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Vervlaamsching* der 
Gentsche Hoogeschool

De beweging tot het bekomen eener vlaam
sche Hoogeschool loopt over Vlaanderen, gelijk 
een laaiende vuur. Brugge had Zondag daar
voor, ook hare meeting. De volksvergadering, 
in Stadshalle, werd voorafgegaan door eenen 
optocht van maatschappijen.

Het was bij 6 ure toen de stoet aan de Halle 
kwam. In korte oogenblikken was de reus
achtige zaal inet menschen gevuld.

Het bureel was voorgezeten door den heer 
advokaat Schepens, hebbende aan zijne zijden 
de sprekers MM. Huysmans, Franck en Van 
Cauwelaert, verder Dr Van Steenkiste, advo
kaat Vandermeersch, enz.

Na de uitvoering van Benoit’s « Strijdlied », 
neemt de heer SCHEPENS het woord. Hij be
dankt de overheden, de maatschappijen voor 
hunne talrijke opkomst, ook de vele tegenwoor
dige vrouwen. De vrouwen, zegt spreker, 
spelen eene groote -rol in de opvoeding der 
kinders. Ook de Polakken hadden een vinnigen 
taalstrijd. Op zekeren dag riep Bismarck in de 
Kamer uit : « Vrees de Polakken niet, maar de 
Poolschfi vrouw. » Wy ook rekenen op de 
vlaamsche vrouwen (Toej). M. Schepens zegt 
hertelijk welkom en dank aan de heeren 
sprekers Huysmans, Franck en Van Cauwe
laert, in deze groote zaal van den grijzen 
Halletoren, getuige van hetmachtig Vlaandereo 
en vrij van alle verbastering. Aan hen drie
maal hulde omdat zij zich zoo bereidwillig ten 
dienste stellen van den grooten strijd. Hunne 
namen zullen in gulden letteren geschreven 
worden in de geschiedenis van onzen vlaa'm- 
schen taalstrijd.

M. Huysmans toont de beteekenis der be
weging voor het vervlaamschen der Gentsche 
Hoogeschool.

Wy zijn niet alleenlijk een volk met oogen- 
blikkelijke geestdrift, wij blijven een volk 
van taaien wil dat door de eeuwen heen zijne 
rechten wist te verdedigen. Wij blijven dat ras 
dat niet alleen gegrond is op lagere scholen, 
maar dat nu zijn stamtrost wil verheffen door 
middel van hoogere geestesopleiding.

Spreker wijst de tegenstrevers van den 
vlaamschen taalstrijd terecht die bewreren dat 
deze beweging ingegeven is door naïf nationa- 
lism, en dat vlaamsche « cultuur » aan fransche 
« cultuur » ontleend is. De geschiedenis is daar, 
ook de tegenwoordige schitterende vlaamsche 
schrijvers en kunstenaars om deze verwijten 
den bodem in te slaan. De vlaamsche taal be
staat door eigen oorsprongen ontwikkeling en 
is dus vatbaar en onderhevig voor hoogere 
verheffing.

Steeds heeft Vlaanderen aan verdrukking 
geleden ; ’i is maar sedert 1873 dat wy stuk 
voor stuk onze rechten weten te veroveren, 
niet door bidden en smeeken, maar door duren, 
taaien wil. Eens te meer in ’t kamp : de eerste 
maal kunnen wij teruggeslagen, toch niet ont
moedigd worden, en wij zullen terugkeeren. 
Wee de volksvertegenwoordigers van het 
vlaamsche land die tegen de wet zouden durven 
stemmen ! Gansch het vlaamsche volk zou zich 
tegen hen keeren.

M. Franck. ’t Is een hertverheffend schouw
spel deze reusachtige zaal door uwe vaderen 
gebouwd tot verdediging der belangen van het 
burgerschap, gevuld te zien.

Onze beweging is niet vijandig aan onze 
waalsche broeders ; zij is ook niet onvader
landslievend, zooals sommigen beweren. Wij 
zijn zoo vaderlandslievend als wie ook. Doch zij 
niet die niets over hebben dan hatelijkheden 
voor het vlaamsche volk, die spreken van ons 
land te verdeelen, die hunne landgenooten 
willen broodroven.

Deze beweging is een edele, rechtveerdige 
strijd waarin vertegenwoordigers der drie poli
tieke partijen samengaan, alzoo een bewijs 
gevenae dat zij, alhoewel verdeeld door de 
politiek, toch kunnen samenwerken voorzaken 
van algemeen belang.

M. Franck zegt dat het niet noodzakelyk is 
eene nieuwe Hoogeschool te stichten. Alzoo zal 
men ons niet verwyten de andere Hoogescholen 
te benadeeligen.

Eene nieuwe Hoogeschool zou te veel geld 
kosten ; wij bijten in dezen appel niet wij 
willen geene Hoogeschool van derde klas. Er 
zyn twee Staatshoogescholen in België : Luik 
en Gent ; de eene is fransch ; ’t zou toch maar

billyk zyn de andere te vervlaamschen. Wy zijn 
Vlamingen geen halve burgers in ons eigen 
land ; wij vragen ons recht, men kan het ons 
niet weigeren, want het is de helft van hetgeen 
wij met ons centen betalen ; — vooral dat dit 
recht beduidt de verheffing van ons voik door 
uitbreiding van het hooger onderwijs.

M. Van Cauwelaert vergeleek de vlaamsche 
beweging aan een reusachtige vergaarbak 
zooals er één in ’t kanton Frybrug (Zwitser
land) bestaa t; hij vangt de waters op uit de 
bergen om later te dienen in tijden van droogte. 
In den vergaarbak der vlaamsche beweging 
bestaat eene kloof van hoog tot laag, langs waar 
het beste harer krachten wegzijpelen, en op 
vreemden grond verloren gaan. Wij willen deze 
kloof dempen en al de vruchtbaar makende 
wateren van den vergaarbak doen dienen voor 
hoogere beschaving. Spreker eindigde met een 
groet tot de oprijzende zon achter de zegeboog 
van Vlaander.m’s toekomst.

M. Van Cauwelaert’s redevoering heeft den 
diepsten indruk gemaakt en werd met eene 
eindelooze ovatie begroet.

M. de advokaat DE GROEVE geeft ver
volgens lezing van een dagorde te zenden aan 
de heeren voorzitter en leden der Kamer van 
volksvertegenwoordigers.

« De 4000 Vlamingen, in meeting vergaderd 
te Brugge, na de redenaars gehoord te hebben 
die den eisch om eene vlaamsche Hoogeschool 
hebben toegelicht ;

« Overtuigd dat het vlaamsch volk het onver
vreemdbaar recht heeft of hooger onderwijs in 
zijne taal ;

« Verzoeken de Kamer van volksvertegen
woordigers eene wet te willen aan nemen tot 
volledige vervlaamsching van eene der twee 
Staatshoogescholen, namelijk die van Gent »

De dagorde wordt met toejuichingen aange
nomen.

De, meeting eindigde ten 8 1/4 in de beste 
orde, en de menigte verliet de zaal onder het 
zingen van den « Vlaamschen Leeuw ».

De Schoolwet.
Dinsdag namiddag vergaderde het bureel 

der Kamer, al de leden waren aanwezig, 
inbegrepen den sociaiistischen sekretaris. 
M. Cooreman, voorzitter, sprak eene zeer be
langrijke redevoering uit, waarin hij eischte 
dat de rechten van het bureel en, namelijk, van 
den voorzitter zouden erkend worden, voor wat 
de bijeenroeping der afdeelingen van de Kamer 
betreft.

Hij vroeg aan zijne kollegas of zij zijne ziens
wijze deelden en of zij beschouwen dat het 
recht van den voorzittbr, in deze kwestie, niet 
kan betwist worden. Allen antwoorden be
vestigend.

Het was tengevolge van deze bespreking dat 
de voorzitter besloot de afdeelingen voor vrij
dag namiddag, ten 1 uur, bijeen te roepen om 
de nieuwe schoolwet te onderzoeken. Hij heeft 
dezen dag gekozen omdat toekomende week 
verscheidene Kamerleden voor verscheidene 
dagen te Parijs zullen zyn.

Een dertigtal katholieke volksvertegenwoor
digers hebben eene commissie gevormd, onder 
het voorzitterschap van M. Nerincx, om de 
vragen der christene onderwijzers to onder
zoeken. Aanstaanden dinsdag zullen zij de 
afgeveerdigden der Christene Onderwijzers
bonden ontvangen. Elke provinciale Bond zal 
vertegenwoordigd zijn door drie leden ; een 
officieelen onderwijzer, een aangenomen en 
een vrijen onderwijzer.

brief gezonden, om te protesteeren tegen het 
stelsel der schoolbons en eene betere regeling 
der jaarwedden te vragen.

De onderw ijzers  en de schoolwet.
De hulponderwijzers van het arrondissement 

Kortrijk hebben zaterdag eene algemeene ver
gadering gehouden om het ontwerp Schollaert 
te bespreken. Er is besloten eene algemeene 
vergadering van onderwijzers te beleggen te 
Rousselare, waarop de katholieke volksver
tegenwoordigers zullen uitgenoodigd worden.
— De christene onderwijzers der kringen 
Yper, Watou en Meenen hebben insgelijks eene 
vergadering gehouden ; zij vinden dat het ont
werp den stoffelijken toestand der school
meesters nietgenoegzaam verbetert, en vragen 
ook dat er voldoening zou gegeven worden aan 
de wenschen van het congres van Etterbeek.

Het provinciaal bestuur der christene onder
wijzers van Braband heeft aan de katholieke 
senateurs en volksvertegenwoordigers een

Verleden Zondag had in de zaal der Jongelin- 
gen-Congregatie alhier de algemeene vergade
ring van het verbond plaats. De zaal was volzet, 
niettegenstaande het doorslecht weder, hetgene 
getjiigt van eenen voortdurende bloei, en 
ookl van de belangsteling der bevolking voor 
d i t ; uitmuntend w'erk.

De vergadering werd geopend door een 
stuk muziek, gevolgd door een koor, en den 
welkomgroet van den voorzitter heer J. Van 
Haverbeke.

Daarna werd door den schrijver lezing 
gegeven van het verslag, waaraan wij het 
volgende ontleenen :

Mijne Heeren,
Het is een goed jaar geleden dat wij in 

algemeene vergadering vereenigd, het Kerst
feest in deze zaal vierden. Met een blijmoedig 
verlangen zagen wij de vernieuwing eener 
zoo verheven feestviering te gemoet, toen 
wij, door onvoorziene omstandigheden, ver
plicht werden, dezelve uittestellen. Intusschen 
rolt de tijd, onverhinderd, onvermoeid, maar 
altijd voort, om ons een langer en langer 
verleden achter den rug te dryven, met de 
blijde of droevige herinneringen ons door de 
gebeurtenissen nagelaten.

Vooral van twee gebeurtenissen, die ons 
verbond aanbelangen, zullen wij het aandenken 
bewaren. Eerst, in den loop van verleden 
jaar werd onze achtbare stichter en algemeene 
voorzitter, heer advokaat Devisschere, door 
de dood uit ons midden gerukt. Dat is voor 
het Christen Vlaamsch Verbond een onherstel
baar verlies. Terwijl wij dit werk, dat het 
zijne was, hebben zien gedijen, opgroeien en 
bloeien, en zich verspreiden, in gansch het 
vlaamsch land, waren wij het eens om den 
moed te bewonderen van hem die er de ziele 
van was. Het beste deel zijner krachten was 
voorbehouden aan den strijd waarvan hij 
zich als aanvoerder had aangesteld. Onver
schrokken wist hij alle hinderpalen uit den 
weg te ruimen en alle rechtgeaarden in dichte 
drommen rond hém te scharen. Wij betreuren 
hem, omdat zijn vurige iever, zelf niet door 
ziekte, zelf niet bij het naderen der dood 
verkoelen kon. Het goed door hem gesticht 
is onberekenbaar; de verdiensten van zoovele 
goede werken, zijn loon bij God, moeten van 
ontschatbare weerde zijn.

Als opvolger van dezen zoo verdienstelijken 
en betreurden hoofdman, is zijn vriend, heer 
advokaat Priem gekozen, die voorloopig aan
veerd heeft en jegens den welken wij hoop
volle verwachting koesteren, om zijne echt 
christene gezindheid en de belangstelling 
waarmede hij altijd aan den bloei van het 
Christen Vlaamsch Verbond het zijne heeft 
bijgedragen.

Door de dood van den voorzitter was de 
middenraad niet alleen genoodzaakt in zijne 
opvolging te voorzien, maar ook in de voort
zetting van een werk door hem persoonlijk 
ondernomen, namelijk het uitgeven van het 
weekblad « Christen Vlaamsch Volk » dat 
de tolk van het verbond geworden was 
Niemand zou het gewaagd hebben in het gelid 
te springen om op eigen hand het reuzen
werk van den ge velden strijder voort te 
zetten. Zooals het blad een krachtige steun 
is voor ’t Christen Vlaamsch Verbond, zoo 
behoorde ook het verbond hulp te verleenen 
aan zulke verdienstelijke uitgaaf. — Daarom 
werd er in den middenraad besloten de 
geldelijke tusschenkomst te vragen van al 
de afdeelingen der provincie tot het stichten 
van een bestendig Secretariaat, om den op
stel en het bestuur van het weekblad te 
verzekeren.

Al de leden van den middenraad hebben, 
voor zooveel zij er toe bevoegd waren, den 
steun toegezegd die van den kant der afdee
lingen verwacht wordt. De grootere uitgaven 
die ons alzoo worden opgelegd, zullen natuur
lijk grootere ontvangsten vergen-, en daarom 
wenden wij ons met volle vertrouwen tot de 
vrijgevigheid onzer achtbare leden, om bij 
hunne geringe bijdrage iets te voegen, hoe 
weinig het zij, ten einde ons in state te 
stellen aan onze verbintenis ten opzichte van 
het middenbestuur te volkomen. Wij hebben

5 centimen per lid toegezegd, en wilde ieder 
lid ons met zooveel meer per jaar begiftigen, 
het vraagstuk wareopelost. Wij hopen derhalve 
dat de wijkmeesters, zonder te moeten aan
dringen, dit klein bijgeld gemakkelijk zullen 
bekomen bij hunne jaarlijksche inzameling.

Hier behoort nog een woord gezeid te 
worden over eene tweede maar blijde gebeur
tenis die wij lang in ons geheugen zullen 
dragen : het Eucharistisch congres van Rous
selare, dat in de vastenbulle van dees jaar 
met grooten lof herinnert wordt. Dit congres 
werd gesloten door een prachtig huldbetoog 
aan Jesus in het Allerheiligste. Gansch het 
christen Vlaanderen was er vereenigd, en 
Iseghem vooral was er talrijk vertegen
woordigd. In deze omstandigheid hebben wij 
eens te meer kunnen bestatigen dat onze 
mannen van ’t Christen Vlaamsch Verbond 
in dergelijke betoogingen met overtuiging 
belijdenis geven van hun geloof, en van hunne 
diepe verkleefdheid aan den godsdienst. Het 
was aangrijpend, die biddende en zingende 
scharen volks de straten van Rousselare te 
zien dóórtrekken, om op de groote markt 
den plechtigen zegen te ontvangen' van Hem, 
wien wij dezen dag onze christene vlaamsche 
hulde van dank en aanbiddinge brachten.

Het is misschien wel waar dat de Christus 
op onze dagen meer vergeten, miskend en 
gehoond wordt als in vroegere tijden; doch 
het is troostend en aanmoedigend te vernemen 
uit den mond der prinsen zijner Kerk dat, 
zooals Kardinaal Mercier betuigt, het christe
lijk leven « in intensiteit » niet verminderd 
is, dewijl de goede Christenen den God-mensch 
inniger aankleven, den band van liefde die 
ze met Hem vereenigt in zijn hemelsch gast
maal nauwer toehalen, en alzoo in ruime 
mate vergoeden wat den Meester door ontrouwe 
dienaars schaamteloos ontrokken wordt.

Gaan wij voort, zooals ’t rechte Vlamingen 
betaamt, ons christen zijn in stand te houden, 
en waar het eenigzins aan ’t wankelen gaat 
herop te beuren. Verliezen wij niet uit het 
oog dat wij niet betrachten door onze ver
eeniging andere instellingen te verdringen; 
maar integendeel de bestaande werken te 
beveiligen tegen den kwaden geest van den 
nieuwen tijd, de onzen in de mate onzer 
krachten tot het besef van eigenweerde, en 
het streven naar verhevener doeleinden op 
te voeren, de herten te winnen voor Vlaan
deren, en Vlaanderen te winnen voor God !

De heer Jan Rebry luisterde de vergadering 
op met een paar uitgelezen liederen, w aar
mede hij eenen warmen bijval genoot.

Verders werd een gemoedelijke en wel 
doordachte voordracht gehouden door den 
heer Achiel Tanghe van Emelghem, over de 
verschillende oorzaken en invloeden die het 
karakter van den mensch vormen. Het genomen 
onderwerp liep hoofdzakelijk over de opvoe
ding der kinders. Spreker toonde aan van 
welk overwegend belang de opleiding der 
jeugd is, voor ’t geluk in de huisgezinnen 
en de rust in de samenleving. Hoe beween- 
lijk is toch het plichtverzuim van vele ouders ; 
hoe jammerlijk de gevolgen.

Tot slot wierd opgevoerd een blijspel in 
twee bedrijven : « Janus de Wonderdoktoor » 
dat de lachlust en het gulste verzet onder 
de toeschouwers opwekte. De spelers kweten 
zich operbest van hunne taak.

Na een woord van dank door den Eerw. 
heer Proost, ging de vergadering uiteen, eD 
alleman was hoogst voldaan over het nuttige 
en aangename dat er voorgedragen geweest 
was. C. S.

Examen voor ie soldaten.
Het ministerie van oorlog heeft de proeven 

vastgesteld die de milicianen zullen moeten 
afleggen, willen zij, na de twee derden van 
hunnen diensttijd uitgedaan en het exaam 
van kaporaal of brigadier af gelegd te hebben, 
voor hunnen tijd in onbepaald verlof gezonden 
worden, krachtens art. 85 van de miliciewet.

Voor deze proeven van « militaire be
kwaamheid » worden de vlaamsche, fransche 
en duitsche talen op gelijken voet gesteld, 
in dezen zin dat de belanghebbende miliciaan 
naar keus gebruiK mag maken van eene 
der drie talen, die in België gesproken worden.

De bijvoeging van de duitsche taal is eene 
uitbreiding van de miliciewet, daar deze 
maar de vlaamsche en fransche talen opsomt.



De gunst van voorbarig onbepaald verlof 
wordt in de volgende orde verleend aan de 
kandidaten die aan de proeven voldaan heb
ben: eenige zonen, milicianen, milicievrij- 
willigers. plaatsvervangers van broeders.

De proeven bestaan u i t : 1°, proef van
natuurlijken aanleg ; de milicianen moeten 
voor deze proef minst 8 op 20 punten be
halen; 2°, wetenschappelijke proef, bevattend 
eene lees-, schrijf- en rekenoefening, en 
daarvoor moeten er 10 op 20 punten behaald 
worden ; 3°, proef van theorische en praktische 
militaire kennissen, waarvoor ook de helft 
van de punten dienen gewonnen te worden.

De tentoonstelling van 1920 te Parijs  
en den toestand van w erkers  

en w erkgevers.
Wij lezen in eene fransche briefwisseling 

van de Patrio te.
« De handelskamer van Parijs heeft zich 

dezer dagen tegen het ontwerp eener ten
toonstelling in 1920 verklaard, om zeer 
bijzondere redens. Het is nuttig dezelve aan 
te halen omdat zij den ondragelijken toestand 
kenschetsen waarin de nijverheid verkeert 
en een nieuw tijdperk aantoonen in de 
betrekkingen tusschen werkers en werkgevers.

De ondernemers zyn in de onmogelijkheid 
verbintenissen aan te gaan om zulke groote 
werken tegen een bepaalden tijd uit te voeren, 
omdat zij hoegenaamd op de werklieden niet 
kunnen rekenen. Aangezien zij den strijd 
tegen hen niet kunnen volhouden, hebben 
zij liever van het werk af te zien.

Maar aangezien 1000 werklieden te samen 
oneindig meer winnen als den baas, verliezen 
zij daarby ook het meest. Het kan zelfs 
gebeuren dat de patroon er bij wint, want 
moest hij aan zijne verbintenissen niet kunnen 
voldoen tegen den gestelden tijd, hij zou 
groote schadeloosstellingen moeten afdragen_

Een dingen is vast en zeker : dat de w erk
lieden fabelachtige sommen zullen verliezen 
als er geene tentoonstelling tot stand komt, 
want zij alleen winnen voorzeker, zonder 
eenig kapitaal te riskieren en zonder aan 
eenige verantwoordelijkheid blootgesteld te 
zijn.

De werkende klasse heeft meer dan eenige 
andere, recht op genegenheid en belangstelling 
omdat zij een werkzaam en dikwijls lastig 
leven leidt, maar in ons land is zij zoo 
lastig geworden en wilt zich met geweld 
boven alle andere stellen dat het iedereen 
begint tegen te steken.

Een bewijs daarvan is het algemeen ge
noegen waarmede het misvallen der tentoon
stelling vernomen wierd. »

eenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Italië, 
Nederland, Portugal, Rusland en Zwitserland 
is er eene overeenkomst gesloten, om elkander 
te helpen bij de beteugeling van zedelooze 
uitgaven. De verschillende landen zullen 
elkander de noodige inlichtingen bezorgen, 
om den invoer van zedelooze uitgaven of 
voorwerpen te beletten en de plichtigen te 
straffen.

DE VERZOENINGSRADEN.
De noodzakelijkheid van het inrichten van 

verzoeningsraden die de geschillen tusschen 
bazen en werklieden in der minne zouden 
regelen, zonder dat er eene werkstaking of 
een lock-out uitgeroepen wordt, doet zich 
van langs om meer gevoelen.

Dat de werklieden zelf daarvoor genegen 
zijn, blijkt uit het feit dat de werklieden 
der bouwnijverheid te Verviers nu de tus
schenkomst der Arbeidskommissie gevraagd 
hebben, om de geschillen tusschen hen en 
hunne bazen op te lossen en alzoo eene 
werkstaking te vermijden. De metsersgasten, 
timmerlieden en cimentbewerkers dringen 
sedert lang reeds aan om opslag van loon 
en verbetering der werkvoorwaarden te be
komen. ___ __________

Goede maatregel.
M. de minister de Broqueville heeft een uit

nemende goede maatregels genomen voor de 
werklieden van den ijzerweg.

Hij geeft aan de huisvaders die geen 1400 fr. 
winnen, en die meer dan twee kinderen hebben 
onder de 14 jaar, 20 centiemen per dag en per 
kind (van af het 3’ kind voort), zoodat een 
vader van 7 kinderen, bijvoorbeeld beneden de 
14 jaar, benevens zijn gewoon loon, nog 1 fr. 
daags bij zal trekken.

De strijd tegen het zedenbederf.
Tusschen Duitschland, Oostenrijk-Hongarië, 

België, Brazilië, Denemark, Spanje, de Ver-

Ds Dooi van den Recltradije.
- ( § ) -

Brief van Claudia Procula 
aan F ulvia  H ersilia.

en

Ik zag Jesus van Nazareth wederom, ik 
zag hem gelijk Salome mij haren God afschil
derde. Zijn aangezicht had den glans der zon, 
hij wierd op de vlerken der Cherubienen 
gedragen : vurige vlammen waren zijne be
dienden ; rechtstaande op de wolken, scheen 
h\j gereed om de menschelijke geslachten 
voor zijn voeten verzameld te oordeelen ; met 
eene enkele beweging van zijne rechte hand, 
scheidde hij de goeden van de kwaden, de 
eersten vlogen tot hem, schitterden van eene 
onsterfelijke schoonheid ; de tweeden vie
len in eenen kuil van vuur, afgrysel ijker 
dan de Phlegeton en de Tenare ; en als de 
rechter hun de wonden toonde die zyn 
lichaam bedekten, met eene schitterende 
stem toeriep : Geef rekening over ’t bloed dat 
ik voor uj vergoten heb ! alsdan vroegen 
verdoemden aan de bergen van hen te ver
pletteren, aan de aarde van ze in te slokken, 
maar vruchteloos, zij voelden zich onsterfelijk, 
onsterfelijk voor het lijden, onsterfelijk voor de 
wanhoop ! Oh ! wat voor een droom, of beter, 
wat voor eene openbaring ! »

Zoohaast het eerste morgenrood het bovenste 
des tempels geverfd had, verliet ik mijn bed, 
en het hert  nog vol van schrik zette ik mij

De Bond heeft herinneringsmedalien verleend 
aan verschillige geneesheeren onder ander een 
eerediploma aan M. Dr Depoorter van Iseghem, 
stichter van de Polikliniek dezer stad, waar 
er zoovele kinderen der werkende klasse ver
zorgd worden. Het werk neemt meer en 
meer uitbreiding, deze week onder ander w ier
den er meer dan dertig kinderen aan het 
geneeskundig onderzoek aangeboden.
Eere en dank aan de weldoeners der Kindsheid.

te Eecloo.
Den ongelukkigen toestand blijft duren, 

er is weinig kans het werk in ’t kort - te 
zien hernemen.

In de laatste vergadering van den ver- 
zoeningsraad wilden de werklieden niet afzien 
van de verplichting door de bazen te nemen 
alle de werklieden terug te nemen. De bazen 
antwoordden dat zij zich niet konden ver
binden meer dan den helft te aanveerden ; 
de bestellingen ontbreken en van den anderen 
kant kunnen zij ook de werklieden niet 
wegzenden die zg sedert het uitbreken der 
staking aanveerd hebben.

Vele wevers gaan nu op het land werken 
of verhuren zich als aardewerker of metser- 
diener. In vele huisgezinnen is er gebrek

Kortrijk. — Eenige personen van Gent 
houden zich bezig met allerhande geld voor 
vijffrankstukken uit te wisselen en gaan dan 
het geld te Toerkonje zelf uitwisselen en 
ontvangen daarop een percent. Maandag was 
een hunner, de Coifer genaamd, met een 
zak met 10,000 fr. vijffrankstukken uit Gent 
vertrokken. Te Kortryk sprong hij uit den 
trein om bij eene kennis te gaan zitten in 
een anderen wagon Hij vergat den zak geld, 
en den trein stoomde weg eer hij van plaats had 
kunnen veranderen. Hy mocht er niet meer 
op en zijn geld deed de reis alleen voort.

De moord van Dampremy. — Het ge
recht houdt zich gedurig druk bezig met 
deze dubbele misdaad en denkt op een goed 
spoor te zijn ; vijf personen zijn tot heden 
aangehouden.

SamBon Kina. Vermaarden kruidewijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zijne heilzame uitwerksels

Rousselare. — Het is nu vast en zeker 
dat de statie gaat in verband komen met 
den vaartkom. Eene verbindingslijn gaat uit 
de lijn naar Kortrijk aangelegd worden. 
M. De Brouckere is alreeds verwittigd dat 
de driewoning, waarvan eene herberg, recht
over zijne fabriek, moet ingenomen worden. 
Het schijnt dat het Stadsbestuur de meening 
heeft het ijzerwegstraatje door te trekken 
tot aan het vaartplein. De kabine die nog 
maar sedert twee, drie maanden in gebruik 
is, gaat op den overkant der spoorbanen 
overgeplaatst worden.

Het is spijtig en met oog vijftig jaar 
zal men het nog meer beklagen, dat onze 
statie niet vijf minuten verder oostwaarts 
komt, bachten de fabriek der heeren Ver
meulen, nabij de gaai perse. Daar ware zij 
bij de tramstatie en de vaartlijn die zal 
getrokken worden naar Brugge-Zeehave. Er 
gingen geene dweersgangen of travers zijn, 
daar alle rijtuigen van geheel de stad recht
streeks op het statieplein gingen kunnen 
binnenrijden. Over twee jaar wierd zulks 
voorgehouden in « De Landbouwer, » maar 
nu is het te laat, en raad na daad komt 
te laat.

— Schandalig bedrog : Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
van Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden even vervalschingen verkocht.

Bestraling der KMsMi
De Nationale Bond tot bescherming der 

zuigelingen heeft donderdag avond te Brussel 
zijne algemeene vergadering gehouden.

Uit het verslag blij kt dat men gedurende 
elk jaar 3000 zuigelingea van de dood heeft 
kunnen redden.

bij eene venster om de frissche morgenlucht 
in te ademen. Allengskens scheen het my 
dat een schrikbarend gewoel uit midden
der stad opstond ; geroepen, geschreeuwen, 
gehuilen vreeselyker dan het gednlis
van den onstuimigen Oceaan, klommen tot
my ; ik luisterde met een kloppend hert 
een koud zweet borst uit myn voorhoofd, 
toen het my scheen dat dit gewoel mij meer 
en meer naderde, en dat de stappen eener 
ontelbare menigte den trap kraken deden
die naar het gerechtshof leidde. Met schrik 
bevangen, greep ik mijnen zoon die by mij 
speelde en omwond hem met mynen sluier 
met het gedacht van mijnen echtgenoot te 
gaan vinden.

» Aan de middendeur van het gerechtshof 
gekomen, hoorde ik een groot gerucht van 
stemmen, ik dorst niet binnentreden, maar 
ik hief het purperen behangsel op dat voor
de deur hing.....  Wat schouwspel, Fulvia!
Pontius was op zijnen ivooiren rechterstoel 
gezeten, te midden al de macht waarmede 
Roomen zijne afgeveerdigden omringt ; maar 
dweers door de onverschilligheid welke hij 
op zyn gelaat trachtte te doen uitschijnen, 
ontdekte ik eene diepe ontroering. Voor hem 
stond Jesus van Nazareth, de handen gebonden, 
met verwarde kleederen en met een bebloed 
hoofd. Kalm en onbeweeglijk, verrieden zijne 
gelaatstrekken noch hoogmoed, noch vrees; 
hij was gerust gelyk de onschuld, overgeven 
gelijk de zelfverloochening, en nochtans zijne 
zachtmoedigheid vervulde mij met schrik, 
want het scheen my dat ik de woorden van

Over de loskaai
der Statie.

Donderdag voornoen rond 10 uren stoomde 
een bijzonderen trein de statie binnen, en 
een tiental heeren stapten uit een prachtigen 
reiswagen. Men zag dat het voorname per- 
sonagien waren, de bedienden waren van 
hoogeren graad dan deze der gewone treinen.

De statieoverste ontving hen aan het portel 
en stond hen te woorde. Het waren de hooge 
ambtenaars van het bestuur der ijzerenwegen 
die een bezoek deden in de statie.

Wij bevonden ons tegen de grillagie bij 
de brievenbus te midden de statieplaats en 
konden alzoo hunne doening gadeslaan. Zij 
bleven daaromtrent 10 minuten in gesprek, 
zagen eens links dan rechts en daarmee was 
het gedaan. De heeren stapten wederom in 
den schoonen wagen, de statiebedienden ver
nieuwden hunne plichtplegingen, en voorts 
stoomde de trein naar Rousselare.

Toen begaven wij ons bij den heer statie
overste om inlichtingen te vragen over de 
loskaai.

Hij antwoordde ons zeer bereidwillig 
dat hij daar niets kon van zeggen, aange
zien er nog niets beslist was.

Wij vroegen hem nog indien de loskaai 
den kant van Baertshof zou gemaakt zijn. 
Er is tot nu toe geene beslissing genomen 
misschien binnen 2 of 3 dagen zal de kwestie 
beslist worden, antwoordde de statieoverste.

Het bezoek van die hooge Ambtenaars zal 
van weinig nut zijn om de oplossing te ver
haasten. Zij hebben niets nagezien, zijn geen
25 meters van het statiegebouw geschreden 
en hebben noch Baertshof noch loskaai bezocht.

Als het zoo voort gaat zullen de Iseghemsche 
handelaars nog veel water onder de hooge 
brug zien loopen vooraleer de nieuwe loskaai 
gereed zij,

’t Is waarlijk on verdragelijk voor w'ie het 
aangaat; sedert 3 maanden moeten er alle 
dagen 30 wagons in de statiën van Rousselare 
en Ingelmunster achterblijven omdat er op 
de loskaai geene plaats is. Daaruit volgt eene 
groote vertraging en zeer dikwijls merkelijke 
schade voor de bestemmelingen.

Vele verzenders vinden zich anderzijds 
verplicht hunne koopwaren naar Ingelmuster 
te voeren omdat zij daar regelmatig kunnen 
vertrekken.

Iseghem is in aanzien zijner bevolking, 
eene der belangrijkste statiën van geheel 
’t land voorden in en uitvoer; sedert zoo lange 
reeds word er verandering en verbetering 
in dien toestand gevraagd, en ondanks de 
moeite en de voetstappen door onzen volks
vertegenwoordiger Baron Karei Gillès de 
Pélichy, en den heer Burgemeester gedaan 
verkrijgen wij n iets .

De Kamer zal honderde miljoenen stemmen 
voor de middenstatie van Brussel, voor deze 
van Antwerpen, Gent en andere steden uit het 
Walenland, en de V la m in g e n  moeten wachten 
en blijven wachten.

Dit moet ons aanzetten om met meer geweld 
aan te dringen bij de hooge overheid. Burgers 
en handelaars moeten ook vergaderingen 
beleggen en met klem hunne wettige eischen 
doen gelden.

Deze week zijn de werken begonnen der 
dnikers die in de Krekelstraat, Braamhut en 
Ommegangstraat geleid worden. Er had eene 
kleine instorting plaats doch er waren geene 
ongelukken te betreuren.

Den tram zal slechts binnen eenige dagen 
kunnen rijden, er moeten nog herstellingen 
gedaan worden aan een deel der lijn waar de 
kwelmgrond veel nadeel doet.

De ontvangsten van de Tramlijn Iseghem- 
Ardoye voor de maand Februari beliepen 
tot fr. 687.64.

Zondag voormiddag om 8 1/2 uren heeft 
men uit de vaart, op 200 meters van de 
brug, het lijk opgehaald van Gaston Denecker, 
statiebediende, 24 jaar oud. Hij was sinds 
zaterdag morgen verdwenen. Sedert eenigen 
tijd was Denecker zeer droefgeestig en leed 
aan neurasthenie. Het was een voorbeeldige 
bediende, zeer geacht van zijne oversten en 
van eenieder bemind om zijne gedienstigheid. 
Zijn lijk wierd naar Poperinghe overgebracht, 
alwaar zijne familie verblijft. De lijkdienst 
had donderdag plaats.

mijnen droom nog altyd hoorde : « geeft reke
ning over het bloed dat ik voor u vergoten 
heb ! » Rond hem brieschte het vuil gespuis 
dat hem naar ’t gerechtshof gesleurd had, 
waaronder zich eenige priesters, eenige schrie- 
ben en eenige Pharizeën vermengden, ken
nelijk aan de parkemijnen gedenkbriefkens 
waarop eenige teksten der wet geschreven 
stonden en die zy op hun voorhoofd droegen. 
Al die sombere gezichten waren vol van 
haat, het scheen dat een akelige weerschijn 
die vurige oogen verlichtte en dat de helsche 
geesten hunne stem vermengden met die 
geroepen van onstuimige woede. Eindelijk 
gaf Pontius een teeken en men hoorde het 
minste gerucht niet meer.

« Wat wilt gij van mij, zeide hij ?
— « Wy willen de dood van dezen mensch 
van Jesus van Nazareth, antwoordde een der 
priesters sprekende als tolk van de bende, 
Herodes heeft hem veroordeeld en wij willen 
dat gij zyn doodvonnis bekrachtigd. »

— « Wat schelmstuk heeft hy bedreven ?
Opdeze vraag verhieven zich de geschreeuwen:

Hij heeft de verwoesting des tempels voor- 
zeid ! — Hij noemt zich Koning der Joden !
— Hij geeft zich uit voor den Christus den 
zoon van God! — Hij heeft ons kinderen 
van Aaron, beleedigd, zeiden de priesters.
— Dat men hem kruisige ! » herhaalde de 
menigte als dol van razernij.

» Deze doodsgeroepen weêrgalmen nog aan 
mijne ooren, en het achtbaar afbeeldsel van 
’t slachtoffer zweeft altyd voor myne oogen.

Burgerstand van Isegtiem
G E B O O R TE N :

81. André Bourgeois, zv. Joseph en Marie 
Mestdagh. — 82 Clothilde Bocqué dv. Frans 
en Florentina Bal. — 83. Maurice D’hondt, 
zv. Leopold en Adriene Bourgeois. — 84. 
Julia Meerschaert, dv. Cyrille en Romanie 
Vandommele. — 85. Alphonse Terryn, zv. 
Florent en Elisa Bourgeois. — 86. Valere 
Varrewaere zv. Leonard en Marie Desnouck.

S T E R F G E V A L L E N :
63. Petrus Lescauwier, gepensionneerd 

policieagent, 61 j. w '1 ,  Mathilde Frutsaert,
2. Prudence Lezy. echt* Rosalia Bossier. Neder- 
weg. — 64. Gaston Denecker, statiebediende
24 j. zv. Henri en Louise Catrycke, vaart 
(Handelskaai). — 65. Bruno Boone, herbergier, 
85 j. wr Theresia Wallaert, Rousselarestr. —
66. Innocentius Verleden, zb. 79 j. wr Theresia 
Vyncke, Oudm. Gentstr.

K I N K H O E S  T.
Een m erkw aard ige  dubbele 

genezing door de Abdijsiroop.

De heer ALEXIS DE- 
NÉE, schrijnwerker in het 
atelier Cockerill te Seraing 
.schrijft ons:

Een mijner kinderen, de 
Kleine Jean, 3 jaar oud, 
werd aangetast, door kink
hoest. De kleine had soms 
zulke benauwde aanvallen 
dat de moeder meermalen 
naar een buurvrouw liep 
om hulp te roepen. Men 
liet mij van het atelier 
roepen, vreezende dat hij 
bezweken ging. Gij hadt 
moeten zien hoe de kleine 
dikwijls heelemaal blauw 
was en de oogen hem bijna 
uit het hoofd pnilden. Het 
was werkelijk medelijden- 
wekkend te zien hoe hij 
verzwakte. Tot overmaat 

ALICEen JEAN DENËE van ramp zagen wij ook 
volgens portret. ons 8- jarig dochtertje 

lichtelijk aangetast door de eerste verschijnselen. Ik 
zweer U dat mijn vrouw en ik wanhopig waren. 
Wat zochten wij naar geneesmiddelen ! Wat hebben 
wij al van alles gebruikt! Op aanraden van mijn 
kameraden in het atalier kocht ik eindelijk eene 
flesch ABDIJSIROOP bij mijn apotheker, den heer 
Brouhon te Seraing. welke mij 7 fr. kostte. Naar 
huis teruggekeerd diende ik het mijn kinderen toe, 
die het gaarn innamen. Hóe groot was onze ver
wondering en vreugde, toen wij na zes dagen bemerk
ten. dat onze kleme Jean buiten gevaar was. De 
benauwdheden waren verdwenen en hij ruste ’s nachts 
uit en hoestte nogslechts weinig, en zonder moeite. 
Onze 8- jarige Alice, die ook aangetast was door 
den kinkhoest, was in 9 dagen volkomen gtnezen. 
Toen de eerste fiesch leeg was kocht ik een tweede 
en 15 dagen later was ook mijn Jantje geheel ge
nezen, dank zij dit uitstekend middel, de ABDIJ
SIROOP. waaraan ik het leven mijner kinderen en 
het geluk, dat in mijn gezin is teruggekeerd, te 
danken heb.

De ABDIJSIROOP bevat geen schadelijke be- 
standdeeled en geneest zoowel jongen als ouden van 
alle borst- en longaandoeningen, asthma, pleuris, 
influenza, bloedspuwingen, slijm- en kinkhoest.

Prijs per flesch van 230 grammen 2 f r . ; van 550 
gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe grootere 
fiesch hoe voordeeliger dns 1 
ALLEEN ECHT MET R00DEN BAND MET 
HANDTEEKENING

Algemeen-Deiot L. I. AKKER. Rotterdam, 
Hoold-Depót voor België : O. DE BEUL, Lange 
Nieuwssraat, 57, Antwerpen.

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

Eindelijk hernam Pontius het woord, en zich 
met zachtheid tot Jesus wendende, zeide hy 
hem :

— » Zyt gij de koning der Joden ?... »
— » Gij hebt het gezegd, antwoordde hij. *
— « Zijt gij Christus, de zoon Gods? Hebt 

gij de verwoesting des tempels voorzeid ?»
> Jesus antwoordde niet, de geschreeuwen 

begonnen weêr harder dan het gehuil van 
uitgehongerde tijgers : « Lever hem ons over, 
dat hy gekruist worde ! Het gelukte einde
lijk Pontius zich te doen aanhooren, en hy zeide:

Ik vind geene schuld in dezen mensch, 
ik ga hem laten gaan. *

« — Lever hem ons over, kruist hem ! > 
herhaalde het volk.

» Ziedaar alles wat ik gehoord hebbe ; ik 
deed eenen slaaf by mij komen en zond hem 
tot mijnen echtgenoot, met verzoek van my 
eenen oogenblik gehoor te willen geven. Hy 
verliet dadelijk de vierschaar en kwam by 
mij. Ik wierp mij voor zyne voeten, zeggende ; 
« in naam van alles dat u dierbaar is, in 
naam van dit kind, gezegenden onderpand 
onzer echtvereeniging, wacht u wel van 
deel te nemen in de dood van dezen Wyze 
die gelijk is aan de onsterfelijke góden. Ik 
heb hem dezen nacht in eenen veropenbarenden 
droom gezien, bekleed met eene opperste 
majesteit; hij oordeelde de menschen die al 
bevende voor hem stonden en onder de 
ongelukkige schaduwen die in het diepste

( ’t  V ervolgt).



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 — Glück 

Sacchini 
=  P R IJ Z E N  DER 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, 
bij de drukkers A.Strobbeen J. Doorns en in de zaal Flandria.

STAD ISEGHEM.

Openbare Aanbesteding
voor het bouwen van een W oonhuis 

met afhankelijkheden  
voor rekening van H. Declereq-Muylle.

De teekeningen, begrootingsstaat en lasten- 
kohier zullen ter inzage der belanghebbende 
liggen, in de herberg het Boldershof, bij 
P. Bourgeois-Lammertyn in de Róusselare- 
straat. nevens de te bebouwden erve, van 
Vrijdag 7 Apri\ tot 18“t,n April.

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

Yool’ inlichtingen zich wenden bijC. SPRIET, 
en bij H. DECLERCQ-MUYLLE.

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

Markt van Iseg'hem 25 Maart 1 April
Boter per kilo fr. 2.90 a 3.20 3.00 a 3,30
Eieren per 26 1,90 a 2,10 2,00 a 2,10

GEMEENTE HULSTE

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

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

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

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

klassen.
De plannen, het bestek der werken, alsook 

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

De aanbiedingschriften zullen op zegel toege
zonden wtorden ten laatste den 11 April 1911, 
op het adres van den heer T h eo ph iel  SNOECK, 
burgemeester der gemeente Hulste.

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

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

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

Hulste, den 15 Maart 1911.

STAD ISEGHEM

B E R I C H T
De Burgemeesten der Stad Iseghem, maakt 

kenbaar dat bij toepassing der schikkingen 
vervat in het decreet van 16-24 Augusti 1790, 
en krachtens besluit van heden, de doortocht 
met voertuigen zal onderbroken zijn langs 
de Krekelstraat te Iseghem van aan de 
Steenbakkerij van den Heer Remi Vandeputte 
tot aan de de Pélichystraat gedurende 3 
weken te beginnen met 3 April 1911 toe
komende.

Iseghem den 31 Maart 1911,
De Burgemeester.

Eug. Carpentier.

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

V erslag van Doctor ROUTH,
hoofdgeneesheer in het “ Hópital Samaritain „ der vrouwen 
en kinderen, te Londen : “ Natuurlijk rijk aan onmisbare 
„ bestanddeelen van het bloed voor de hersenen, de 
„ spieren, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen 
, en te onderhouden, is de

Revalenta du Barry
, het voedsel bij uitmuntendheid dat gansch alleen volstaat 
„ om den welvaart der kinderen en der zieken van allen 
„ ouderdom te verzekeren. Yele vrouwen en kinderen, die 
, verkwijnen van vermageringen zwakheid, zij volkomen 
, door de Revalenta du B a rry  genezen worden. „ 

(Gebezigd in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar).
“ Vitry-bij-Reims (Marne), den 22 October 1890.

“ Ik maak persoonlijk gebruik van uwe REVALENTA. 
, Ik schrijf ze aan mijne zieken voor, bijzonderlijk in de 
„ gevallen van aandoeningen der spijsbuis en in alle ge- 
, vallen waar het van belang is de krachten der zieken op 
, te houden en herop te wekken; ik heb er altijd de beste 
„ uitslagen mede bekomen. „ Dr L. Ravaud.

“ Tours, den 2 Juli 1891.
“ H>eren. ik ben meer dan drie en zeventig jaren en 

, niets meer kunnende verteren ten gevolge eener reeds oude 
, maagziekte, ben ik in Februari laatst, de REVALENTA 
„ beginnen te gebruiken; min dan eene maand later at ik 
, gelijk iedereen en niets deed mij pijn. „

“ Mej. Gaguelin, bij de nonne-Augustijnen. „
“ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maanden 

,  belet van te sterven; ’t is het eenige voedsel dat ik kon 
, verteeren. „

“ H. G a f f i n o ,  Pastoor-deken van Cette., 
Vier maal voedzamer dan het vleesch zonder te const 

pieren, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecijnen 
In doozen van fr. 2-50, 4-50,7-75, 17-50 ; 6 kilos : 40 fr. 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan K alckbe-W ielbmans 
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel ; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. 3

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F , AMEYE , apoth. DUBU1SSON, apoth. GRY- 
MOISPREZ. apoth.

KANTOOR VAN

Clément Van Caillie
Notaris te Brugge

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

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

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

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

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

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

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

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

jare.
IV. Een W oonhuis, zijnde Herberg en 

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

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

Met Instelpenning en.
INSTEL

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

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

OPENBARE VERKOOPING
van eene

welgekalante Herberg
te ISEGHEM, Groote Markt.

De Notaris VANDE MOORTELE, ver
blijvende te Iseghem, zal op de hierna 
gestelde zitdagen openbaarlijk 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 a rk t : gekend ten Kadaster Sektie A ; nr 
261a ; palende noord M. Paul Decoene, en 
oost en zuid M. Valère Werbrouck-Gheysens.

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

OVERSLAG : Dinsdag 11 A pril 1911 
om 3 u re  namiddag in Café de la P a ix  

voornoemd.

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem
OVERSLAG Dinsdag 4 A pril 1911,

om 5 ure des namiddags, in St-Joseph, 
bewoond door Michel Boone te Iseghem.

1. Een WOONHUIS met 38 aren 13 
cent. land en bouwgrond te Iseghem, langs 
den Steenweg naar Lendelede, gebruikt door 
Jules Meurisse, tot 1 November 191J, mits 
175 frank ’s jaar, in 5 koopen.

Te zam en ingesteld 3 2 1 0  fr .
2. Een WOONHUIS westkant eener 

tweewoonst met 40 aren 80 cent. land te 
Iseghem, bij voorgaande, gebruikt door 
Alfons R eynaert, tot 1 November 1911, 
mits 170 frank ’s jaars.

Ingesteld 2500  fr .
OPENBARE VERKOOPING

van een

H O F S T E D E K E N
W oonhuizen  en Zaailanden 

te ISEGHEM, RUMBEKE en 1NGELMÜHSTER.
De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal overgaan

tot de openbare verkooping van de volgende goederen :
GEMEENTE ISEGHEM.

Eerste koop.
Een huis van twee woningen, een afzonderlijk woonhuis, 

schuur afhankelijkheden en 23 aren 26 centiaren erve 
en zaailand, staande en gelegen te Iseghem, wijk de 
M ol; gebruikt: te zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars, en door Pieter 
Blomme, mits 132 franks ’s jaars, met recht tot den 
1 November 1911, — en te zamen met koop drie, door 
Cyrille Deman, mits 168 franks tiij jare, met recht 
to t den 1 November 1912, alle lastevrij.

Boom en haagprijs 150 franks.
Ingesteld 1500 fr.

Tweede koop.
Eene partij zaailand groot 54 aren 90 centiaren 

gelegen te Iseghem, zuid bij den voorgaanden koop ; 
gebruikt door voornoemde Louis Scheldeman en Pieter 
Blomme.

Tweede koop verhoogd to t 2800 fr.
GEMEENTE RUMBEKE.

Derde koop.
Een stuk zaailand groot 38 aren 40 centiaren, gelegen 

te Rumbeke, west aan koop twee hiervoren ; gebruikt door 
voorzeiden Cyrille Beman.

Ingesteld 1800 fr.
GEMEENTE INGELMUNSTER.

Vierde koop.
Eene hofplaats bebouwd met woonhuis, schuur, stalling 

en verdere aftianklijkheden, hovenierhof, meersch en 
zaailand, te zamen groot 1 hektare 06 aren 90 centiaren, 
staande en gelegen te Ingelmunster, in den Beelshoek ;

Boom- en haagprijs 600 franks. Boomen langs beide 
zijden van den gravier.

Vijfde koop.
Een stuk zaailand groot 1 hektare 06 aren. gelegen te 

Ingelmunster, zuid bij den voorgaanden koop.
Koopen vier en vijf, tezamen groot 2 hektaren 12 aren 

90 centiaren, zijn gebruikt door Ivo Tuytlens, mits 445 
franks bij jare, boven de belastingen, vallenden telken 
1 Oktober.

Vierde en vijfde koopen te zamen verhoogd to t 9125 f r .
O VERSLAG  bij 3d» zitting, Woensdag 5 April 1911, 
om 3 ure, dea namiddags te Iseghem, ter herberg Café 

R oya l, bewoond door Valère Laridon.

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

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

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

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

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

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

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

Koop 6. — Eene partij zaailand, groot 34 aren 70 cent. 
gelegen te Iseghem, Claerboutshof, gebruikt door Rosalie 
Victor, mits 92 fr. ’s jaars,

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

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

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

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

Een half ten honderden Instelpenning1.
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 :

Eane partij BOUWGROND groot 34 aren 37 centiaren, 
gelegen ten noordkante van den steenweg naar Rousselare, 
gebruikt door M. Hector Vanneite, mits 63 fr. bij jare 
lastevrij, verdeeld in 10 koopen.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
ZITTINGEN.

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

O VERSLAG  op Woansdag 2 5  April 1 9 1 1 ,  in
het Grijs Peerd, bewoond door Victor Ladoux, beide 
te Iseghem, telkens om 4 ure des namiddags.

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

van  Isegliem-
BUURTSPOORWEG

B a n i - W m l e i  üe m  den Bank n a a r  Kortrijk
Uurtabel te beginnen met April 1911.

STATIËN 151 153 155 157 159 161 161
t

/ Koornmarkt . . . . V 7.37 9.24 13 25 16.57 19.56
_ , ) Krekelstraat •  . . . . 7.40 9.27 13.29 17. 0 19.59

seg em j gjauw kapeneiten . . 7.43 9,29 13.32 17. 3 20. 2
( B oschm olens ..................... 7.48 9.35 13.38 17. 9 20. 8

| Dorp . . . . 7.56 9.43 13,46 17.18 20.17
W ynckel St E loi ■. Smisse knok . 6.40 7.59 9.46 13.49 17*21 19.14 20.20

( De masten . , 6.44 8. 3 9.50 13.54 17.26 19.19 20.21

Bank V 6.50 8. 8 9.55 14. 1 17.33 19.26 20.31

1 D o r p ................................ _ 8.10 9.57 14. 3 17.35 19.28 20.33
Gulleghem j gtampkot# 8.13 10. 0 14. 6 17.38 19.31 20.36

( Kloef • ..................... 8.18 10. 6 14.12 17.44 19.37 20.42
W evelghem  j gt gt......................... A 8.22 10.11 14.17 17.49 19.42 20.47

38 1 42 46 50

Bank. V 6.50 I . 9.55 14. 1 17.33
Gulleghem (PI.) 6.53 9.57 14. 3 17.35
Kortrijk (St. St.) A 7.20 10.24 14,30 ! 18. 2

•  Niet verplichtende stilstanden. -  Men houdt maar stil op aaovraag. Voor den stilstand te bekomen, moet 
de reiziger de garde verwittigen of het rood vaandel doen uitsteken in de tramstatie.

wêm Niet de Zonctag »
t  De Zondag alleen j ™n 1 Mei tot 30 September.
De aansluitingen met de treinen zijn niet gewaarborgd.
Voor reklamatiën en inlichtingen gelieve men zich te wenden_tot de bureelen van ’ t bestuur, 

de Smet de Naeyer laan, te Kortrijk, telefoon 114.
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ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA! JA!
’t Is een aangenomen fe i t :

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, 
de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd
heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de 
vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheum atisme, 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  dubbels doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de zes dubbele doos.

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

bijM . Rodenbach, A p o th ek er , I seg h em .

en in alle goede apotheken.
W acht U van  nam aaksels, ze zijn «onder -waarde,

D < » X > ( X K X X X X X X ï C < X X ) e O O O O < X S

B E E T Z A D E N  — K L A V E R Z A D E N
te bekomen by

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

S M C C l ^ G r H E J E C l V l  (DAM)
B e t te ra re ,  jaune 

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

longue, col vert, hors 
terre.
B ette rav e ,  blanche 

1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.
B e t te rav e ,  jaune 

Vauriao.

B ette rave  idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

geel 
overgroot

V oederbee t ,  gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

V oederbee t ,  witte 
lange, uit den grond 
met groenen kraag.

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

V oederbee t ,  witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag 

V oederbeet,  
Vauriac,
boven den grond.

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer* 
ste opbrengst.

O N D ERZOEK M A N G ELS 
door den Boerenbond Deurne

pro cen t pro  cent 
su ik e r 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
C olae rt’s Id éa l  g roene  en  roode  8 .9  14.0

K la v e rz a ad ,  echtMerckhemsch,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 oede rk lave rzaad .
S u ik e re izaad ,  echte 'palingkop met breede 

bladeren — eigen kweek.
G raszaden  voor weiden in goede mengeling, 

echte soorten 
dering van prijs.

Schoone S ie raadboom en, voor lusthoven, 
JFruitboomen, R oze laars ,  R h ododeüd rom s, 
A za lées  in potten uit de serre. — Alle slach 
van b loem en . — Alle slach van b loem potten ,  
co rbe i llen ,  z a a i tee len ,  d u iv e n e s te  o. enz .

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

T ro u w e  bed ien ing .

Per groote hoeveelheid vermin-

$
S t5ml

HOOFD
PIJN

OOGENBLIKELÜKE
UF'fiZHCHTlNQ
VOLKOMEN
üeHe ziHq

.DOOR DE

Doos van  ^cachefTen

KoKer van9cachelTen
in .alle

APOTHEKEN

Algemeen depot voor Iseffhera eu omstreken 
A p o th eek  A rth u r  R od en b ach

Groote M arkt

Geetv Grijs Haar
~  M E E R  H l

« D e  N i e u w e  L o n d o fv »
d o e t d e  g r ijz e  h a re n  b in n e n  en 
kele  d ag e n  v e rd w ijn e n , m a a k t h e t 
h a a rg la n z e n d  en  za ch t, b e le t h e t 
u i tv a l le n  en neem t de  pelle tje*  
v a n  h e t  h o o /d  w eg.

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

In flacons van fr. 1 ,5 0  en fr. 3 * 5 0  

Inpltcli fturltiiituor ia i 2 fr. pir fiacu

T •  koop bij A poth ek ers  
D ro g isten , H aarsn ijder» en  R eukw lnkelt 

tl 't (root; FtrfunirU Dr Salp, Withtvkikt (BtlgTt)

W ekelijksche Markten
KQttTHIJK

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

id.

20 Maart
19.50 a 20,00
14.50 a 15,00 
17,00 a 17,50 
00,00 a 68,00 
00,00a 107,00 
12,50a 13,00

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

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

27 Maart
19.50 a 20,00
15.50 a 15,25
17.00 a 17,50 
00,00 a 67,00 
00.00 a 105,00
10.00 a 12.00 
3,10 a 3,40 
2,00 a 2,10

00,00 a 44,00 
00,00

Veemarkt: 27 Maart 191 koeien, 123 veerzen 
51 stieren, 37 ossen.

BOUSSELABE 21 Maart
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,50 & 19,00
Rogge 14,50 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.44,50 
Suikeryboonen 1911 a 19,00
Viggens 24,00 a 34,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a68,00 
Lynz. olie 100 108,00

DB YB ZE 22  Maart
Aardappels 100k.ll,00al2,00 
Boter per kilo 2,90 a 3,00
Eieren de 26 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 45,00 a 50,00

JBRDGGE 18 Maart
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,0
Rogge 
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

13.00 a 14,25 
2,90 a 3,30

11,00 a 12 00
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00 

1,50 a 1,70
AU OEN AI RLE 23 Maart

Aardappels 100k°12,00al2,50 
Boter de kilo 3,03 a , <>00
Eieren per 25 2,02a 0.00
Verkens 40,00 a 43,50
Konijnen 3,00

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

00,00 a 44,25 
00,00 p 18,75
25.00 a 35,00 
00,00 a 67,50 
0,00 a 105,00 
29 Maart

!0,00 a 11,00
3.00 a 3,20
2.00 a 2,10 
1,90 a 2,00

40.00 a 45,00 
25 Haart

19.00 a 20,00
13.50 a 14,50 
2,80 a 3,10

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

1,55 a 1,65 
30 Maart

12.00 a 12,25 
2,10 a 0,00 
0,00 a 3,00

00,00 a 49,00 
a 3,00

ANTW ERPÏN 27  Maart

Soda-nitraat beschikbare fr. 23,15
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 34,00

Veemarkt 
39 ossen l f 

152 koeien 
49 veerzen 
18 stieren 
30 kalveren

Antwerpen 
kw. 0,86 

0,00 
0,84 
0,70 
0.75

27 Maart 
* 1,06

0,00
1,04
0,90
1.35

Mp & Mm® 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. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

Te bekomen bij 
J. DOOMS. Rousselarestraat, en 

J. DE BUSSCHERE-BONTE St Hilloniustraat

Vastenboekje perc-band 
Petit mois de St. Joseph 
Wie is St. Joseph ?
Gaat tot St. Joseph.
Dienst der Goede week 
L’office de la Semaine Sainte 
De Kerkedienst van Goeden vrijdag

0.50
0.25
0.50
0.60
1.10
1.10
0.15

Men vraagt een* deftige meid ran 30 
tot 40 jaar zeer w el de keuken kennende, 
voor heer alleen — Goeden Loon — 
Zich te bevragen ten bureele der Gasette.

TE P A C H T E N  : Gerieflyk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
R e n é  S p i l le b e e n ,  Rousselarestraat, Iseghem.

Superphosphate KUHLMANN
«-£> <5^>

SÉCHÉ AU FOUR 

LE PLUS PULVÉRULENT

Plomb dê ĵ̂ garantie

Dosages garantis 

Exigez la  Marqué
CH EZ T O U 8

l e s  N égociants en Engrais

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

HET VLUGSTE

W a a r  b o rg  lood

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BV A L U

vettenkooplieden

METAAL AFSLUITINGEN
R/ófc\£CLÖTURES riÊTALÜOUES

D iPLóm  D tioNNcu*. c/tf P m

RSTENBERG b̂ nstcĥ ^ ^ a l° '7<vAhderiecht*ERIJ^

PÜRTES.CHENI15 
P0ULAILLERS, 
CRILLAGES, 
TISSUS.tABLES. 
PAILLASSOtü 
RON CES. RE SSOPtTSf 
«t autresartiilc 
en ril métalliguq

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

■ '■ ..... . KATALOGUS KOSTELOOS. -------------

Antwerpsche Hypotheekkas
Kaam looze M aatschappij gesticht in  1881 

HuidLevetterstraat, S S ,  A ntw erpei

M aatschappelijk kapitaal : fr. 10 ,000,000,00  
Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202,859,87

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. Ï O O O  

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

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , S O  
25 jaar fr. 6 5 , 8 0  
30 jaar fr. 5 9 , 6 0

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lichtingen zich  te wenden tot eenen der a g en ten :

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

! M . &  T M .  MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Ge iiplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

v eree rd  door de g ees te l i jk h e id  en de k loosters.

hoek der Moskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij h e t  g evang , 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. 
H et plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en M"10 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en dt> spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder plateh, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm” MAURICE MiilËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zy gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te  beginnen van ai 5 f rank . — V olled ige  gebijten  van af 
10 0 franken  en hooger. — Al de k u n s ttan d en  en geb ijten  kom ende uit de 
laborato ire  van Mr en M”* Maurice M EIER , zijn verzekerd  voor het leven
T« raadplegen alle dagen te VORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en hoegaagen.


