise die eene opper
vlakte van 6 a 700 vierkante meters beslaat.

In de fabriek arbeiden er 40 a 50 werklieden 
en werksters ; deze hadden gewerkt tot 9 ure 
’s avonds, niemand had bij het verlaten van l e 
werk iets ongewoons bemerkt Pas was * 
werkvolk 10 minuten weg, of een geweidige 
brand brak uit Op weit ig minuten stond heel 
de fabriek in vuur en vlam. loen de Poa'Pie‘^ 
toekwamen stonden zjj voor eenen reusachtigen 
vuurnoel die zij niet van dicht bi| Konden 
naderen uit hoofde van de groote hitte welke 
het vuur verspreidde. Er viel aan geen blus- 
schen te denken, bovendien de P°“ Pier* 
het vuur niet doelmatig bestrijen daai de 
fabriek teenemaal ingesloten is tusschen wei k- 
manshuizen en andere gebouwen.

Het was nog maar 9 1/2 uur toen de hulp der 
pompiers op zes plaatsen ingeroepen w.e.d 
de remMe en stallingen van Lethist koopman 
in groenten en vrachtvoerder. de meubelfabriek 
van M Huyghebaert, de stedelijke vleeschhalle 
die aan de Papeterie Malinoise palen en andere 
gebouwen waren ook door het vuur aangetast.

Od acht v er sc h illig e  p laatsen  zag men de 
vlam m en op kronkelen  en te m idden daarvan  
lag de vnurpoel der papierfabriek. M enoordee

Daverende toejuichingen begroetten deze 
woorden en de uitvoering van het programma 
begon.

On het verhoog, versierd met planten en 
bloeïnen schakeerende op eenen beldergroenen 
achtergrond, rond het statig vleugelklavier 
Plevefen eenen prachtigen harmonium, hadden 
u i tS e z e n e  kunstenaars en kunstenaressen 
nlaats » enomen Het Damen koor, samengeste d 
uit Juffrouwen toebehoorende aan de deftigste 
buro-ersgezinnen van Iseghem, vino< n 
begeleiding van een welgeoefend orkest, den 
Sam enzang der Atheet
Ongewoon indrukwekkend trof de koor ae 
aanwezige toehoorders. Het schouwspel was 
rijkelijk lief, het muziek eenvoudig en ver
heven, de uitvoering m e r k weerdig. Een gevoel 
van eerbiedige g e n e g e n h e i d  voor die pnge  
talentvolle kunstschaar met zooveel keurzm 
en ijver samengebracht, bezielde de ver 
wonderde en tot een hooger ideaal vervoerde 
aanhoorders, en wanneer de laatste galmen 
v a n  het eerste koor uitstierven, heerschte er 
in de blijde zaal een ware kunstminnende 
geestdrift.

Na eene korte inleiding voor sna-a-rtuigen, 
vatte Juffrouw Julia Martinot van Kortrijk 
den A ir d ’E riphile  a a n .  Gelukkig afwisselende



met de zoete koorstemmen, klonk de prachtige, 
volle, rijk begaafde en volmaakt geoefende 
opérastem helder en welluidend door de ver
gaderzaal. Van den eersten oogenblik af, had 
de nog jonge en reeds zoo verdienstelijke 
kunstzangeres de gunst en de genegenheid 
van het publiek verworven. Voegen wij daarbij 
dat niet alleen het orgaan gansch uitnemend 
was, maar de houding, de gelaatstrekken, 
alles verraadde een diep en hoogst ontwikkeld 
kunstbegrip. En telkens dat naderhand Juf
vrouw Martinot eenen alleenzang aanhief, 
verdubbelden de guihertige toejuichingen. 
Vooral wanneer zij in de hooge tonen zong, 
kon men de kracht en weerde van haar zoo 
merkweerdig talent beseffen ; waarlijk in dit 
concert heeft zij onze verwachting overtroffen, 
en, bij de menigvuldige-kunstliefhebbers die 
haar mochten aanhooren, eenen ongewonen 
indruk gelaten.

Het zou ons te ver leiden zelfs een kort 
begrip te geven over de geschiedkundige 
daadzaken welke in de verschillige kooren 
wierden bezongen. Vergenoegen wij ons te 
zeggen dat men in het muziek van Glück 
den zuiveren klassieken trant vindt die zoowel 
past op die eeuwenoude en schier tot eene 
andere wereld behoorende gebeurtenissen- En 
in gansch het muziekfeest gevoelde men die 
sChoone verheugende eenheid, die zoo goed 
den kunstzin der inrichters bewijst. Opvol
gentlijk immers hoorden wij werken van 
Sacchini, Glück en Haëndel; en niets kwam 
die zuivere eenheid van gelijkvormig kunst
werk breken.

De uitvoering van den Trio I V van Beethoven 
en van den Proeludium en Fuga van Haëndel, 
heeft bewezen tot hoe hoog kunstliefhebbers, 
die toch hunnen besten tijd niet aan muziek 
maar aan gewone bezigheden en hunne zaken 
moeten besteden, door persoonlijk werk en 
herhaalde pogingen kunnen stygen ; en hoe 
zij, malkaar begrijpende en volledigende, hun 
kunstgevoel tot in die’ ideale harmonische 
eenheid kunnen versmelten, zonder dewelke 
alle gezamentlijke uitvoeringen van geener 
weerde zijn.

Niet slechts aan muziek, maar ook aan eenen 
niet minder weerdigen tak der kunst, was het 
feest gewijd. Alleen of begeleid door het orkest, 
droeg Jonkvrouw Coecilia Ameye ruime uit
treksels voor uit Iphigenia in  Tauris. De 
aanwezigen, grootendeels weinig gewoon aan 
het hooren voordragen van zulke verheven 
letterkundige stukken, op zoo levendige, 
doorvoelde en diep doorgronde manier, waren 
hierdoor uitermate getroffen; en menigeen 
scheen zich zelf af te vragen of het wel 
werkelijkheid, en geen droombeeld was daar, 
op dit uur, te Iseghem, in Flandria, tegen
woordig te zijn op eene zoo kunstrijke voor
stelling, welke zeker niet voor vele andere, in 
grootere steden gegeven door kunstenaars die 
de kunst als ambt beoefenen, zoude moeten

komite?fPe(T  !^ÜUönuacusvneuuen », nau mn 
komiteit ook de vereerende bijtredino- ver
worven van Juffrouw Cécile Callebert, pianiste 
te B n .& T  h6t IvoninkliJk Conservatorium
m akon  h \  n P ° nS h ' e r  n ie t h a re n  lofmaken, hetwelk reeds door gansch het land 
lang voor dezen, door bevoegder mannen
7iinr vLof a rJn f Allen die een weinig van ’t vak zijn weten dat zij eene onovertroffen meesteres
a W ne r h e r -1S °P het klavïer- en dat niet. alleen hare vingeren, maar ook hare ziel 
het leven en de schoonheid uit 
doen stijgen.

, .l1?. Oosterlynck vonden wij den bereid- 
willigen en talentvollen vriend terug altijd 
gereed om, namentlijk in liefdadige omstan- 

zijne welwillende medehulp te

het speeltuig

dig heden 
verleenen.

tntAhfr Joï]kv,ro,u1w Paula Declercq, die haar 
tot het welgelukken van dit prachtig concert 
hlpftZ0? V verkleefdheid en waren kunstijver 
heeft toegewyd, bieden wij de bijzondere 
geluk wenschen van hare stadsgenoten. Zij zijn 
fier in hun midden een zoo edel begaafd hert
h e t ï n l i ï 1' ’ anderen tot het schoone en net goede weet aan te sporen.

Hare loffelijke poging, gesteund door een
h l e|n.g? Ut6I d talent’ wierd met den besten 
hpf nL °°' ’ en heeft veel bijgebracht tot het opbeuren van het kunstleven in onze stad.
f l l l p H a niet  aangenaam in het 

?Te n , n u  en dan  ee n en  bliJden  
hot i g u‘den kunstzon te ontvangen, die 
het leven verkwikt, veredelt, en opleidt tot 

,1?00»er ’deaal P Ja, nu meer dan ooit
wordt onze steeds beschaafder bevolking daar
van overtuigd. Zij wil hooger leven °,enieten 
en met steeds alles slachtofferen a ï n f i
fu n i t  6 be*chouwingen. Daarom zoeken 
kunstminnende en vredelievende 
zich te vereenigen om te werken 
en edelgenot.

d i^ n n lfah i e t i,00jf**er  een v o u d ig ste  m enschen  
hóhi • i Uj S s t teg en w o o rd ig  w aren , 
hebben wij de dankbaarheid  kunnen lezen die 
hen bezielt, voor dezen die on b aatzu ch tig  voor
u itd r e v e n  voor grooter v o lk so n tw ik k e lin g .

II. — MEETING.

Pe Kunstkring « de Albrecht Rodenbacbs- 
vnenden » had eene meeting beleid voor de
S ! I ï a “ 8S5In?  der Gentsche Hoogeschool op
F land m ’ Apnl laatst]edeil> in de zaal

Rond 4 u. 1/2 deed de Voorzitter M. Daniël
h£>cteyer .omri°gd door de sprekers en de 
bestierleden van den Kunstkring, de openin^s-
tnfh ln |,eferenwi'oordighoid van een paar honderd 
t)ehoorders. Het doel der vergadering voor 
oogen leggende sprak hij over het drie verbond 
I rank-Huysmans-Van Cauwelaert. Hij deed 
uitschijnen hoe deze drie Vlaamsche Volks
vertegenwoordigers, onze voormannen, te 
Antwerpen plechtig gezworen hadden hunnen

personen 
voor schoon

strijd niet te staken vooraleer de volkomene 
zegepraal te behalen : de Vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool. Alle partijen, zei hij. 
geven malkaar de hand omdat het betrachte 
oogwit, ver boven de partijgeschillen, verheven 
en belangrijk- is. Even als het grondbegin 
waaruit onze Kunstkring en Flandria, zoowel 
als de Vlaamsche zaak zelf ontstaan zijn, is 
het hoofdgedacht der Vergadering van heden : 
buiten allen politieken dwang eene groote en 
schoone zaak behertigen.

Hij drukt zijn spijt uit over de afwezigheid 
van Volksvertegenwoordiger Henderickx, als 
spreker aangekondigd en door beroepsplichten 
te Antwerpen weerhouden, en geeft het woord 
aan den Heer Karei Steyaert.

De goed gekende schrijver en volkspreker 
wist in eöne kernige rede het belang voor 
oogen te leggen dat onze Vlaamsche werklieden 
hebben in het vervlaamschen der Gentsche 
Hoogeschool._ Na de geschiedenis van onze 
vaderlandsche beweging te hebben overloopen, 
steunde hij er op dat, wanneer hooger onderwijs 
in het Vlaamsch zou worden gegeven, ons volk, 
door gedurigen omgang met hen die hooger 
onderwijs hebben genoten, ook meer zou ont
wikkeld worden. Thans kunnen geneesheeren, 
advokaten enz. aan den min geleerden man de 
wetenschap niet uiededeelen, omdat zij die aan
geleerd hebben in eene vreemde taal, en de 
vlaamsche wetenschappelijke taal ommachtig 
zijn. En daaruit volgt dat de vlaamsche volks
jongen. min ontwikkeld, overal zich moet ver
genoegen met het grofste werk aan de laagste 
tarieven te doen, omdat men hem niet hooger 
heeft opgeleid.

Verders sprak heer Steyaert in gloedvolle 
woorden over onrechtveerdigheden waarvan 
het vlaaamsche Volk te lijden heeft, en begroet 
den dageraad waarop volle recht ons zal 
wedervaren.

De redevoering van Steyaert deed den 
diepsten indruk vooral op de werklieden aldaar 
tegenwoordig. Nooit voorzeker hadden deze 
op zulke treffende manier hooren spreken 
over het belang van de Vlaamsche Beweging ; 
nooit misschien hadden zij gedacht dat hunne 
hoogste belangen zoo nauw aan het bestaan 
eener Vlaamsche Hoogeschool verbonden zijn.

M. Arthur Rodenbach hief daarna  «Het 
Wachtlied » aan.. Zijne schoone stem ont
roerde de aanhoorders die opgetogen den 
gemoedelijken en volksgeliefden zanger op 
hertelijk handgeklap oul haalden.

M. Joris Vandeputte zong ook eenige schoone 
strofen, en men zag dat het Volk véél ge
noegen schept in het aanhooren van het schoone 
Vlaamsche Lied.

M. Collardin. apotheker te Gent, verwierf 
insgelijks guihertige bravos bij zijn meesterlijk 
voordragen van een paar kunstrijke vlaamsche 
liederen.

Vervolgens schonk de Voorzitter het woord 
<jc. iibiu 'uij- g^nenjler koene
zijne fijn sierlijk woord, zijn groote ver
diensten als schrijver en spreker, zijne ronde 
inborst en zijnen hoffelijken omgang.

Eene uur lang wist de schrandere redenair 
ons gedachten voor oogen te leggen, die voor
zeker bij velen nooit waren opgegaan, en die 
eene ware pleidooi uitmieken voor de Ver- 
ylaamsching der Hoogeschool te Gent. En 
indien er in de zaal misschien toehoorders 
waren die te vooren niet ten vóllen overtuigd 
waren over de rechtmatigheid onzer eische°n 

j ' zonder twijfel naderhand bekend 
hebben dat geene ernstige redens meer kunnen 
ingeroepen worden tegen onze billijke hoop.

Wij zijn, zoo sprak hij, noch tegen de 
fransche taal, noch tegen de fransche cultuur 
en wij willen het goede dat de Fransche 
Gentsche Hoogeschool heeft teweeg gebrachx 
met tegenkanten. Maar wie zal zeggen dat 
met het vlaamsch als voertaal te aanveerden 
de beschavfrigsinvloed der Gentsche Hooge
school zou veranderd of gekrenkt worden ?

Of is het mischien wy, die ongelijk hebben 
wij de overgroote meerderheid der Vlaamsch 
sprekende Belgen tegenover eene minderheid 
tw ee ta llen  ? En bij deze laatsten, waaronder 
ik en gy, zijn er dan geene die de Vervlaam
sching begeren ? Dus wy zijn ver het grootste 
getal, en wij hebben recht eene Vlaamsche 
Hoogeschool te bezitten, van wie het volk en 
de studenten het grootste nut verwachten Die 
Vlaamsche Hoogeschool moet te Gent zijn 
Voor 1830 waren de leergangen er in ’t latijn 
gegeven ; wij vernielen dus geene fransche 
hoogeschool die er niet altijd was ; wij veran
deren alleenlijk de voertaal.

En men kome ons niet zeggen : « richt te 
Antwerpen eene Vlaamsche Hoogeschool op. »>
Er zijn reeds hoogescholen genoeg, en eene 
nieuwe hoogeschool oprichten kost geld Altijd 
zou eene Vlaamsche Hoogeschool versteken 
worden voor wat toelagen betreft, want zóó 
is het met alle vlaamsche instellingen W an
neer Vlaamsche en Fransche inrichtingen 
bestaan met hetzelfde doel, ’t is aan deFransche 
dat steeds de gunsten der openbare besturen 
gaan. Het recht der franschsprekenden wordt 
met geschonden : zij hebben Luik. Onze
Vlaamsche Hoogeschool moet tot Gent bestaan, 
dat het middenpunt is vaa het vlaamsche land 
De verfranse Ij te hoogeschool aldaar laten be
staan ware trage moord plegen op het volk • 
het heeft geen recht zelfmoord te plegen en’ 
indien er zijn die willen hunnen stam ver- 
loochenen, het volk heeft recht en plicht zich 
tegen verbastering en ondergang te verde
digen. Daarom moet men seffens aan het volk 
teruggeven hetgene waarvan het sinds tachtig
ia rpn x%71orn °

lende toekomst ons volk te aanschouwen en 
met u uit te roepen : ik zie een volK, ons 
vlaamsche volk, en ’t wordt ontkruisigd.

Na die prachtige zoo diep doordachte rede
voering, wiet fijnuitgebeitelde zinsneden door
weven en zoo rijk van taal en kleur, wierden, 
achter eenen korten rusttijd, nogmaals eenige 
schoone vlaamsche liederen voorgedragen. 
Dan nam onze stadsgenot, M. Michiel Vande 
Kerckhove, het woord namens de hoog
studenten, en de studenten van middelbaar 
onderwijs die talrijk uit het omliggende waren 
opgekomen.

Onze wakkere vriend wist in zeer letter
kundige taal de redens voor oogen te leggen 
waarom het studentenvolK zoo dringend eene 
Vlaamsche Hoogeschool eischt. Niet enkel uit 
geestdrift bestaat de vlaamsche' beweging, 
maar uit de overtuiging dat het hier èene 
zaak is van het hoogste belang, van zijn  of 
niet te zijn  voor onzen stam, van vooruit te 
gaan op den weg der wetenschap en der ont
wikkeling, of van steeds verdompeld te 
worden tot op den laagsten trap der beschaafde 
natiës.

De Heer Voorzitter bedankte uit ganscher 
herten de drie sprekers die zulk eenen goeden 
indruk hadden gelaten, en vooral Dr Doussy 
om zijne geestrijke en zoo keurige redevoering. 
Hij stelde voor een verzoekschrift naar de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers te zen
den, wat op langdurige toejuichingen werd 
aangenomen, ten einde het wetsvoorstel van 
de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool 
te zien aanemen. Hij bedankte ook in zonder
heid den ondervoorzitter M. Arthur Rodenbach, 
door wiens toedoen de aangekondigde sprekers 
naar Iseghem gekomen waren, en in wien wij 
den broeder mochten groeten van den eersten 
en giorierijksten aanleider der Vlaamsche 
Beweging, Albrecht Rodenbach, onder wiens 
naam onze Kunstkring in 1908 wierd opgericht.

En in de geestdriftigste gemoedstelling sloot 
de vergadering met het aanheffen der prach
tige liederen : « W aar Maas en Schelde 
vloeien, » en « De Vlaamsche Leeuw. »

III. — Sym phonisch CONCERT.

Nog

en yet wuih^ qv 
maatschappij genegen
zullen tegenwoordig wezen

keling aan het volk te verschaffen. J, V.

op 
onze 
eene

Handel en Nijverheid.
Het vervoer met den tram Iseghem-We- 

velghem neemt dagelijks toe en het zal 
nog verbeteren als de tramlijnen beter zullen 
gekend zijn.

I)e lijnen Ardoye-Iseghem-Wevelghem zijn 
reeds aangeduid op de reisgids die heden 
verschenen is. Iseghem staat nu ook 
de kaart vermeid ; voortijds kwam er 
stad niet op voor, omdat het slechts 
doorgangstatie is.

Daarmede zal ons Mandelsteedje nog meer 
gekend zijn in de reis- en handelswereld, 
hetgeen mets anders als voordeel kan doen.

De iseghemsehe nijveraars werken met 
onvermoeiden ijver en wilskracht om hunne 
zaken uit te breiden en op de hoogte te 
houden der hedendaagsche uitvindingen. Geene 
opofferingen vallen hun te zwaar, daarom 
verdienen zij aangemoedigd te worden bij
zonderlijk door hun het gemak en de voor- 
deelen te verschaffen, die zij op redelijke 
wijze mogen verwachten voor het vervoer 
van reizigers en koopwaren met ijzerwear 
en vaart.

’t Is hetgeen de Reizigersbond betracht, 
en om die reden dat hij zijnen werkkring
uitgebreid 

Om
heeft.

onze lezers een gedacht te geven van 
het koopwaren verkeer in de slatie van 
Iseghem, zullen wij hier terloops aanhalen 
dat er van 1 October 1908 tot 1909 duizend 
en tachtig waggons met boomen geladen 
zijn gelost geweest.

Dagelijks worden er, dooreen genomen, 
6o a 75 waggons goederen gelost en geladen. 

Vandaag zullen wij ons daarbij bepalen,
zeggen.later zullen wy

ons
daarover meer

Loskaai. —

jaren wierd beroofd.
• gevierde spreker sloot op eene prachtige 

eindiede: hij haalde de woorden aan van 
Mulfatuli, die Golgotha beschrijvende, zei : ik 
zag een volk, en ’t wierd gekruisigd. Laat mij 
toe, vlaamsche vrienden, met u in de zepra-

Wij vernemen uit zeer goede 
bron, en zijn gelukkig het nieuws aan onze 
lezers mede te deelen, dat de overeenkomst voor 
de onteigening der gronden dienstig voor de 
loskaai der statie — kant van Baertshof — 
geteekend is tusschen de belanghebbende en 
het beheer der jjzerwegen. Het dubbel spoor 
zal voor de statie liggen en kunnen gebruikt 
worden tegen 1 Juni aanstaande, de andere 
werken zullen zoo spoedig mogelijk voltrokken 
zijn.

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

BINNENLAND
Oost-Roosebeke. — Zaterdag namiddag 

rond 3 ure is een geweldige brand uitge
borsten in de stalling van Henri Vanryckeghem 
op de nieuwe Brug. Het gebouw met geheel 
den inhoud werd door het vuur vernield.

in Flandria zal op Zondag 7 Mei aan
staande, om 3 u. 1/4 namiddag een prachtig 
muziekfeest gegeven worden door den Kunst
kring, met de welwillende en vereerende 
tusschenkomst van den Cercle Symphonique 
Yprois, waar de vermaarde kunstenaar 
M. Albert Van Egroo de bestuurder van is. Er 
zullen plaatsen zijn van 2  fr. en van 1 fr. 
Kaarten zijn te bekomen in Flandria en bij de 
bestierleden van den Kunstkring. Aangezien 
de prijs toegankelijk is voor ipdereen. hopen 
deze dat alle muziekliefhebbers van Iseghem 

het omliggende, en ook allen die de jonge 
zijn, op dit Concert 

Daar de zaal 
bijzonder wel geschikt is voor het geven van 
ori£P.s.tuitvaeringen, zal dit Kunstfeest eenen 
dat onze medeburgers met zuiim .blaten 
deze aangename en leerrijke Kunstuitvoe- 
nngen bij te wonen, ingericht ui tsl ui tel ij k en 
alleen met het doel hooger genot en ontwik-

Smalle Rokskens. — Het tooneel is op 
den Mechelschen steenweg te Antwerpen.

Eene dame in het gekende spanroksken 
gekleed, is gestrunkeld en gevallen.

Eene eerste poging om op te staan mislukte, 
zij kon het eene been niet omhoog krijgen 
zónder het andere; en alle twee te gelyk 
gaat ook niet.

Zij probeert hu met het andere.
Dat lukt evenmin.
Er komen menschen rond staan, wreede 

menschen die met een boosaardig leedver
maak het gesukkel nazien, zonder een hel
pende hand toe te steken.

Eindelijk, met eene krachtige gymnastieke 
beweging raakt de arme martelares der 
mode recht en verdwijnt in een tramrijtuig 
dat, gelukkig voor haar, wegens het door 
haar veroorzaakte oploopje, niet door kon.

broekrok aan gehad !.....Had die nu een

Harelbeke.
namiddag, rond

— Woensdag 
brak over de

Onweder 
3/4 ure,

gemeente een vreeselijk onweder los. Het 
hagelde terwijl de donder rommelde ; opeens 
had een zeer vreeselijke donderslag plaats, 
de bliksem was in den toren der kerk ge
vallen, waar hij zeer veel schade deed. 
Bijna al de schaliën werden afgeslagen, het 
horlogewerk verbryzeld en den toren erg 
beschadigd. In de kerk werden bijna al de 
ruiten stuk geslagen. De schade is zeer 
groot

Bij M. Gernez-Deconinck w- rden vijf hennen 
doodgeslagen. Het werkvolk, dat bezig was 
met vlas te booten, werd ten gronde ge
worpen, doch bekwam geen letsel.

Bij Emiel Vandenbossche Koningstraat, 
viel de bliksem in de verandah.

Langs alle kanten werden de ruiten uit
geslagen en veel schade aangericht.

Samson Kina. Vermaarden kruidewyn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zyne heilzame uitwerksels

Ingelmunster. — Morgen Zondag, om 
3 1/2 ure in de Concertzaal meeting voor 
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ; 
sprekers : MM. Dr Stocke en Martens.

Maldeghem. — Zondag 30 April Drij 
vren-koers op zijn amerikaansch, ’t is te 
zeggen gemaats. Zijn onder andere inge
schreven : F. De Tillieux en Em. Ameye 
^n^iJseo'hem, Vanderhaeghe en Vanleenis

v  Kfort;r i j ^  De jaarlijksche foor van 
Kortryk, begunstigd door het buitengewoon 
schoon weder, heeft eenen ontzaglijken toe
loop van vreemdelingen naar de stad doen 
stroomen. Maandag 17 April heeft men in 
de Statie 16,300 koèpons ontvangen en nu 
maandag 24 april 8,300. Daarbij zijn de 
reizigers der buurtspoorwegen niet gerekend.
f Z~- .Dinsdag hebben de werklieden der 
labriek Depoortere, Vischmarkt. gevraagd 
om s maandags namiddag niet meer te 
moeten werken. Omdat dit hun 
werd, zijn er een dertigtal 
spoelsters fn staking gegaan.

Lichtervelde. — Zaterdag namiddag is 
een geweldige boschbrand ontstaan in den 
eigendom van M. Hostens-Masselis, van Rous
selare, gelegen tusschen Lichtervelde en 
1 hourout. Eene in opbouw zijnde villa waar 
voor ongeveer 30 éi 40,000 fr. hout opgestapeld 
ligt, is kunnen bevrijd worden. Het parket 
is maandag namiddag ter plaats geweest.

geweigerd 
wevers en

— Schandalig bedrog Pas
men u den echten Elixir De 
van Jacques Neefs, Antwerpen 
er worden even vervalschingen

toch op dat 
Kempenaar 

geve, want 
v e rk o c h t .

Kunst- en Letternieuws.
Rond HET LAND, tweemaandelijksch tijd

schrift voor fraaie letteren, onder redactie van 
Ernest Claes, Juul Grietens. Floris Prims, Jozef 
Laureys, Stanne Serneels, Jozef Simons, Victor 
Vermeyen en André Verstreken.

In zjjnen ouden dag zei Conscience eens tot 
zijne vrienden : « Ik weet niet wie na mij aan 
het Vlaamsche volk zijn dagehjkschen schotel 
lectuur zal opdisschen ». En hij was treurig 
omdat onder de jongere letterkundigen geen 
enkele zjjn voetspoor drukte.

Einde 1910 kwan een groepe’ering tot stand 
van jongere katholieken die willen geven ten 
gerieve van de breede schare, letterkundige 
kunst genietbaar voor iedereen.

En meer dan beloften, vruchten brengt reeds 
het eerste nummer van hun tijdschrift « Het 
Land > Januari 1911. Sterk in' de brok « De 
eeuwige Ruiter» van J. Grietens. Lees die 
legende voorin vriendenkringen, opwerkmans- 
vereemgingen : de onontwikkelde als de be
studeerde heeft er veel genot aan. Daarbij 

Helgi en Sigrun * de IJslandschesage. bewerkt 
door Omer Wattez en de volksche realistische 
vertelling «De W itte»  van E. Claes: drie 
zware brokken die beantwoorden aan het hoofd- 
doel. Daarnevens een vormschoon treuri? 
winterliedje van Jozef Simons, eene bladzijde 
bibliographie die in ’t vervolg beter zal verzorgd 
worden en de fijne studie over Wagner’s 

Iristan en Isolde » door Em. Van Bergen • 
leg dia maar voor de kenners.



Volkskunst, hoofddoel... Daarbij geeft « Het 
Land » bijdragen over kunst en sociologie, 
kritiek en stamwezen ; buitenlandsche mede
werkers zullen regelmatig den gang van het 
letterkundig leven in Engeland en Duitschland 
bespreken.

Wie het doel goedkeurt en ,iets voelt voor 
volkskunst steune « Het Land ». Zich te abon- 
neeren — prijs per jaargang drie fr., elk num
mer 48 bladzijden — bij het beheer : Bovenrij, 
23, Herenthals.

Alles, wat de redactie betreft te zenden : 
Koningstraat, 6, Antwerpen.

Zusters Zendelingen
Zondag namiddag had in het Missiehuis 

te Rousselare een plechtig afscheidsliedslof 
plaats ter gelegenheid van het vertrek eeniger 
Zusters naar de vreemde missiën. Zes zen
delingen zegden vaarwel aan ouders en 
bloedverwanten om zich te begeven, vier 
naar de Philippijnsche Eilanden en twee naar 
Engelsch Indie.

Zij verlieten het Noviciaat van ’t H. Hert 
dinsdag morgend, om den 289 te Genua 
(Italië) in te schepen aan boord der « Alicante». 
Zij reizen samen tot Colombo, waar deze 
voor Indie bestemd hunne Zusters verlaten, 
terwijl de ar*deren hunne reis voortzetten 
tot Manila. Zij hopen er aan te landen den 
28 mei.

Hunne moedige algemeene overste en stich
teres D. M. Louise, zal hen daar afwachten 
om er een nieuw huis der Congregatie te 
openen. Hun doel is er zooveel mogelijk 
de verlaten bevolking van Tondo, voorstad 
van Manila, te helpen. Daar zijn niet min 
dan 60,000 inwoners en niet een enkel liefde
werk bestaat er. Na deze stichting zal Eerw. 
Moeder D M. Louise terug naar Indie reizen 
om er een nieuw klooster te stichten bij de 
EE. PP. Jezuieten van Madura

Wij wenschen de jonge zendelingen eene 
voorspoedige reis en wij drukken de hoop 
uit dat zij overvloedige vruchten zullen 
inoogsten in hun grootsch en verhevön wTerk

De Jesuiten in Japan.
De Eerw. Paters Hillig en Gettelmann, Je

zuïeten, zijn door den H. Vader naar Japan 
gezonden. Pater Hillig is een duitscher, en 
Pater Gettelmann een Amerikaan. De eerste 
was leeraar van natuurlijke wetenschappen bij 
het St Joannes-Berchmanskollegie te Toledo, 
terwijl de tweede erdewijsbageertenonderwees.

Toledo is e«n groote A m erikaansche stad, 
waar de Jezuïten een beroemd en bloeiend  
kollegie. bezitten.

De 2 geleerde kloosterlingen, de « dompers » 
zooals de liberalen en socialisten roepen, zullen 
twee leeraarstoelen bekleeden in het kollegie 
dat hun orde te Tokio, hoofdstad van Japan, 
'stad van 2 miljoen inwoners, bezit. En de twee 
zonen van den keizerlijken prins Joshihito 
zullen de leergangen van deze twee Paters 
volgen.

Een half miljoen w inner  !
Wie heeft er niet eens gedroomd van 

500 duist franks te winnen !!! En wat zou 
men daarmede niet kunnen doen ? ? Maar 
onmiddelijk steekt men de schouders op, een 
half miljoen ? Dat ziet men slechts in de 
tooververtelsels...,

Eh wel, dat is mogelijk ; er hangt nu 
een half miljoen in de lucht, die welhaast 
in de handen zal vallen van den eenen of 
den anderen sterveling.

Priesterlijke b en o em in g en .
Mgr de Bisschop van Brugge heeft be

noemd : tot pastoor te Oostcamp, E. H. Sabbe, 
pastoor te St-Pieters-op-den-Dy k ; tot pastoor 
van O. L. V, te Oostende. E. H. Claeys. princi
paal van het St-Vincentiuskollegie te Yper, in 
vervanging van E. H. De Bruyne, die zijne 
rust neem t; tot pastoor te St-Pieters-op-den- 
Djjk, E. H. Butaye, onderpastoor in O. L. 
Vrouw, te Kortrijk.

tair, 38 j. en Maria Vandevyvere, dienstm. 24 j.
— 28 Jules Ilousseau, schoenm. 34 j. en Marie 
Meersschaert, borstelm. 34 j.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Bondroit met Cokes voor Cyriel Deleu Cachtem

— Elk zijn gedacht met kolen voor Conrard 
Verstraete. — Nooit gedacht met bloem voor 
Henri Pattyn en Constant Vandemoortele. — 
P rins  Albert geladen met koolzaadkoeken door 
C. Vandemoortele.

Markt van Iseghem 29 April
Boter per kilo fr. 3.00 a 3,30 
Eieren per 26 1,90 a 2,20

22  April
3.00 a 3.20
2 .00  h  2 ,20

Een persoon heeft gisteren in onzen winkel 
eene kruik laten staan.

Stad Iseghem
JONGELINGEN CONGREGATIE

G sea Grifs

Zondag 7 Mei
om 5 ure ’a avonds

Maandag 8 Mei
om 6 ure ’s avouds

AANTREKKELIJK TOONEELFEEST
ten voordeele der katholieke Jonge Wacht

Ben Hoed m Italiaanscli stroo
Groot BLIJSPEL in 5 Bedrijven

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

STAD ISEGHEM — ZAAL FLANDRIA
Zondag 30 April 1911, om 3 ure ze«r stipt 

GROOTE

middelbare gewichten  
en voorstelling van Jiu-Jitsu.

P rogram m a der W orstelingen :
1° P aul SERVAIS, militaire kampioen, 

belg tegen MATÜSCHENKO, algeriaan.
2° Antoine LE MONTOIS, kampioen van 

Henegouwen, tegen P ietro LE JEUNE, 
professioneel débutant.

3° GlOVANNI, italiaan. tegen STE1NBACH 
LE TERRIBLE, kampioen van . den .Rhyn, 
duitscher.

4° Constant LE BELGE, leerling van 
Omer De Bouillon, tegen VANDENBERGH. 
kampioen van Europa, hollander.

5° De twee winners der twee eerste worste
lingen.

6° De twee winners der twee laatste worste
lingen.

7d Tusschen de winners der 56 en 6e wor
stelingen.

Arbiter, ' Speaker,
Henri VAN ESPEN. A. STRÉA.

IN  ZEER KORTEN TIJD VOLIjEERD.
Eenige weken zijn voldoende om aan eene 

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren, ten einde haar in staat t j  stellen aller
hande kleedingstukken te maken. Prospectus 
gratis te bekomen.

Ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en het maken van alle slach 
van ideedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verveerdigen 
der kleedingstukken is men niet gedwongen 
zich ten huize van de «tof te gerieven alle 
stoffen worden aanvaard.

Ik verhoop, door mijne trouwe bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LAFAUT,
Gediplomeerde snijdster en naaister

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

M E E S  111
« Dc Nieuwe Lcfldon »
d o e t de g r ijz e  h a re n  b in n e n  en 
k ele  d ag e n  v e rd w ijn e n , m a a k t h«. t 
h a a r  p la n z e n d  en  z a ch t, be le t b e t 
u itv a lle n  en neem t de pelletjes 
van  h e t  hoofd  w eg.

E i s c h t  o p  
d e n  h a l s : pÊ 5̂ngv̂ T>Trv|

In  flacons van  fr . 1 ,5 0  en fr. 2 . 5 0

E n g e ls c b s  B a a r tf t in e t u o r  i a i  2  f r .  p i r  fla co n

T e  koo p  b i j  A p o th e k e rs
n ,  H a a r s n i j d e r s  e n  R e u k w i n k e J s  

't groot: Parfunsrie Dr Salp, Wachtabcke (BilgTs)

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.

H ofb ou w gestich t — 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 »n 10 tweede prijzen 
in de Tentoonstellingen van :

1893 Vlamertinghe 5 eerste en 1 tweede pi ijs
1897 II peren 1 „ en 2 , ,
1898 Vlamertinghe 1 „ en ‘A
1‘JOl IJperen 1 , en 2 , ,
1906 „ 5 , e n '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 kpus van alle slach van fruitboomen. in hoog
en laagstammen, in de beste soorten en juiste bena
ming ; rozen in hoog- en laagstammen ; trosbezién, 
stekelbezen aardbezieplanten, hydransioc.' rhododendrons, 
ocuba’s,lauriers roses. bloeiende’planten, sieraad- en zaai- 
planten, 8000 beschikbare geraniums in ie 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, glocinias, mombresia s, 
jacinthen tulipen, crocus, cannas in 20 verscheidenheden, 
dahlia cactus in 50 verscheidenheden, chrysanthèmen 
in 75: schoone soorten, rechtstreksohen invoer van alle 
slach van l a n d  bouw zaden, 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.

Genezen
van

Bronchitis.
De lieer LOUIS VAN HEES, Boulevard Emile 

Bockstael 292 te Laeken, schrijft ons.
„Mijn zoontje, de kleine Réné, ’verd tengevolge 

van eene gevatte koude aangetast door hevige 
bronchitis. Gedurende een geheele winter is hij 
daarmede ziek te bed geweest, zoodat wij het 
ergste vreesden. Hij hoestte voordurend en gaf 
groote fluimen op en had het daarbij benauwd 
op zijn borstje. Vele remedies, die wij aanwedden, 
mochten niet baten. Zelfs hebben wij hem eenigen 
tijd naar een andere luchtstreek gezonden, doch 
ook dit hielp niet. Gelukkig werd ons toen de 
Adijsiroop aanbevolen. Vanaf den.tijd, dat hij de 
Adijsiroop innam, begon hij te beteren en na . het 
gebruik van 4 a . 5 fleschen was zijne-ziekte totaal 
genezen. Ik kan daarom de Abdijsiroop met ver
trouwen aanbevelen.,,

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, versterkt 
de luchtpijpen en longen, zij geneest waar alle 
andere middelen faalden.

Prijs per flesch van 230 grammen 2 fr. ; van 
550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 fr. — Hoe 
grootere flesch, hoe vóordeeliger dus !
AALEEN E C H T M E T  ROODEN BAND MET 
HANDTEEKENING

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

Verkrijgbaar bij : M. J. Verhamme apotheker 
Markstraai Iseghem, en in alle apotheken.

Men vraagt draaiers en boorders bij
M. POSSELIUS, 15 Place de Bavière, Brussel.

Men VRAAGT een borstelmakersgast, 
kunnende 0,45 a 0,50 c. per uu r  winnen. 

Zich aanbieden Wilsonstr. n° 15, Brussel.

OPENBARE VERKOOPING
van eene

Tweewoonst met erve
en eene schoone partij ZAAILAND 

te LENDELEDE.

Betterave, jaune Ion- | 
gue d’Allemagne, hors
t o r r o

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.

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, fcuiver Merckhemsch, goede soort met 
breede bladeren, .

Veranderlijke prijzen in groote hoeveelheid.

De Notaris PILLEN verblijvende te Lendelede, daartoe 
in rechte benoemd zal met tu3schenkom6t' van zijn 
ambtgenoot de Notaris VANDEMOORTELE te Iseghem, 
en ten overstaan van den Heer Jean Deblauwe, vrede
rechter van het l e kanton te Kortrijk, bijgestaan door 
zijnen Griffier, op de hierna,gestelde zitdagen openbaarlijk.; 
te koop aanbieden.

Gemeent# 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. ry k A T T "  A XT r \De nooraernett van eene partij ZAA1LAJNL) 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 meters.
KOOP III.

Dezuiderhelft van eene partij ZAAILAND beschreven 
onder koop twee.

Boompriji : dertig frank.
Koopen II en III zijn verpacht tot Oktober 1911 

mits 70 fr. ’s jaars.
1/2 °/o Instelpenning;.

er zullen samenToegingen toegestaan worden.
ZITDAGEN :

INSTEL Dinsdag 2 Mei 1911 :
OVERSLAG Dinsdag 10 Mei 1911:

Telkens om 5 uren (5 1/2 uren ZEER STIPT) ’s 
namiddags, ter zaal van VREDEGERECHT, in het 
Paleis van Justitie te KORTRLJK.

PEERDEKNECHT
gevraagd bij M. Jules DE
CLERCQ, leerhandelaar 
in stad.

-Burgerstand f a n  I s e g t a
G E B O O R TE N :

110. — Maxirniliaan Clement, zv. Richard en 
Elodie Buyssens. — 111. Godelieve Vandamme, 
dv. Louis en Sidonie Scherpereel. — 112. Gil- 
bert Vyncke, zv. Palmer en Adriana Bringiers.
— 113. André Noyez. zv. Cyrille en Maria 
Dejonghe. — 114. Germaine Lannoy, dv. 
Camille en Eudoxie Bruneel. — 115. René 
Defoort. zv. René en Helena Verschaeve. —
116. Gabriella Binquet, dv. Bruno en Jeannette 
Vergauwe.

STE R F G E V A LLE N .
79 Maria Vansteenkiste, 5 m. dv. Cyrille 

en Elodie Wittouck. Mandelstr. — 80. Bruno 
Lammertvn, bobijnder. 76 j. echt. Marie-Louise 
Pecq, Gentstr. — Jules Caenepeel, landb. 66 ]. 
echt. Julie Callewaert, Steenpatje. — Julia 
Vandekerckhove, 6 m. dv. Aloïse en Emilie 
Vandendriessche, Abeele. — 83. Joannes
Vynckier, landb. 61 j. ong. zv. Bruno en Bar
bara Vanslambrouck, Slabbaardstr. — 84. 
Ch.-Louis Beels, wever. 76 j. echt. Marie 
Louise Verbeke, Mentenhoek. — 85. Morent 
Vanneste, 5 m. zv. Aupust en Marie Vanvaren- 
berg, Mentenhoek.

H U W E L IJ K E N :
21 Jules Martelez, kleerm. 32 j en Elisabeth 

Bonne, huish. 36 j .— 22 Audemarus Kesteloot, 
schoensn 23 j. en Irma Catteeuw, bottmenst. 
23 ).. -  23. Camille Pattyn, postontvanger 38 i. 
en Margarita Verstraete, bijz. 29 j. — 24. Gil- 
bert Dcclerck, handelsbediende, 25]. en Maga- 
reta Vandoorne, bottinenst. 25 j. — 25. Camille 
Eëckhout. schoensn, 25 j en Maria \  erhelst, 
strij kst. 20 j. -26 0dile Herman, drukkersgast, 
22] en Flavie Deblauwe. fabriekw. 17 j. —
-  27. Felix Kerrinck, gepensionneerde mili-

De schielijke wijze waar- 
,'op men een snijwond
* kan krijgen en het, nevige 

bloeden, dat alles maakt 
het noodig een m iddel 

bij de hand te hebben dat de genezing 
bespoedigt.

De beroemde KLOOSTERBALSEM,
K l o o s t e r  S a n ta .  P a u l o .  is Phi ^ e naard

vezekTr^eetf^s^oSig^ genfzing neemt snll alle ontsteking weg en 
voortkomt het I t te re i  -  De KLOOSTERBALSEM is ook een uitste
kend middel tegen: rhumatism, wonden, sneden kneuzingen, verstui
kingen brandwonden, schurft, dauwworm open plekken, zeere beenen, 
loopende zweren, zeere knoesels, stijven hals, vorst aan handen en 
voeten. — De KLOOSTERBALSEM is het eenige werkzame middel 
tegen speen, zoowel blind als bloedend.

De KLOOSTERBALSEM moet in elk gezin aanwezig zijn.
| * F n jT per pot van 50 gram. fr. 1,50, van 100 gram fr. 25,0 en van 250 

gram fr 5 — Hoe grooter pot. hoe voordeeliger dus I
| “rVerkrijbaar bij J. Verhamme apotheker Marktstraat Ifseghem e n  in alle apotheken.

Hoofd-Depót voor Belgie: O. D e  B e u l ,  
Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen. 
Algemeen Depót: Ii. I. Akker, Rotterdam. r

l

= SUNLI6HT”Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
meisievan i4jaar,en geeft aan 
het'lijnwade/die frische aan=
grename reuk van 't buiten.
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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 hoofd pijn (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 : fp. 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 zes dubbele doos.

Algemeen depot:
bijH

Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook 
J i r t o a e n t o a c l i ,  Apotheker, Iseghem. 

en in alle goede apotheken.
W a c h t  C v a n  n a m a a k s e ln ,  z e  z i j n  zon d er*  'w a a r d e .

oocoeoeoooooooooiociociooMK
BEETZADEN -  KLAVERZADEN

te bekomen  ̂bij

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

E}XMLBQI_GrI-3CJe:i'k.J. (DAM)
Betterave, jaune 

longue, d’Allemague, 
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,

Vauriac.
jaune

Betterave idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

Voederbeet, gele 
lange, uit den groud 

i van Duitscliland.
Voederbeet,- witte 

lange, uit den grond 
L 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 
j  Vauriac, overgroot 
I  boven den groud. 

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer
ste opbrengst. 

ONDERZOEK m a n g e l s  
door den Boeren Dond Deurne

pro cen t p ro  cen t 
su ik er 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 Obendorfer . * ..................... 6.2 10.9
Roode Jaabiesbret.......................... 7.6 12.5
fiolnert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echtMercKnemsoii , g o c d o  o o o r t  
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 voorweidenin goede mengeling, 

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboomen, Rozelaars, Rhododen droms, 
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 ai de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

Algemeen depót voor Iseghem en omstreken ;
Apotheek ArthurRodenbach

Groote M arkt

"Wekelijksche Markten
24 April

20,00 a 21,00
15.50 a 15,50 
18 50 a 19,00 
00,OU a 67,00 
00.00 a l 05.00
10.50 a 13.50 
2,80 <* 3,10
2,10 2 , 2 0

KORTfiIJK 18 April
Tarwe 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.00,0 >al07,00 
Aardappels 9,00 a 12,0 )
Boter per Kilo 3,10 a 3,30 
Eieren par 25 2,10 a 2,20
Suikerijb. besch. 00,00 a!3,00 

id. 00,00 a 00,00
Veemarkt: 24 April 179 koeien 
45 stieren, 43 ossen.

BOUSSELABE 21 April 
T arw e 100 k° 19,50 a 20,00 [
Roode tarwe 18,50 a 19,00
Rogge 1-4,00 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 100k° 00,00 a68,00 
Lynz. olie 100 103,00

DEYN ZE 19 April
Aardappels lOOk. 10,00a 12,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 2,00 a 2,10
Hespe de kilo i,oo <% 1,00
Viggens 40,00 a 42,00

BRUGGE 15 April
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00 
Rogge 13,50 a 14,50
Boter 2,80 a 3,20
Aardappels 10,50 a 1100
Haver 100 k° 17,00 a 18,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,75 1,55 a 1,75

AU DEN AI RUE 20 April 27 April
Aardappels 100k° 12,00a 13,55 13,00 a 14,00
Boter de kilo 2,9 5 a ,<00 2,7o a 3,10
Eieren per 25 2,11a 0,00 0,00 a 2,00
Verkens 00,00 a 45,00 40,00 a 48,00
Konijnen 3,00 a 2,50

ANTWERPJ&N 24  April
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 24 April

00,00 a 42,50 
00,00

, 136 veerzen

25 April
20.00 a 21,00
19.00 a 19,50 
15,25 a 15,75
17.50 a 18,00
21.00 a 22,00
12.50 a 13,50
3.00 a 3,20 
2,10 a 2,20

00,00 a 42,50 
00,00 F 18,50
25.00 a 35,00 
00,00 a 62,00 
0,00 a 106,25

28 April 
! 0,00 a 12,00 
2,90 a 3.00
2.00 a 0,00 
i , 8 0  a  1 , 9 0

40.00 a 45,00
22 April

19.00 a 21,00
13.00 a 14,50 
2,75 a 3,20

12.00 a 13,00
18.00 a 19,00
20.00 a 21,00

31 ossen l e kw. 0,86 
156 koeien 0,00
40 veerzen 0,84
35 stieren 0,72
59 kalveren 0.90

fr. 23,10
33,25

1,06 
0,00 
1,04 
0,92 
1.40

TANDEN BERM
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 :

Cyr. Hochepied
Nederweg, 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, 151, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedige bediening.

Superphosphatc KUHLMANN
(5—-t> 

«-"c> <T°

S È C H É  A U  F O U R G e d r o o g d  in  Ov e n

LE PLUS PULVÉRULENT
f  a\iV\LM4% |

n

i  A w  *
l f̂tPH OSPtf f̂

Exigez la  Marqué
<CHEZ T O U S

l e s  N égociants en  Engrais

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h e t  merk
BY ALLE

vettenk oop lied en

 msiMa nrtifc MBBM— a i  M»’— > li lil» i XM— I  ...........   mi i i n» . I I■

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

CLÖTURES MÉTALUOUES
TéLÉPM. 6 9 8 4 Dip l o m e  d h o n n e u r . Cr ? Pr ix

lR S T L N E £ R G p^ NSc^ T O NV t0M ANDERLtCHT-BRllX

KATALOGUS KOSTELOOS.

PQRTES.CHENI15
P0ULAILLERS.
GR1LLAGES,
TI5SUS.CABLES.
PAILLASSOrt
RONCES.RESSOlCI
et aytresarticte 

n fit

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

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

G e n t s t r a a t ,  2 3 ,  I S K G H  K I V L

JPracht- en g e w o n e  M eu bels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte: manteaux, colonnen, trapleeren 

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

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

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

ALLÜ SLAG LI VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.
Floeon 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 s n  gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25-30 35-40 en 45 fr.

REnnrcN, I* kwaliteit van windhaar. gekuischt met machien, voor 2 personen
aan 21  2 6  en 3 1  fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Raam looze M aatschappij gesticht in 1881 

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

Rekeningen der Reserven en 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
5 jaar fr. 2 2 © , 3 0  

10 jaar fr. 1 2 4 , 9 0  
15 jaar fr. 9 1 , © O

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lichtingen zich  te xoenden tot eenen der agenten :

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. ' 7 £ 5 , 3 0  
25 jaar fr. € 5 5 , 8 0  
30 jaar fr. S 9 , G O

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & NP* W. M E I E R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten

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

vereerd  door de gees 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 met k o e tsp o o r t ,
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijniyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ourft 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 ^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 waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank . — V olled ige gebijten van af  
100 franken en hooger. — Al de kunsttanden  en gebijten  kom ende uit d* 
laboratoire  van Mr en M1” Maurice MEIER,  zijn verzekerd  voor het leven 
Te raadplegen alle dagen te .iORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop
an hoogdagen.


