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/oor eeu jaar . 3 ,25
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Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J  .  D  o  o  m  s  . 

Rousselarestraat, 
en in alle Postkantoren.

V e r s c h i j n e n d e Elken Zaterdag.

G O D SD IEN ST, M O EDERTAAL, V A D E R L A N D .

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. den reg e l.

Rechterlijke aankondigingen #,68 i l  

Aanbevelingen 0,95 c. $4.

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

De strijd om de school.
Links is het sein door de leiders gegeven : 

Strijd op leven en dood Alle weerbare krachten 
worden in ’t gelid geroepen. De nieuwe school
wet moet worden geweerd.

Da agitatie is begonnen.
De behendige sophisticus Vander Velde 

schryft eiken dag zijn drogredenen in Le peuple  
om het volk op een dwaalspoor te brengen, om 
de menigte op te ruien.

In de liberale en socialistische dagbladen is 
een wedstrijd geopend, wie het giftigst venijn 
kan spuwen, wie het grofst kan schelden, wie 
de hevigste verontwaardiging kan huichelen.

Uit die bladen wordt het materiaal verzameld 
voor lasterlijke vlugschriften die van nu af aan 
onder de massa moeten worden verspreid, — 
voor propagande in herbergen, trein, fabrieken, 
werkplaatsen, — voor opruierige meetingen en 
protestvergaderingen.

Het land moet in rep en roer komen, het volk 
desnoods tot Revolutie worden gevoerd.

In jde Kamer zal het er spannen, naar ver
luidt.* Reeds werd met goed gevolg een eerste 
verzoek gemaakt om de behandeling van het 
wetsontwerp op de lange baan te schuiven.

In de Kamer moeten onze volksvertegenwoor
digers voet bij stuk houden Geen zwakheid 
tegenover de tegenstanders. Allen op hun post, 
als één man rond Schollaert. — Al de in te 
dienen amendementen van te voren bespreken 
met Schollaert die bereid is het onmogelijke te 
doen om allen voldoening te geven. Om bij
komstige bepalingen in geen geval de wet zelf 
in gevaar brengen. Een afgevaardigde door 
wiens schuld dit wetsontwerp struikelt, kan 
niet langer door het katholieke volk geduld 
worden, hy weze dan conservatief of democraat, 
waal of vlaming.

Onze dag- en weekbladen moeten geregeld 
voor de wet propagande maken, alle punten der 
wet in hun waar daglicht stellen, de opwerpin- 
gen der tegenstanders weerleggen, hunne 
huichelarij ontmaskeren, hun tegenstrijdige 
verklaringen van nuen vroegeropenbaar maken.

De pers moet het als hare taak en haren 
plicht beschouwen niet alleen ons volk voor te 
lichten, doch ook het voor de nieuwe schoolwet 
te begeesteren. Daarom moet zij met zorg ver
mijden alles wat ook maar in het minste het 
volksenthousiasme kan verzwakken. De noodig 
aan te brengen verbeteringen kunnen zakelijk 
worden uiteengezet en ook dan nog moet het 
vele goede dat de wet aanbiedt op den voor
grond treden.

Zoo ooit, moet de pers nu eensgezind den 
stryd voeren. Een blad dat in deze omstandig
heden z\jn persoonlijke opinie omtrent leer
plicht, omtrent de autonomie der gemeenten 
enz., ten koste van den wet, zou willen doen 
zegenvieren, of door het eischen en vorderen 
van allerlei verbeteringen, en door de manier 
van polemiseeren, bij zijne lezers stemming 
tegen het wetsontwerp zou verwekken, verdient 
niet langer meerden naam van katholiek.

Onze pers zal ons het materiaal aan de hand 
doen waarmede wy in alle kringen waarin wü 
verkeeren zullen propaganda maken.

Kost wat kost moeten wij ons volk voorlichten 
omtrent den aard der wetsbepalingen. Wij 
mogen niet wachten totdat onze tegenstanders 
het volk verkeerd hebben ingelicht. De onder
vinding leert dat een dwaling die zich — tenge
volge van onder allerlei vormen herhaalde 
drogredenen en slagwoorden — in het brein 
van het volk heeft vast gezet, by na niet meer 
uit te roeien is.

leder katholiek rekene het zich tot plicht van 
nu af aan zijn talenten, zijn tijd, zijn geld, zijn 
persoon voor die propaganda beschikbaar te 
stellen. Niemand staat het vrij rustig thuis te 
blijven zitten of rustig zyn weg te gaan en te 
zeggen : Ik ben benieuwd hoe dit gaat afloopen, 
ik ben benieuwd of Schollaert zal zegevieren 
zooals met de Congo- en legerwet. Persoonlijke 
dienstplicht is hier volstrekt geboden.

Volksvergaderingen moeten worden belegd 
in steden en dorpen, vlugschrilten verspreid in 
alle huisgezinnen, op alle plaatsen. Elkeprotest- 
meeting moet door ons worden beantwoord met 
een toejuiching aan Schollasrt. Tegenover elke 
vijandige manifestatie organiseeren wij een 
manifestatie voor de vrijheid en het recht der 
ouders desnoods een grootsche manifestatie zoo
als die onzer vaderen in 1884, met dit verschil 
nochtans dat wij gewapend staan om zelf alle 
geweld te keeren als mocht blijken dat wij roet 
een lamlendige of vyandiggezinde politie te doen 
hebben.

Een bijzonder woord tot onze katholieke 
studenten.

Van hun vacantietyd zullen onze studenten 
weer gebruik maken om in alle gouwen en 
gewesten van Vlaanderland hunne studenten
vergaderingen te houden. Ik vermoed dat dit 
jaar alle bonden als voornaamste punt van hun 
programma zullen kiezen : den eisch eener 
Vlaamsche Hoogeschool. Niets is natuurlijker. 
En elke Vlaming hoopt van ganscher harte 
dat deze vacantie, het heel land door, luide zal 
weerklinken heteanstemmig lied : « Wij eischen 
eene VI. Hoogeschool.»

Doch by het stellen van dien eisch mogen de 
Vlaamsche studenten zich afvragen : W aarom  
vorderen wij een Vlaamsche Hoogeschool ? Om
dat het ons recht is, omdat wij voor vlaamsche 
ouders en zonen de praktische vrijheid  ver
langen een vlaamsche wetenschappelijke op
voeding te kiezen, omdat wy gelijkheid wenschen 
tusschen Walen en Vlamingen.

Studenten die nog dieper nadenken zullen 
beseffen dat heel de vlaamsche beweging 
ten slotte zich oplost in een strijd  voor recht, 
vrijheid en gelijkheid.

Welnu, gij strijders voor recht, gelijkheid 
en vrijheid, gij zijt krachtens uw beginselen 
de aangewegen strijders en propagandisten 
der nieuwe schoolwet die op het verhevenste 
gebied de heerlijkste uiting is van recht, 
vrijheid, gelijkheid voor allen in den lande.

Hebt gij tot hiertoe uwe tegenstanders in 
de Vlaamsche questie, bestreden als bewuste 
of onbewuste rechtsverkrachtigers, vrjjheids- 
en gelijkheidshaters, gaat nu evenzoo de 
tegenstanders der nieuwe schoolwet aan het 
volk voorstellen, en bestrijden als bewuste 
en misdadige ondermijners van recht, vrijheid 
en gelijkheid in ons land.

Studenten, blijft Vlamingen, blijft katholiek. 
Zy zullen hem niet temmen den fieren Vlaam- 
schen Leeuw. — Zij zullen haar niet hebben 
de schoone ziel van ’t kind.

« Hooger Leven  »

Bij de Katholieke Jonge w acht 
te Iseghem.

Maandag laatstleden hield de katholieke 
Jonge Wacht hare gewone maandelijksche 
vergadering. Aan ’t dagorde stond de bespre
king der ontworpen schoolwet.

Klaar en duidelijk werd het wetsontwerp 
in zijn verschillige deelen beschouwd en 
uitgelegd.

De menigvuldige opmerkingen door onze 
politieke vijanden tegen het neergelegd ont
werp voorgebracht werden aangehaald en 
op eene verpletterende wijze weerlegd.

De vrijheid van den huisvader in het kiezen 
zijner school, het gelijke recht van alle scholen 
tot het bekomen van toelage, de uitbreiding 
van het vakonderwijs; de leerplicht en het 
kosteloos onderwijs werden langdurig en 
geestdriftig toegejuicht.

Ten slotte zond de vergadering het volgend 
snelbericht naar Minister Schollaert :

De katholieke Jonge Wacht van Iseghem 
in algemeene vergadering uiterst tevreden 
over de schoolwet, biedt UEd. zijnen dank 
en den dank der katholieke bevolking.

Te Rousselare.
In zijne laatste zitting, heeft de gemeen

teraad zich ook met de schoolwet bezig
gehouden. In den raad zetelt er maar één 
liberaal. Deze heeft — natuurlijk — tegen 
gestem d; hij werd goed op zijne plaats 
gezet door M. Jul. Delbeke, schepene en 
volksvertegenwoordiger, en door M. Mahieu- 
Liebaert, burgemeester.

Ziehier het dagorde door den gemeenteraad 
gestemd :

» De Gemeenteraad der stad Rousselare, 
vergaderd in openbare zitting, op 8 April
1911 ;

« Overwegende dat het wetsontwerp over 
het lager onderwijs, nedergelegd in de Ka
mers, beantwoordt aan de -gedachten van 
gelijkheid en vrijheid, die aan den grond 
moeten liggen van elke bekommernis van 
den Staat, met de belangen van het volk ;

« Overwegende dat het wetsontwerp eene 
schreeuwende onrechtveerdigheid zal doen 
verdwijnen, waarbij ’t vrij onderwijs van 
gemeentetoelagen kon uitgesloten worden ;

<• Wenscht den heer Minister Schollaert 
geluk en bedankt hem voor zijn kloekmoedig 
optreden om recht aan elkeen te geven, 
en verhoopt de wet zoo vroeg mogelijk 
gestemd te zien, ondanks alle tegenkanting 
en alle geweld der vijanden van het vrij 
onderwijs :

« Vernieuwt zijne gevoelens van innige 
verkleeftheid aan ’t Katholiek Staatsbestuur.»

Onderwijzersvergadering te Thourout.
De onderwyzersvergadering, te Thourout 

belegd door de katholieke volksvertegenwoor
digers van West-Vlaanderen, werd door een 
overgroot getal onderwijzers bijgewoond. MM. 
Delbeke, Gillès de Pélichy, Peel en Standaert 
waren aanwezig.

M. Delanghe, van Gits, besprak den onder- 
geschikien toestand van de aangenomen onder
wijzers. ’t Was onder een jubelend gejuich 
dat M. Delbeke antwoordde dat gemeente
en aangenomen onderwijzers zullen voort 
betaald worden door den gemeenteontvanger 
volgens een en dezelfde wettelijke loonschaal.

M. Vansteenkiste, van Thourout deed de 
wenschen kennen der onderwijzers aangaande 
artikels 11, 12 en 13 van het ontwerp 
Schollaert. De voorgestelde wijzigingen zijn 
dezelfde, als deze voorgedragen door de 
afgeveerdigde van ’t Onderwijzersverbond van 
België in de bijeenkomst met de commissie 
der rechterzijde.

M. Vincent, van Lichtervelde, vroeg de 
erkenning der diensten bewezen door de 
ongediplomeerden, die reeds 10 dienstjaren 
telden bij de afkondiging der schoolwet van 
1895. M Standaert, volksvertegenwoordiger, 
sloot de vergadering met de belofte dat de 
katholieke volksvertegenwoordigers van West- 
Vlaanderen al hunne krachten zullen inspan
nen om de wenschen der onderwijzers te 
doen inwilligen.

H e t « E d e l v ü i s i » der K ó ó p .
Daar de verjaardag van Hare Majesteit dit 

jaar op eenen dinsdag valt, heeft het Bestendig 
Midden-Comiteit van de « Bloem der Koningin » 
besloten dat het feest van het Edelweisz zal 
vervroegd worden tot op Zondag 23 Juli.

Om alle bedrog te voorkomen — zelfs waar 
het liefdadigheid geldt, wordt bedrog aange
troffen, het land wordt namelijk afgereisd 
door eenen persoon die niet offlcieele Edel
weisz te zynen bate poogt aan den man te 
brengen, — heeft het komiteit de volgende 
uitstekende maatregelen getroffen :

« De officieele Edelweisz-bloemen zullen 
uitsluitend door de komiteiten geleverd 
worden aan de winkels, maar niet vóór 1 
Juli. De verkoop aan het publiek zal eerst 
op 17 Juli aan vangen en tot zondag 23 Juli 
voortgezet worden.

« Alleen de leden der verschillende komi
teiten die den offlcieelen armband dragen 
zijn gemachtigd het Edelweisz te verkoopen 
in hunne gemeente, en de winkels zullen 
eenen byzonderen plakbrief ontvangen om in 
hunne uitstalling te plaatsen, ten einde 
duidelijk aan te toonen dat de door hen 
verkochte bloem de officiëele is ; deze plak
brief draagt op de achterzijde eene etiket 
met de melding: « Elisabeth 1911, Officieele 
gedeponeerde bloem *.

Voor alle verdere inlichtingen wende men 
zich tot het Algemeen Secretariaat van de 
« Bloem der Koningin * 19, Sinter-Goedele- 
plein, Brussel. *

Groote w erken  aan den ijzerweg.
Den 7 juni aanstaande zal te Brussel de aan 

besteding plaats hebben 1* voor het verleggen 
der spoorweglijn Brugge-Kortnjk, tusschen de 
statiën van Brugge en Lophem ; 2° voor de 
werken en het leggen van bijzondere spoorlijnen 
voor koopwarentreins tusschen Oostcamp en de 
nieuwe statie van Brugge en 3° voor het op- 
hoogen van de spoorlijn Gent-Brugge, in den 
omtrek van deze laatste statie. Het bestek van 
deze werken is vastgesteld op fr. 1,126,774,45.

De vrouwenarbeid
De bijzondere kommissie der Kamer, gelast 

met het onderzoek over het wetsontwerp der 
regeering, waarbij het nachtwerk voor de 
vrouwen in de nijverheid verboden wordt, 
vergaderde donderdag, onder het voorzitter
schap van M. De Sadeleer. De kommissie 
sloot zich bij het wetsontwerp aan. Eenige 
leden vroegen dat de wet zou uitgebreid 
worden tot de jonge meisjes die in naaiwinkels 
werken ; andere leden waren van oordeei 
dat men voor deze meisjes veeleer de wet 
van 1889 zou toepassen.

De kommissie heeft nochtans besloten deze 
kwestie aan M. den minister van nijverheid 
en arbeid te onderwerpen.

De Hoogeschoolkompagnies.
De minister van oorlog heeft aan de gemeen 

"tebesturen herinnert dat het in zijne bevoegd
heid valt te oordeelen over de vragen door 
milicianen gedaan om in de hoogeschool- 
kompanies toegelaten te worden, en dat het 
bijgevolg aan de gemeentebesturen niet toe
gelaten is tegen zijne beslissing in te gaan 
met aan de belanghebbende milicianen het 
getuigschrift te weigeren, dat door de wet 
geëischt wordt.

De minister heeft tegelijkertijd laten weten 
dat hij binnen kort de voorwaard'en zal 
bepalen die er noodig zijn om in de hooge- 
schoolkompanies toegelaten te worden.

Dat is iets wat veel menschen aanbelangt.

H et m ond en klauw zeer.
ln Duitschland woedt het mond- en klauw

zeer in meer dan 2600 g-emeenten ; verloopen 
maand heeft de plaag eene groote uitbrei
ding genomen.

De mode van den dag.
Nu dunkt me, heeft de mode toch 
nen klop van ’t molenzeil gekregen : 
en is ze nog niet stapelzot, 
z’is vast en zeker dicht er tegen.
Sla eens een oogsken in het rond 
op feest- en zon-en heiligdagen, 
en kijk eens wat de vrouwen nu 
van boven op hun hersens dragen.
Zijn me dat hoeden, lieve Heer, 
waarmee ze thans hun kruin bedekken ? 
Of zyn het schermen gansch mismaakt, 
die op geen hoeden meer en trekken. 
Hier siert er een, haar leeg verstand, 
met een hoogen Eifeltoren, 
di§ statig rijst, en met zijn spel, 
de lucht en ruimte wil doorboren ;
Daar lonkelpinkt en lacht er een, 
van onder een mand vol rozen, 
waar, tusschen ’t geluwgroen gerank, 
wat verschgeplukte krieken blozen.
Een ander stopt heur grijs gekles 
in een gewaai van honderd linten, 
geflikt, getooid, gestrikt, geplooid, 
gekleurd met allerhande tinten.
Een vierde spant haar hersenpan, 
in twee omkleede oesterschelpen, 
of in een wijmen mosselmand, 
wie zal aan ’t juiste woord mij helpen ? 
Nog verder is een v ^ e m a t  
die omgekeerd is op de krollen, 
met daar een haviksvleugel op, 
en versch geboende smouttebollen.
Soms lijkt de hoed een lijn waad mand, 
een wan met zes of zeven klippen, 
een eksternest, een wierookvat, 
met in plaats van ketens, slippen.
Ja ’t wordt weleens een suissenhoed 
die een der tippen heeft verloren, 
een zeeptelloor, een soepterrien, 
bepluimd van achter en van voren, 
Kortom van alle slach en vorm,
’k en weet niet waar ze ’t zamen flikken 
’k en weet niet hoe ’k het noemen zou 
om niet te zeggen musschenschrikken.
En zoo gemijterd en geklopt, 
beweren al die poppetrezen, 
dat ze daar elegant meê zijn 
en waarlijk schoon, ja, uitgelezen
Er is geen doen aan ’t moet zoo zijn 
’lijk ’t door de mode is uitgesproken : 
want ’t Evasvolk leent 't  oor alleen, 
en houdt zijn oogen dichtgeloken,
En lacht maar, man, en gek en spot, 
of knokkelt op die geitengrillen ; ’
zy dragen ’t, en daarmee is ’t uit,
En zeggen fier : ’t kan u niet schillen.
En waarlijk ja, och Heere toch, 
t zou dwaas zijn van daarop te kijven, 

of met geweld de modezucht 
uit t hart der vrouw te willen dryven : 
want lijk ik zei, ’t is niets gekort. 
Daarbij de goesting veler vrouwen 
is, dat ze leelijk meest voor schoon 
en ’t schoone meest voor leelijk houên.

(D e QrensbodeJ 2 . V. S.



De volksoptelling in F rankrijk .
De laatste volksoptelling in Frankrijk 

bestatigt dat er in dat land 11 milioen 315 
duizend huishoudens met of zonder kinderen 
zyn, namelijk ; 1,804,710 huisgezinnen zonder 
kinderen : 2,966,171 met een kind; 2,661,978 
met twee kinderen ; 1.643.415 met drie ;
987,392 met vier; 506,778 inet v ijf ; 327.241 
met zes; 182,998 met zeven ; 94,719 met 
acht ; 44,728 met negen ; 20,639 met tien ; 
8,305 met elf ; 3,508 met 'twaalf ; 1,437 met 
dertien ; 554 met veertien ; 249 met vijftien; 
79 met zestien, en 89 met zeventien of meer 
kinderen.

In 1910 is de bevolking van Frankrijk 
maar met 13.500 zielen vermeerderd, terwijl 
Duitschland 800,000 inwoners bijgewonuen 
heeft. Dat is geen klein verschil.

BINNENLAND
Eerneghem. — Eerste-Comm unicanten in  

brand. — Toen de processie der eerste Com
municanten te wege was uit te gaan in de kerk, 
hadden opeens de kleederen van drie of vier 
meisjes door de keersen vuur gevat eu sloegen 
de vlammen hoog op. reiuküiglijk dat M. 
Emiel Laga, hoofdonderwijzer, zijne koelbloedig
heid niet verloor, er naar toesprong, en er in 
gelukte met zij ne hauden de in brand gekomene 
kleederen van de meisjes af te trekken en met 
zyue voeten uit te dooven, of anders waren er 
ongelukken te betreuren geweest.

Thourout. — Maandag 17 April zgnde 
2de Paaschdag, zal er te Thourout eene groote 
volksbetooging plaats hebben voor de Ver- 
vlaam sching der Gentsche Hoogeschool. üm 
2 uren zal een groote stoet de stad door
trekken, met aan ’t hoofd de Trompettersclub 
van de katholieke jonge wacht, de oud- 
soldaten, een koor van 400 kinder- en man
nenstemmen met muziek, en negen gilden 
met hunne vanen.

Om 2 1/2 ure groote meeting in de ka
tholieke Gildenzaal. Sprekers : MM. Lodewijk 
Dosfel, adv. Dendermonde, Alfons Degroef, 
adv. Brugge, Karei Steyaert, Thourout.

Rousselare, — De gemeenteraad heeft 
in zijne laatste zitting met eenparigheid 
den volgenden wensch gedaan ;

« De Gemeenteraad der stad Rousselare 
« d ru k t  den wensch uit dat de regeering,
« om te voldoen aan de rechtmatige verzuch- 
« ting naar hooger leven bij het Vlaamsche 
« volk, binnen den kortst mogelijken tijd, 
« trapsgewijze tot de vervlaamsching der 
« Hoogeschool van Gent overga. »

Rousselare. — Manoeuoers. — De ma- 
noeuvers voor den kader der officieren van 
’t Belgisch leger zullen dit jaar te Rousselare 
plaats hebben. Zij duren van 23 Mei tot 5 Juni.

Op Donderdag en Vrijdag 1 en 2 Juni zullen 
er hier 500 tot 600 officieren in stad gelegerd 
zijn.

Antwerpen. — Een W onderdoktoor a a n 
gehouden. — De policie heeft zondag eene- 
aanhouding gedaan in eene herberg der 
Edouard Pecherstraat, te Antwerpen, die 
gehouden wordt door zekeren Van B., die 
afkomstig is van Beveren-Wa.es, en beroemd 
is als wonderdoktoor. Hij genas alle ziekten 1 
En dat hij gekend was, bewijzen de in zijne 
woning gevonden briefwisselingen, die een 
gansch pak beslaan.

Al deze lichtgeloovige lieden lieten zich 
fleschjes met eene zekere soort thee in de 
handen stoppen, mits betaling- van 2, 
3 en 5 fr. Van B... ging zelfs bezoeken 
afleggen bij zijne kliënten te huis. Uit zijne 
boeken blijkt dat de wonderdoktor een 150tal 
kliënten heeft.

Van B..., die reeds vroeger veroordeeld 
is voor dergelijke feiten, zit nu achter slot, 
voor verheling en dragen van valsche naam. 
Zijne gezellin maakte de menschen wijs dat 
de wonderdoktor naar Amerika was, om 
zijne kruiden, noodig voor zijne geneesmiddelen 
in te zamelen. Deze kruiden, die hij zelf 
kweekte, kunnen nergens anders groeien 
dan op zekere plaatsen, in Amerika, die 
hij alleen kent.

De menschen moeten maar een fleschje 
met hun water afgeven, en de wonderdoktor 
of charlatan zou het by zijne terugkomst 
wel onderzoeken. Daar dezes terugkomst 
nabij is. vond de policie eene volle mand 
met zulke fleschjes !

De Dood vao den Rettitveerdige.
- ( § ) -

Brief van Claudia Procula 
aan Fulvia Hersilia.

schrik belette mij van mijnen stoel op te 
staan ; ik hield mijnen zoon op mijnen schoot 
en wachtte af, zonder te weten welk het 
voorwerp mijner verwachting was.

» Rond dry ure van den dag, werd de lucht 
door de duisternissen verdonkerd en eene 
afgrijselijke schokking deed de aarde bewegen, 
de grond scheen te daveren en men zou 
gezeid hebben dat de wereld ging uiteen 
gescheiden worden en wederkeeren tot den 
niet ; ik viel neder op mijne knieën ; eene 
mijner dienstmeiden van het joodsche geslacht, 
kwam in de kamer, bleek, met loshangende 
haren en een barsch gelaat ; zij riep uit :

« De laatste dag is gekomen : God kondigt 
dit door zjjne wonderen aan, het voorhangsel 
van den tempel, het voorhangsel dat de genade- 
tafel verborg is in tweën gescheurd, de 
verwoesting is in de heilige plaats ; de graven, 
zegt men, zijn open gegaan, men heeft de 
rechtveerdigen gezien die Jerusalem geslacht
offerd heeft, de profeten, de opperpriesters, 
van Zacharias af, die tusschen den tempel, 
en den autaar gedood is, tot aan Jeremias

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

STADSNIEUW S
Tram Ardoye-Iseghem .

Een Iseghemnaar schrijft ons het volgende:
Er is kwestie de correspondentie n° 60 

die om 18 ure uit Ardoye vertrekt af te 
schaffen Indien dit voornemen uitgevoerd 
wierd zouden de Iseghemnaren van alle 
correspondentie beroofd /\jn in den namiddag.

Nu kan men uit Iseghem vertrekken om 
16,35 ure en na een uur verblijf met den 
trein van 18 uren terugkeeren.

Dan zou men om 12.15 ure moeten ver
trekken gom slechts om 18 ure terug te keeren.

Het ware te wenschen dat het bestuur deze 
correspondentie behielde in ’t belang van 
iedereen en van de Iseghemnaren in ’t bij
zonder. Een belanghebbende.

Den tram  Iseghem W evelghem
heeft dinsdag 11 April, zijnde den dinsdag 
der goede week, voor de eerste maal geloopen. 
Eenige liefhebbers hebben ’nen dikken ge- 
rischierd, zij reisden mee van de krekelstraat 
tot aan de statie-plaats en zij bewaren het 
reisbiljet tot gedachtenis.

Nijverheidsschool
ISiSGHiSM.

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

Da tentoonstelling zal geopend worden op 
1" Paaschdag. om 11 1/4 ure ’s morgens, en 
toeganklijk zijn als voigt :

1“ Paaschdag van 11 1/4 tot 12 1/4 ure voor 
de uitgenoodigden ; 

n , , . I van 9 tot 12 ure
2n Paaschdag (maandag) J vai] ^ tot 5 ure
„ _ . , ... , > 1 van 9 tot 12 ure3" Paaschdag (dinsdag) ( yan 2 tot 5 ure

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

m  I s e i j i f f l
G E B O O R TE N :

94. Maria Dewaele, dv. Hubert en Emma 
Horró. — 95. Albert Dewindt, zv. Louis en 
Blanche Callens. — 96. Eugeen Sintobin, zv. 
Alberic en Irma Debusschere. — 97. Lia 
Vroman, dv. Aloyse en Helena Verbouw- 
hede. — 97. Marcel Delaere, zv. Leo en 
Maria Verbrugge. — 99. Andreas Soete, zv. 
Cyriel en Maria Catteeuw. — 100. Alice 
Dewulf. dv. Camille en Maria Baert — 101. 
Joseph Rosselle,zv. Joseph en Paulina Vertom- 
men. — 102. Alberic Duyck, zv. Camille 
en Leontina Carlier.

S T E R F G E V A L L E N :
68. Henri Goderis, landw. 88 j. W r Anna 

Majtthys, Slabbaardstr.— 69. August Casteleyn, 
zb. 70 j. ong. zv. Jean en Marie Lainez, 
Koornmarkt. — 70. Elvira Coolen, 4 m. dv. 
Petrus en Martha Pattyn, Heye. 71. 
Cyriel Laridon, 3 j. zv. Jules en Maria 
Sabbe, Gentstraat.

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 TB BEKOMEN 
bij de HH. Apothekers A. Rodenbach en J. Verhamme 
bijdedrukkera A.Strobbe en J. Doorns en in de zaal Flandria

die den ondergang voorzeid heeft... Men heeft 
ze gezien, de gramschap van den Aller
hoogste verspreidt zich als een vuur.... »

» Op deze woorden scheen myn geest met 
verwarring geslagen te zijn, ik stond al wag
gelende op en begaf mij naar den zoldertrap ; 
ik ontmoette daar den hoofdman die het opzicht 
gehad had toen men Jesus ter dood bracht ; 
deze hoofdman was een oudgediende soldaat, 
grijs geworden in de oorlogen tegen de 
Parthen en de Germanen ; nooit had er 
onversaagder hert geklopt in een sterkere 
borst ; maar op dit oogenblik was hij bleek, 
verslagen, en het scheen dat gewetenswroeging 
hem met schrik vervulde. Ik wilde hem 
ondervragen ; maar hij passeerde voor mij, 
met verdwaaldheid herhalende.

« Dezen dien wij gedood hebben, was w aar
lijk de Zoon van God. »

» Ik trad in eene benedenzaa1, waar Pontius 
gezeten was, met het hoofd tusschen zijne 
handen ; hij wierp eenen blik op mij, en 
zei met treurige stem :

« Waarom heb ik uwen raad niet gevolgd, 
Claudia, waarom heb ik dien rechtveerdige 
ten koste van mijn leven Diet verdedigd F 
Mijn ellendig hert zal geene rust meer ge
nieten... »

» Ik dorst niet antwoorden, ik had immers 
geene vertroostingen voor dat onherstelbaar 
ongeluk, dat ons voor altijd met den stempel 
der verdoeming scheen te bradmerken. De 
stilzwijgenheid wierd maar onderbroken door 
het gerommel van den, bliksem, dat onder 
de gewelfsels van het paleis drong.,.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
E lk  z ijn  gedach t ,  met kolen voor Con- 

rard Verstraete. — E u g é a is  met kolen 
voor W e Ch* Verstraete. — L a u re n t ,  met 
kolen en hout voor J Dalle en J. Callens. 
— Iv o n n e  de M erville , met ciment voor 
de W° Alidor Vandewalle. — M arie -H en-  
r ie t te ,  met kolen voor P'rangois Décaigny 
(Emelghem). Mavie, met koolzaad en bloem 
voor C. Vandemoortele. — N o o i t  gedach t,  
met bloem voor Henri Pattyn, en C. Van
demoortele.

— S c handa lig  b ed ro g  : Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
van Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden even vervalschingen verkocht.

= SUNL16HT”Z e e p  maakt d e  
wasch kinderspel voor h e t  
meisje van i4raar,en,geeft a&n 
het lijnwaaadie friscfte 
y e n a m e  reuk v a n  t  tm itsn .

B E E T Z A D E N  -  KLAVERZADEN
, te bekomen bij

Th. De M eyere-Duyck
Hovenier, zaadhandelaar  

K M B C L G H E M  (DAM)
B e tte rav e ,  jaune 

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

longue, col vert, hors 
terre.
Betterave, blanche 

1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.
B e tte rave ,  jaune 

Vauriac.

Betterave idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

overgroot

Voederbeet, gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

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

Voederbeet, verbe
terde, witte haifsuiker- 
achtig met groenen
kraag gewicht per
hectaar 200.000 kilos.

Voederbeet, witte 
halfsuikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel 
Vauriac,
boven den grond.

Voederbeet. idéale 
van Kirsche, van eer
ste opbrengst.

ONDERZOEK MANGELS
door den Boerenbond Deurne

p ro  c e n t  p ro  c e n t 
s u ik e r  d ro g e

Roode Eckendorfer . . . . ) 3.3 7.8
Gele Eckendorfer............................3.6 8.5
Kirsch I d é a l e ................................5.9 10 5
Gele Obendorfer . . . . . .  6.2 109
Roode Jaabiesbrel............................7.6 12.5
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merck hemsch, goede soort 
met breede bladeren.

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene 
der beste soorten die er bestaan. Zij groeit 
tot 1.50 m. lengte.

V oederklaverzaad.
Suikereizaad, echte palingkop  met breede 

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

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermin
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboomen, Rozelaars, Rhododendroms, 
Azalées in potten uit deserre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach van bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesteo enz.

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

Trouwe bediening.

ZAAL FLANDRIA — ISEGHEM

Op M aandag  24 April 1911, om 4 ure

MEETING
voor de vervlaamsching der Gentsche Hooge
school. ingericht door den Kunstkring « De 
Albrecht Rodenbachsvrienden ». — Spreker : 
Heer Adelfons Henderickx, volksvertegen
woordiger van Antwerpen. — Uitvoering van 
Vlaamsche Liederen. — Ingang vrij.

Hofbouwgesticht — Zaadhandel

V ic to r  Daeninck-Debaere
HOVENIER — ZAADHANDELAAR

te EMELGHEM
langs de kalsijde van den Dam naar de Plaats

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

1893 Vlamertinghe ö eerste en 1 tweede pi ijs 
]897 11 peren 1 , en 2 , „
1898 Viarnertinghe 1 „ en :! „ ,
K'01 IJperen 1 „ en 2
1906 „ 5 „ en 3 ,
19Ü7 , 1 ,
1907 Iseghem 4 „ en eerediplomas

Ik gelast mij met liet a.mleggen en onderhouden 
van hoven, serren en versieringen van allen aard.

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

Voordeelige prijzen en spoedige bediening
Voederbeeten en Klaverzaden.

Betterave, jaune Ion- j Voederbeet, gele lange uit 
gue d’Allemagne, hors 
terre.

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

Betterave blanche, lon
gue, demi sucrée collet 
rose.

Betterave jaune, de 
Vauriac.

Betterave jaune Ecken- 
dorf.

Betterave rouge, Ecken- 
dorf.

den grond, van^ Duitschland.

Voederbeet, witte lange 
half euikerachtig. met groene 
kraag.

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

Voederbeet, gele Vauriac 
overgroot boven den grond.

Voederbeet, gele Ecken- 
dorf.

Voederbeet, roode Ecken- 
dorf.

Betterave blanche Ion- j Voederbeet witte lange 
gue, collet vert j boven den grond.

Klaverzaad, zuiver Merckhemsch, goede soort met 
breede bladeren,

Veranderlijke prijzen in  groote hoeveelheid.

» Niettegenstaande dit onweder, bood er 
zich een ouderling aan de deur van onze 
woning aan, en werd bij mijnen echtgcnoot 
gebracht. Hij wierp zich al weenende voor 
de voeten van Pontius, zeggende :

» Ik draag den naam van Joseph van
Arimathea ; ik kom u de toelating vragen 
om het lichaam van Jesus van Nazareth 
van ’t kruis af te doen en het te begraven
in een graf dat mij toebehoort. »

» Pontius zonder de oogen op te slaan, 
antwoordde : « Ga ».

» De ouderling vertrok en ik zag dat
eene groep omsluierde vrouwen zich in de 
portiek bij hem vervoegde. Ziedaar het einde 
van dien noodlottigen dag, Jesus wierd geleid 
in een graf, uit eene steenrots gekapt, bij 
welkers deur men verscheidene wachten 
plaatste. Maar Fulvia den derden dag 
stond hij op uit het graf, glorieus en zege
vierend ; hy verrees, gelijk hij het voorzeid 
had, en vertoonde zich zegepralend over de 
dood, aan een groot getal vergaderde per
sonen.

* Sedert dien oogenblik was er niets meer 
dat een gelukkigen uitslag had voor mijnen 
echtgenoot. Gelaakt door het senaat en door 
Tiberius zei ven over zijn gedrag, blootgesteld 
aan de verachting der Joden en aan den 
haat van dezen wier hertstochten hij onder
steund had, was zijn loven niets anders 
meer dan bitterheid en droefheid. Ik leefde 
nog eenzamer als te voren ; Salome en 
Sémida aanzagen mij maar met schrik, mij,

de vrouw van den vervolger, van den 
beul van hunnen God ; want zij hadden 
het geloof omhelsd in Dezen die de eene 
aan de andere had w'eêrgegeven.

» Ik zag in weêrwil hare lieflijke goedheid, 
een heimelijke siddering op hun gelaat 
uitschijnen toen ik haar naderde, en welhaast 
bezocht ik ze in ’t geheele niet meer. Ik leefde 
alleen, onophoudelijk eenige der onderwijzin
gen overwegende van den Nazareër, wrelke 
Salome mij overgezeid en die ik geschreven 
had.

» Vriendin, wat is de philosophie, de 
stoïsche wijsbegeerte in vergelijking dier 
onderrichtingen, die een God alleen heeft 
kunnen geven, zoo zeer boezemen ze zacht- 
moedigdigheid, schranderheid en vrede in ? 
Mijn eenig vermaak was van ze gedurig 
te herlezen, mijn eenige troost van mijne 
oogen ten hemel te verheffen om er Degene 
te zoeken dien-de mijnen hebben doen.sterven.

» Na het verloop van eenige maanden wierd 
Pontius van zijne bediening afgesteld ; wij 
keerden in Europa terug, en van stad tot 
stad dwalende, sleurde hij overal den last 
van zijne ongerustheid en van eenen geest 
vol knagingen mede. Ik volgde hem. Maar 
wat voor een leven kan ik leiden bij zoo 
eenen ellendige ? De genegenheid, het echte
lijk vertrouwen zijn voor ons niet m eer; 
hij aanziet mij als de getuige, de levende 
geheugenis van zijn schelmstuk, en ik, voor 
wie de beeldtenis van 1t bloedig kruis, wraar 
de onschuldige en de rechtveerdige aau 
gehecht wierd, zich tusschen ons verheft,



Markt van Iseghem 15 April 8 April
Boter per kilo fr. 3.05 a 3,20 3,10 a 3,30
Eieren per 26 2,00 a 2,10 1,90 a 2,10

Dauwworm
en

Zeer Hoofd genezen.
Dauw- en ringworm, melkkorst, open plekken, 

roos en korsten zijn alle ziekten der hoofdhuid, 
waartegen de beroemde K L O O S T E R B A L S E M  ten 
volle helpt. Of de uitslag zich voordoet m den vorm 
van loopende zweren, schurf. melkkorst of kaal 
ontstoken plekken, het doet mets ter zake, in alle 
gevallen is de KLOORTERBALSEM een verzacbtd 
geneesmiddel In geval van ringworm, de lastigste 
en hardknekkigste van alle ziekten der hoofdhuid, 
is de Kloosterbalsem een bijzonder goed geneesmiddel. 
Wrijf de roode kale plekken zachtjes doch voort
durend met Kloosterbalsem in, daardoor worden 
de ziektekiemen, die de oorzaak van de ziekte zijn 
gedood en wordt de hoofdhuid weder gezond.

Me). P. MIDDELKOOP te Ringdijk bij Aalsmeer, 
(Noord-Holland), verklaarde ons bet volgende:

“ Mijn zoontje Jacob leed vreeselijk aan dauwworm 
De handjes, het gezicht eu de rug waren geheel 
melaatsch. Het bloed lag ’s morgens op bed en lakens 
en overdag moest ik meermalen den kleinen Jacob 
verschoonen. Niets hielp, totdat ik opmerkzaam 
werd gemaakt op de goede hoedanigheden van den 
Kloosterbalsem Klooster Sancta Paulo. Ik kocht 
toen den Kloosterbalsem. Na den jongen met deze. 
z a l f  ingesmeerd te hebben, hielden de jeukingen op. 
Door drie potjes Kloosterbalsem is mijn lievelinn 
totaal genezen. Zijn gezicht, handjes en rug zijn 
weder volkomen in gezonden toestand. „

De Kloosterbalsem is ook een uitstekend middel 
tegen: Rhumatism, wonden, sneden, kneuzingen, 
verstuikingen, brandwonden, schurf, dauwworm, 
open plekken, zeere beenen, loopende zweren, zeere 
knoesels, stijven hals. De Kloosterbalsem is het eenig 
betrouwbare geneesmiddel tegen speen, zoowel blind 
als bloedend.

Prijs per pot van 50 gram fr. 1.50 van 100 gram 
fr. 2,50 en van 250 gram. fr. 5. — Hoe grooter pot 
hoe voordeeliger dus!
ALLEEN E C H T  M E T  ROODEN B A N D  NI ET  
H A N D T E E K E N IN G

Alg. Depöt: L. 1. AKKER, Rotterdam. Hoofd- 
Depot voor België: O. DE BEUL, Lange Nieuw- 
straat 57. Antwerpen.

Verkrijghaar in alle apotheken.

OPENBARE VERKOOPING VAN

W O  O N  H U  1 Z E N
en ZAAILANDEN

te ISEGHEM e n LENDELEDE.
De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 

daartoe benoemd by 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 LAUW ERS 
te lJper, overgaan tot de openbare verkooping 
van de volgende goederen :

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

80 cent., gelegen t.e Iseghem, Rousselarestraai, gebruikt 
door Cyriel Verfaillie, mits 14 fr. te maande.

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

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

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

groot 28 aren 30 cent., gelegen te Iseghem, wijk Mol.
Ingesteld 2120 fr .

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

Ingesteld 2675 f r .
Koop 5. — Eene partij zaailand, groot 46 aren 60 cent. 

gelegen te Iseghem, wijk Mol. Ingesteld 2720 f r .
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. Ingesteld 2050 f r .

Gemeente LENDELEDE, wijk Kotje.
Koop 7. — Eene partij zaailand, groot 28 aren 50 cent.

Ingesteld 1660 f r .
Koop 8. — Eene partij zaailand, groot 60 aren 50 cent.

Ingesteld 2700 fr .
Beide koopen zijn gebruikt door de We Constant Van

outryve, mits 200 fr. 's jaars, boven de lasten.
OVERSLAG op Dinsdag 2 5  April 1 91 1 , om 2 ure 

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

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
zal overgaan tot de openbare verkooping v m 
tiet volgende goed :

Eene partij BOUWGROND groot 3 4  aren 3 7  centiaren, 
gelegen ten noordkante van den steenweg naar Rousselare, 
gebruikt door M. Hector Vanneste, mits 68 fr. bij jare 
lastevrij, verdeeld in 10 koopen.

Te zamen ingesteld 4955 fr .  
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

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

(Voor nadere inlichtingen, zie plakbrieven).

Op 17 April, zijnde 2Jen Paaschdag, om
9 ure voormiddag, in « de Kapelle », te 
INGELMUNSTER,

Venditie van 150 koopen
groote lange en gavige SPERREN

van 12 tot 15 centimeters lang, dienende voor 
landbouwers en melsers.

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 ark t: gekend ten Kadaster Sektie A ; nc 
261® ; palende noord M. Paul Decoene, en 
oost en zuid M. Valère Werbrouck-Gheysens.

Bewoond door G ustaf Dewulf, verpacht aan 
M. Roelandts Meulebeke, voor 450 fr. ’s jaars, 
tot 1 Mei 1911. Ingesteld 7500  fr .

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

OPENBARE VERKOOPING
van eene

Tweewoonst met erve
en eene schoone partij ZAAILAND  

te LENDELEDE.

ik durf mijne oogen op hem niet slaan, de 
klank van zijne stem die het vonnis uitsprak, 
doet mij ijzen, en toen de slaaf hem vóór 
de maaltijd te wasschen aanbiedt, schijnt 
het mij dat hij zijne handen steekt, niet 
in zuiver water, maar ineen rookende bloed, 
waarvan niets kan uitgewasschen worden.

» Mijn zoon, mijn welbeminde zoon is in 
mijnen armen gestorven en ik heb hem 
niet beweend.... Droeg hij niet een ramp
zalige naam, en is hij niet gelukkig ontsnapt 
te hebben aan de doemnis die ons altijd 
volgtP W ant de christenen bestaan reeds over
al ; hier zelf, in dit woest land der Rhedonen, 
waar wy in het midden van den nevel der 
zee en de eenzaamheid der dorre landen 
eene schuilplaats gezocht hebben, hier hoor 
ik somwijlen den naam mjjns echtgenoots 
met afschrik uitspreken...

En ik heb vernomen dat de apostels van 
Jesus, vooraleer van malkaar te scheiden 
om zijn Evangelie aan de volkeren te gaan 
verkondigen, in de uitlegging huns geloofs 
geschreven had len deze wraaknemende woor
den : « Hij leed onder Pontius Pilatus 1 » 
Schrikbarende verwensching, die door de 
eeuwen zal herhaald worden : Passus est 
sub Pontio-Pilato.

» Vaarwel, Fulvia, beklaag mij, en dat 
de rechtveerdige God u het geluk schenke 
dat -wij eertijds de eene aan de andere 
malkander toewenschten !.... Vaarwel. »

De volksoverlevering verhaalt dat Pilatus, 
gelyk Judas wanhopende van de goddelijke 
bermhertigheid, zich het leven benomen heeft, 
en dat zijne vrouw christene gestorven is. 
I)e grieken plaatsen haar onder het getal 
der heiligen.

Dé Notaris PILLEN verblijvende te Lendelede, daartoe 
in rechte benoemd zal met tusschenkomst van zijn 
ambtgenoot de Notaris VANDEMOORTELE te Iseghem, 
en ten overstaan van den Heer Jean Deblauwe, vrede
rechter van het 1° kanton te Kortrijk, bijgestaan door 
zijnen Griffier, op de hierna,gestelde zitdagen openbaarlijk 
te koop aanbieden.

Gemeente LENDELEDE.
KOOP I.

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

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

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

KOOP II.
De noorderheft van eene partij ZAAILAND groot 

voor liet 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.

De zuiderhelft van eene partij ZAAILAND beschreven 
onder koop twee.

Boomprijs : dertig lrank.
Koopen II en III zijn verpacht tot Oktober 1911, 

mits 70 fr ’s jaars.
1/2 °lo Instelpenning1.

er zullen samenvoegingen 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 KORTRIJK.

STUDIE VAN DEN 
Notaris MEULDERS te Ingelmunster.

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

V enditie van 
W e rk tu ig g e ree d sc h a p p en ,  m ac h ien e n  en 
sm idsa laam , te INGELMUNSTER, bjj de 
statie, in de vorige smissen van Henri Delaere, 
werktuigkundige.

II
Op DINSDAG 18 A P R IL  1911, om 

8 ure voormiddag,
VENDITIE VAN 

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

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

KANTOOR VAN

Clément Van Caillie
Notaris te Brugge

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Een W oonhuis, zijnde Herberg en 
Winkel, en H. 0-05-00 C. Erf. te Lootenhulle, 
in het dorp.

Gebruikt door de kinders Laroye mits 
100 franks ’s jaars. Ingesteld 1700 fr .

FINALE TOEWIJZING op Dinsdag 
25 A pril 1911, om 2 ure namiddag, te 

het Stadhuis, by de kinders 
op de Markt.

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

Thielt. in 
Van Daele,

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen
B uurtspoorw egen van ISEGHEM-BANK-WEVELGHEM 

en van den BANK naar KORTRIJK.

U U RTABEL te beginnen m et A P R IL  1911.

STATIËN 151 153 155 157 159 im 161
JL
i

/ Statieplaats V 7.37 9.24 13 25 16.57 19.56
, ) Krekelstraat •  Iseghem B|iuwc kapc| 7.40 9.27 13.29 17.00 19.59

7.43 9,29 13.32 17.03 20.02
1 Boschmolens 7.48 9.35 13.38 17.09 20.08

( Dorp
ï ïynkel  St Eloi ■. Smisseknok

7.56 9.43 13,46 17.18 ------ 20.17
6.40 7.59 9.46 13.49 17.21 19.14 20.20

1 Drie masten 6.44 8.03 9.50 13.54 17.26 19.19 20.25

Bank V 6.50 8 08 9.55 14.01 17.33 19.26 20.31

Gulleghem >
( Stampkot •

8 10 9 57 14,03 17.35 19.28 20.33
8.13 10.00 14.06 17.38 19.31 20 36

1 Kloef • 8.18 10.06 14.12 17.44 19.37 20.42
W evelghem  j ^  A 8.22 10.11 14.17 17.49 19.42 20.47

38 42 46 50

Bank V 6,50 
Gulleghem (PI.) 6,53 
Kortrijk (Statie A  7.20

9.55 14.01 17.33 
9.57. 14.03 17.35 

10.24 14.30 18.02

Buurtspoorw egen van WEVELGHEM-BANK-ISEGHEM 
en van KORTRIJK naar den BANK.

U U RTABEL te beginnen m et A P R IL  1911.

STATIËN 39 41 43 47 53

Kortrijk (Statie 
G ulleghem  (PI.) 
Bank

6 30 8.15 10.44 
6.57 8.42 11.11 
6.59 8,44 11.13

14,50 18.30 
15.17 18,57 
15.19 18.59

150 152 154 • 156 158 160 160
t

W evelghem

Gulleghem

St. St. \  
Kloef •  

Stampkot •  
Dorp

Bank

Wynkel St Eloi

Iseghem

Drie Masten 
Smisseknok 

1 Dorp 
Boschmolens 
Blauwe kapel 
Krekelstraat •  
Statie

6,00 8.28 10.58
6.05 8.33 11.03
6.11 8.39 11.09
6.14 ----  8 42 11.11

6.16 6.59 8.44 11.31 
6.22 7.05 8.50 11.37 
6.27 7.09 8.54 11.42
----- 7.12 8.57 11.45

7.20 9.05 11.54 
7.25 9.10 12.00 
7.27 9.12 12.03 

L 7.30 9.15 12.06

15.12 18.43 
15.17 18.48 
15.23 18.54 
15.26 18.57

15.28 18.59 
15.35 19.05 
15.40 19.10
15.43 ------
15.52
15.57
16.00
16.03

19.13
19.22
19.27
19.30
19.33

#  Niet verplichtende stilstanden. — Men houdt maar stil op aiDvraag, 
doen uitsteken in de tramstatie.

Voor den stilstand te bekomen, moet de reiziger de garde verwittigen of het rood vaandel

om Niet de Zondag 
•f De Zondag alleen 
De aansluitingen met de treinen zijn niet gewaarborgd.

van 1 Mei tot 30 September.

Voor rekiamatiën en inlichtingen gelieve men zich te wenden tot de bureelen van ’t bestuur, de Smet de Naeyer laan, te Kortrijk, telefoon 114.

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.

u s D E N  m m
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
Nederw eg, 39, IS E G H E M

BUURTSPOORWEG VAN ISEGHEM-ARDOYE

UU RTABEL te beginnen m et 1 October 1910.

STATIËN EN STANDPLAATSEN 51 53 55 57 59 61

Aankom st van Kortrijk 7,19 — 11,08 16,23 — 18,31

V 7,40 10,14 12,15 16,32 17,35 18,50

Emelghem De V i j f w e g e n ................................ 7,42 10,16 12,17 16,37 17,37 18,52

Ardoye K r u ip e n d a a rd e ..................................... 7,49 10,21 12,24 16,44 17,45 18,58

• 7,54 10,26 12,29 16,49 17,51 19,03
7,58 10,31 12,35 16,55 17,55 19,08

V 8.02 10,32 12,36 17,00 19,09
8,05 10,36 12,40 17,05 19,11

A 8,10 10,41 12 45 17,10 19,18

V 6,10 9,40 10,53 15,50 16,50
6,15 9,45 10,58 15,54 16,55

A 6,19 9,48 11,01 15,59 17,00
V 6,20 9,49 11,02 y> 17,02 18,00

O 6,25 9,55 11,07 16,04 17,06 18,06
6,30 10,00 11,12 16,10 17,13 18,11

Emelghem De v y f w e g e n ................................ 6,37 10,06 11,18 16.16 17,18 18,18

Iseghem V a a r t ..................................................... A 6,39 10,08 11,20 16,19 17,20 18,20

6,57 10,21
;even. De reizigers worden 
levinden.

Correspondentie naar Kortrijk
De uren der treinen zijn slechts bij benadering 

5 minuten voor de vertrekuren aan de standplaatsen te
•  N. B. De correspondenten met de ijzeren wegen van den staat zijn niet gewaarborgd.
Niet verplichtende standplaatsen. Er wordt stilgestaan op aanvraag der reizigers. De personen die betere, 

op de treinen te gaan op deze plaatsen, zijn verzocht in de tramstatiën te gaan om te doen signaal maken.
Voor reklamatien en inlichting'n ch wenden tot het bureel van Eousaelare-Adoye steenweg.

verzocht zich ten minste



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t Is een aangenomen fe it:

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

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

PRIJS : f r .  1.25 de doos; fr . 3 .2 5  de 3 doozen of de d r ie  dubbels doos; 
f r .  6 .2 5  de 6 doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
bij M Apotheker, Iseghem.
en ln alle goede apotheken.

W a c h t  IT v a n  n a m u l i i e l f ,  z e  z i j n  v o n d e r  w s s r d « t

Een wonderbaar 
geneesmiddel.

Asthma, bronchitis, longaandoening en 
influenza verdwijnen als bij tooverslag, 
w anneer men het beroemde, geneesmiddel 

gebruikt, de 
A B D I J S I R O O P .

Klooster Sancta Paulo 
Het ijselijke epook, “ de dood ligt op den loer 

om U te grijpen bij ieder geval van veronachtzaamde 
bronchitis, langdurige longaat doeningen, borst
ziekte of asthma. Door bet aanhoudende hoesten 
worden de longen geforceerd, waardoor bloeduit
storting of tering kan ontstaan.

De ABDIJSIROOP, die vervaardigd wordt volgens 
een recept van het Klooster Sancta Paulo, welks 
monniken dit middel eeuwen geleden uitgevonden, 
en toen reeds bij alle aandoeningen van borst en 
longen aanwendden, is door geheel Europa beroemd, 
en is zonder twijfel het meest gebrnikte geneesmiddel. 
De ABDIJSIROOP maakt de fluimen gemakkelijk 
los, en doet borstbenauwd heden als bij tooverslag 
verdwijnen. De ABDIJSIROOP versterkt borst en 
longen en geeft afgetobden lijders hunne trachtterug. 
In vele gevallen is eene fiesch ABDIJSIROOP vol
doende om te genezen; in hardknekkige gevallen zal 
het echter noodig zijn verscheidene flacons te 
gebruiken.

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

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

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

4>:
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HOOFD
P IJN

OOGENBLIKLLÜKE 
ufr/jh h  riNb 
'JOLK.CnEM 
geHe ziHg

.DOüP DE

Doos van 2c»chelTe 

Koker van9cachefï
in alle

ALGEMEEN DEPOT

3. Squm Margmrife | 
ARRUmLtS

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Oroote Markt

Geea Grijs Haar
M E E R  l i l

«De Nieuwe Loadon»
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 bet 
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 d e  p e lle tje s  
v a n  h e t  hoofd  w eg .

[5SSiS»^i
In flacons yanfr. ! ,5 0  enfr. 5 . 5 0  

Engalteli Itirttiiitnor m  2 fr. pir flicoi

T «  ko o p  bU A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w in k e la  

Is 'I grill: Ftrfamsrti 0’ t il» , V i iM i t i t ;  (Sel(T«)

•

W e k e l i j k s c h e  M a r k t e n
KOHTüIJK

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

id.

3 April
19.50 a 20,00 
15,00 a 15,50
17.50 a 18,00 

.00,00 a 65,00 
.00,00a 102,00
11.50 a 12,00 

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

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

10 April
19.50 a 20,00
15.50 a 15,25 
18.00 a 18,50 
00,00 a 67,00 
00.00 al05,00
11.50 a 12.00 
3,20 a 3,40 
2,40 a 2,20

00,00 a 44,00 
00 ,00

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

BOUSSELAKË 4 April
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00

18.50 a 19,00
15.00 a 15,50
17.00 a 18,00
20.00 a 21.00
11.50 a 13,50 

3,20 a 3,40 
2,00 a 2,10

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.44,50 
Suikeryboonen 1911 a 19,00 
Viggens 27,00 a 37,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a65,00 
Lynz. olie 100 102,00

J>Ï YSZE 5 April
Aardappels 100k.l0,00all,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 1,90 a 2,00

40,00 a 43,00Viggens 
BRUGGE 1 April

Tarwe de 100 k° 19,00 a 20,00
Rogge
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

13.00 a 14,00 
2,90 a 3,30

11,00a 1200
17.00 a 17,50
20.00 a 20,50 

1,50 a 1,65
AÜOENAIRDE April

Aardappels I00k°12,00al2,75 
Boter de kilo 3,0 0 a , ('00 
Eieren per 25 2,13a 0.00
Verkens 00,00 a 49,50
Konijnen 3,00

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

00,00 a 44,50 
00,00 ? 18,50
25.00 a 35*00 
00,00 a 63,50 
0,00 a 104,50
12 April 
! 0,00 a 12,00
3.00 a 3,10
2.00 a 0,00 
1,90 a 2,00

40.00 a 42,00 
8 April

19.00 a 20,00 
13,50 a 14,00 
2,95 a 0,00

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

1,55 a 1,65
13 April

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

00,00 a 49,00 
a 2,80

ANTWERPJ N 10 April
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 10 April
54 ossen l e kw. 0,85 

114 koeien 0,00
54 veerzen 0,83
44 stieren 0,71
23 kalveren 0.96

fr. 23,75 
33,25

1,08 
0,00 
1,03 
0,91 
1.20

TE PACHTEN : Gerieflijk WOONHUIS, 
dienstig voor winkel. — Zich te bevragen bij 
R en é  S p il l e b e e n , Rousselarestraat, Iseghem.

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

T E  KOOP. Emporte-pièces lijnwaad 
(Bout dur) en eene optrekmachien voor 
schoenmakers. Inlichtingen te bekomen 
bij 01. Vande Moortele notaris te Iseghem.

Balangrijke fabriek van reclaam-artikels, 
vraagt vertegenwoordigers sedert lang 
bekend in hotels, restaurants en koffyhuizen. 
Schrijven met getuigschriften onder Jetters : 
E x p o r t - B e lg ie n  — blijvende post — P r a a g  
(Oostenrijk).

Supepphosphate K U H L M A N N
a—

<5^

S Ê C H É  AU F o u r

LE PLUS PULVÉRULENT

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

P lo m b d e f i?  g a ra n t ie

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

l e s  N égociants en Engrais

w !

Exporté ü

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd 

Eischt het merk
BY ALLB

vettenkooplieden

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

f t z s f c v f t C L Ö T U R E S L 1 0 U I S
Dmónt D'tioNNEUR. Cr? Prix

FuRSTENEERG rû ĥ ^ 4Anderllcht-BRU*| 
KATALOGUS KOSTELOOS.

PüRTES,CHENIL5 
PO ULAILLERS. 
GRILLAGES, 
TISSUS.CABLES. 
RAILLASS0IÜ
RONCES.RESSORft
<zt autrcsarticlc 
,en ril mfctailicuq

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST 

DEN GOUDEN ZETEL bij

Alexander 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 S ,  I S B C G H S I U ;

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

tapijten, toiles, cirées, linoleums, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande k r u i s e n  in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in  b r o n s  
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

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

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

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

BEDDEN, 1» kwaliteit van windhaar. gekuischt met machien, voor 2 personen
aan 21 — 26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.
aea aBMWMBBMW— i

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

Huidevetterstraat, 35, A ntw erpen  
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  

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

H y p o t h e c a i r e  L e e n in g e n
T e r u g b e t a a l b a a r  o p  v a s t e n  t e r m i j n  o f  p r a n n u i t e i t e n  o p  g o e d e r e n ,  

b i n n e n  o f  b u i t e n  d e  s t a d ,  n a m e l i j k ,  t o t  h e t  a a n k o o p e n  e n  
o p b o u w e n  v a n  h u i z e n .
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ±000 ! 

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

10 jaar fr. ± 2 - 4 , 0 0  
15 jaar fr. 0 1 „ © O

G r o n d p a n d o b l i g a t i ê n  a a n  f r .  3 , 6 0  %
SPAARKAS : Interest : 3,25 % °P stortingen voor korten duur en 3,60 •/• 

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

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch6 COOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. T ' S . S O  
25 jaar fr. 65 ,80  
30 jaar fr. 5 O , €3O

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E M

H U M " M .  M E I E R
Bijzondere üiüraréijns Taadmeesters-Specialisten

Geiiplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
G e b r e v e t e e r d  b i j  K o n i n k l i j k  b e s l u i t ,  

v eree rd  door de g ees te lijk h e id  en de k loosters.
h o e k  d e r  M o s k r o e n s t r a a t ,  2 K o r t r i j k

bij he t gevang , huis m et k o e tsp o o r t ,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt 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 îen 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zyn. Mr en Mme MAURICE MriifiR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel w tarvoor zjj gebreveteerd zjjn.

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank . — V olledige gebijten  van af 
100 franken  en hooger. — Al de kuns ttanden  en gebijten  kom ende uit de 
Jaboratoira van Mr en M*” Maurice MEIER,  zijn verzekerd  voor het leven 
Ts raadplegen alle dagen te tORTRUK van 9 tot 12 en van 2 to t  5 uren u i tg e z o n d e rd  d# to p *  
• n  hoegaagen.


