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Waar willen zij naartoe 1
Ja, waar willen onze blauwe en roode 

tegenstrevers naartoe ? met hunne domme, 
ongerijmde opwerpingen tegen het ontwerp 
der nieuwe schoolwet.

Het blijkt maar al te duidelijk uit de 
woorden welke zij zich, in het vuur van 
den strijd laten ontvallen. W at zy verlangen 
dat is de volkomen vernietiging van het 
vrije, godsdienstig onderwijs, om een goddeloos 
staatsonderwijs aan allen op te dringen.

Dat is overigens altijd hunne strekking 
geweest. Reeds in 1908 zegde gezel Van 
de Velde in de Kamer :

«W y willen het onderwijs door den Staat,
» met trapsgewijze afstelling van de kerk. »

Dat wil zeggen : De Staat moet alleen 
onderwijs en een goddeloos onderwijs geven 
enalle godsdienstig onderwijs moet allengskens 
afgeschaft en verboden worden.

En wat zou het gevolg daarvan zijn. nat 
wordt ons gezegd door iemand die met kan 
verdacht worden de katholieken gunstig te 
zijn namelijk door « Ernest Renan » een 
vrijdenker d i e  i n  zijne jonkheid seminarist is 
geweest.

Die man schreef in de Revue des deux 
Mondes, een tijdschrift van Parijs, het 
volgende :

«Met de hooge opvoeding aan de politiek 
ondergeschikt te maken en als grondbeginsel 
aan te nemen d a t  de Staat alleen onderwijst 
en dat niemand zijn gedacht mondelings aan 
de andere kan mededeelen zonder den betaalde 
man te zijn van de Staat, heeft de liberale 
partij een ontzaggelijk werktuig van dwinge
landij gesticht dat de grootste gevaren zal 
medebrengen voor de hedendaagsche be
schaving. »

Wanneer men die regelen van den Franschen 
vrijdenker overweegt en ziet wat er heden 
in ons land omgaat dan ziet men klaar en 
duidelijk de reden waarom onze liberalen en 
socialisten zoo geweldig uitvaren tegen een 
wetsontwerp dat geheel en gansch gesteund 
is op vrijheid en rechtvaardigheid.

Belangrijke vergadering.
Maandag namiddag had in het lokaal « Pa- 

tria» te Brussel eene vergadering plaats, waar
op de afgeveerdigden van al de kathoiyke 
kringen en vereenigingen Jonge Wachten en 
werkmanshuizen van heel het land aangesloten 
bij het verbond, uitgenoodigd waren.

Het doel der vergadering was eene krachtige 
praktische en onafgebroken propaganda in te 
richten ten voordeele der schoolwet, en zulks 
als antwoord op de propaganda die door onze 
tegenstrevers tegen de wet gedaan wordt, 
welke de vrijheid van de huisvaders en de 
ware vrijheid van onderwijs huldigt.

Er werd besloten onmiddelijk te Brussel een 
bestendig nationaal middenkomiteit in te rich
ten datde propagandein al de arrondissementen 
zal inrichten. Er werd tijdens de bespreking 
op gewezen dat reeds op vele plaatsen de propa
ganda uitmuntend ingericht is, en dat er overal 
sprekers uit den grond oprijzen om de leugens 
waarmede liberalen en socialisten de schoolwet 
bestrijden, onder andere de 20 miljoen voor de 
kloosters te weerleggen.

Ten 4 1/2 ure werd deze zitting gesloten. De 
aanwezigen gingen uiteen met het vast besluit 
krachtdadig met woord en pen, door meetingen 
en voordrachten en door de drukpers, te 
werken om de schoolgelijkheid te verwezent- 
lijken. = = = = = = =

De vergadering der rechterzijde.
In de vergadering der rechterzijde van 

de Kamer, woensdag morgend gehouden, 
heeft men over de schoolwet gesproken, en

maatregelen genomen voor hare bespreking 
in de Kamer. Er werd geene meedeeling 
aan de drukpers gedaan, en dat misnoegt 
de liberalen en de socialisten die toch zoo 
geerne zouden weten wat de rechterzijde 
van zin is.

De sch oolw et in de afdeelingen.
De tweede afdeeling der Kamer, waar 

de oppositie de meerderheid uitmaakt, heeft 
woensdag namiddag de bespreking over 
het ontwerp der regeering voortgezet. M. Hu- 
bin sprak eene lange redevoering uit om 
te doen gelooven dat het ontwerp ongrond
wettelijk is. Een andere socialist, A. Delporte, 
stelde eene lange reeks vragen aan het 
gouvernement. Het vervolg der bespreking 
werd tot 14 juni verschoven.

bezitten eene hoogeschool in eigen taal ; het 
zoo diep verdrukte Poolsche volk bezit er 
zelfs eene in Oostenrijk ; er zijn in geheel 
Europa maar twee uitzonderingen : De Finnen 
die een overwonnen volk zijn dat verpletterd 
ligt onder de overmacht van Rusland, maar 
dat toch manmoedig een hoogeschool eischt 
in eigen taal ; de andere uitzondering is 
het vrije Vlaamsche volk.

Welke Vlaamsche burger, landbouwer en 
werkman zou niet begrijpen dat die eenige 
uitzondering niet langer duren mag ?

(De Grensbode.)

N og het w etso n tw erp  
V erhaegen.

Aan de katholieken die zich inspannen 
voor de vervlaamsching der Gentsche staats- 
hoogeschool werd eens verweten dat zy 
ijveren voor onzijdig staatsonderwijs. De 
ware toedracht der zaak is de volgende :
De hoogeschool van Gent bestaat en de 
Regeering denkt er zoo weinig aan die af 
te schaffen dat er voor een paar jaren nog 
een nieuwe afdeeling voor handelsweten- 
schappen ingericht werd. Die hoogeschool 
wordt grootendeels betaald met het geld 
het geval 1s'~voor de’ hoogeschool van Luik, 
daar het schoolgeld der studenten een tekort 
laat van meer dan een miljoen per jaar ; 
de meerderheid der Vlaamsche studenten 
te Gent is katholiek; men kan dat beoordeelen, 
maar dat is nu eenmaal zoo ; nagenoeg de 
helft der professoren is katholiek en sommigen 
onder hen, waaronder b. v. prof. Hymans, 
zyn oud-studenten der hoogeschool van Leuven. 
Vermits dat onderwys nu toch bestaat en 
vermits de Walen nog eene staatshoogeschool 
bezitten te Luik, is het dan niet billijk en 
natuurlijk dat dit onderwijs te G e n t i n  
’t Vlaamsch gegeven worde? Wij hebben 
het recht dit te vergen, omdat wij voor 
dit onderwijs helpen betalen.

Het ontwerp Van Cauwelaert laat nu de 
Hoogeschool van Gent. nagenoeg zooais zij 
is ; enkele nieuwe leergangen zouden eene 
uitgave vergen van slechts enkele duizende 
franken. Het ontwerp Verhaegen integendeel 
zou, indien het eerlijk toegepast werd, de 
verdubbeling vergen van de hoogescholen 
te Gent en te Luik in Fransche en Vlaamsche 
afdeelingen. Gevolg * het hooger staatsonder- 
wijs zou, op voorstel van katholieken, twee 
miljoen per jaar meer kosten.

Van eerlijke toepassing zou echter geen 
sprake zijn; ten bewijze dat er nu reeds 
niets toegepast wordt van wat de wet 
voorschrijft nopens zekere leergangen die 
sedert 30 jaar te Gent in ’t Vlaamsch moesten 
onderwezen worden ! Er moet, tegenover 
dien onwil, afdoende middelen genomen worden; 
de wet hoeft te zeggen : de hoogeschool 
van Gent wordt binnen zes jaar Vlaamsch.

’t Kostelijkste van al is de beweering dat 
het voorstel Verhaegen er noodig is omdat 
het voorstel Van Cauwelaert geen meer
derheid zou vinden in de Kamers, ’t Is 
een Vlaamsch blad van Gent dat daarmede 
voor den dag komt, terwijl integendeel een 
Fransch katholiek blad, « La Presse » van 
Antwerpen, heel goed in 't  licht stelt hoe 
de Vlamingen door het ontwerp Verhaegen 
zouden gefopt worden.

Wel Vlaamsche confrater, dat hangt maar 
af van de Vlamingen zelven. Het volk is 
toch de opperste macht in zake van wetge
ving ; het volk vergeet, inderdaad, te 
gemakkelijk wat het aan de Vlamingen 
verschuldigd is :

Vlaamsch voor het gerecht, Vlaamsch- 
kennende beambten, Vlaamsche opschriften 
in alle spoorhallen, de gelijkheidswet, enz.

Maar men lichte het volk beter in en elk 
Vlaamsch blad drage daartoe zijn steende 
bij.

En men beweere toch niet dat het volk den 
Vlaamschen strijd niet genoegzaam voelt . 
het volk lijdt veel onder de miskenning 
zijner taal maar laat begaan omdat het er 
te lang en te veel aan gewend is. Men 
zegge aan höt volk \ all© andere volkeren

B rief u it M ongolië.
Wij deelen hieronder eenen brief mede die 

Mgr Rermyn, apostoliek Vikaris van West- 
Mongolie-Ortos, gezonden heeft aan E. H. Van 
Coillie, pastoor van St Hilonius. Wij zouden 
gelukkig zijn, indien onze goedjunstige lezers 
eene miide aalmoes stortten om in de drin
gende noodwendigheden te voorzien der nieuwe 
kristenheden, waarin er vier missionnarissen 
uit Iseghem werkzaam zijn, te weten : EE. HH.
Ivo Stragier, Jan Degryse, Florent Claeys en 
Cyriel Lefevere.

Het is voorzeker eenieder bekend dat de 
zending van Mongolië door den hongersnood 
hard is beproefd geweest. Over eenige jaren 
had zij veel te lijden van de Boksers, die vele 
kristene dorpen plunderden en uitmoorden 
en de missionnarissen ter dood brachten. Pater
P i j r i & T Ï I J O O ) '^ n'1 t&tArra uc Kuu'g 1 cg&'nn 
over den toestand der Missie.

De giften en aalmoezen mogen besteld 
worden aan den E. H. Van Coillie of ten 
bureele van de Gazette. De minste giften 
zullen met veel dank aanveerd worden.

*
*  *

Geloofd zy Jesus-Christus.
Zeer Eerweerde Heer Pastoor,

Terwijl onzte Provinciaal, Zeer Eerweerde 
Pater Stragier, buiten zijn ambt van Provin
ciaal, nog de last heeft van ’t bestuur van 
1600 oude en nieuwe kristenen, zal hij den 
tijd niet vinden om UE. te schrijven ; ik denk 
dat UE. mij niet ten kwade zal duiden van 
zelf eenige lijnen te schrijven over onzen
toestand. , ,

Verleden jaar is de oogst gansch verdroogd 
(al dor gras) ; wij zijn tien maanden zonder 
reoen gew eest; ’t jaar te vqren is hier alles 
verhageld tot het strooi toe, juist als men ging 
pikken. Dat maakt dat van de 1600 kristenen 
er geen twee honderd zijn die ik niet moet 
het leven redden.

Ik heb zoo meer dan twaalf duizend oude 
en nieuwe kristenen te onderhouden ; boven
dien heb ik nog 2200 kinderen van de H. 
Kindsheid, en meer dan 500 ouderlingen van 
hunne familie verstooten, gansch te voorzien 
van kost en kleeren. De ouderlingen ver
meerderen nog gedurig in getal, en iedere dag 
komen er nieuwe weeskens bij, verloochend 
door hunne ouders ; somwijlen komen zij ons 
toe in zeer ellendigen staat, met een been, 
arm of kaak afgebeten door honden of verkens 
die hier in volle vrijheid loopen, bestreken 
met olie en half verbrand, half verwurgd of 
vervrozen, gansch overdekt met bloedige 
wonden.

Dit jaar krijgen wy kinderen in drydubbel 
aetal van gewone jaren. Voor myne 2200 
kinderen een jaar te onderhouden, kan het 
werk der H. Kindsheid mij maar 26,000 fr. 
geven, nog geen 12 fr. per kind ; ik weiger 
toch geen enkel, maar stoot nog gedurig om 
er no°- meer te krijgen, met de aanbrengers 
wel te beloonen. Ik heb al duizende heidenen 
als geloofsleerlingen aangenomen, en nog 
gedurig van alle kanten komen familiën mij 
smeeken om hun ziel en leven te redden. 
Die menschen weigeren, is als hun vonnis 
van dood en verdoemenis uitspreken. Dat is 
te erg voor eenen zendeling die gekomen is 
om de verdwaalden op te zoeken. Bij de 
heidenen verkoopt men vrouw en kinderen 
aan wie den hoogsten prijs geeft, om wat eten 
te koopen. De aangenomen menschen leeren 
dag en nacht religie, met honderden zijn er 
al van gedoopt en gevormd, en vele hebben 
hun Eerste Communie gedaan. Tegenwoordig 
wordt er alle acht daaen een goed getal 
gedoopt, na ernstige voorbereiding. W at zeer 
groot getal nakomelingen zullen die duizende 
nieuwe kristenen niet hebben na eenige
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generaties ? In China trouwt iedereen, en van 
omtrent 16 jaar.

Onze menschen zyn met weinig te vreden, 
zij eten tweemaal daags eene soort van soep 
gemaakt van gierst (vogeltjeszaad), gemalen 
met pellen en vellen en zoo gekookt. Als 
’t leven maar gered is, van honger lijden 
voor een jaar zijn ze niet bang. Wij hebben 
nu vijftig en meer dorpen waar ten minste 
in ieder dorp twaalf en tot honderd, en meer 
familiën zijn bekeerd op een jaar tijd. De 
menschen voldoen ons zeer wel. Met chineesch 
nieuwjaar hadden zy van hun noodzakelijk 
eten uitgelegd om in iedere plaats der ge- 
doopten eene H. Mis te vragen, zij kwamen 
dan ook biechten en communiceeren, zij wilden 
een kristen nieuwjaar over brengen. Men zou 
zeggen dat de Religie zich vergoedt op China 
van haar verlies in Europa. Deze lente hebben 
wij op ieder dier 50 plaatsen eene bidplaats, 
twee scholen en een huis voor den priester te 
maken.
ui EgrailcuUitune M l  V(fêka?np4 y  tPm t a  
maar altijd kunnen voortwerken, en dat 
kunnen wij niet zonder bijzondere hulp van 
’t vaderland. Mag ik u vragen, Zeer Eerweerde 
Heer Pastoor, van eenige lijnen over onzen 
toestand te laten drukken in de geachte 
Gazetten van uwe streek, om alzoo wat 
aalmoesen te vergaren ? ’t Zal wederom al 
zoovele zielen en levens redden zijn.

Aanveerd op voorhand. Zeer Eerw. Heer 
Pastoor, mijne dankbetuiging.

Uw dankbare dienaar, 
f  A l f o n s  BERMYN, Bisschop,

Apostoliek Vicaris van West-Mongolie-Ortos.

Sarati, 30 Maart 1911.

V oor de k leine Burgerij.
Men weet dat eenige Kamerleden, w aar

onder onze volksvertegenwoordiger Heer t 
Baron K. Gillès de Pélichy een wetsontwerp 
hebben neergelegd waarbij, in het ministerie 
van Finantien, eene middenkas zal ingericht 
worden, waarin de staat vijf miljoen franks 
verschiet, en die voor doel zou hebben, 
de kredietinstellingen voor kleiue burgers, 
die hetzelfde ambt uitoefenen, te bevoor- 
deeligen.

Het is te vreezen :
1) dat het nog eenigen tijd zal duren, 

zooals het gaat met alle verbeteringen voor 
de kleine burgerij, eer die middenkas zal 
in werking zijn ;

2) dat, eens ingesteld, die middenkas al 
al het goede niet zal teweegbrengen die 
men er van verwacht, en dit om de vol
gende redens :

a) omdat, vooral in kleine steden en ge
meenten de kleine burgers die den zelfden 
stiel uitoefenen, te weinig in getal zullen 
zyn om eene afzonderlijke maatschappij uit 
te maken, — hetgene in het wetsvoorstel 
vereischt is.

b) omdat die Staatsmiddenkas, vooraleer 
zij die afzonderlijke kassen zal ondersteunen, 
veel voorwaarden vereischt die de inrichters 
van zulke kassen zal doen achteruitdeinzen, 
onder andere uitgebreid en nutteloos schrijf
werk, zooals het gaat voor de werkmans
woningen.

c) omdat de conditiën waaraan de kleine 
burger zal kunnen leenen te zwaar zullen 
zijn : men spreekt immers van percenten te 
geven aan de inrichters ; — kostelijk boek
houden — reservekas — : dit alles zal ten 
slotte moeten komen van den intrest door 
den kleinen burger betaald.

d)omdalde bestaande banken, alles ingezien, 
misschien alzoo goedkoop of de kredietkas, 
en met min achtergeloop, geld zullen leenen. 
en alzoo de nieuwe inrichting, die voor hen 
eene harde mededingster mochte wezen, 
wel zullen ■weten onschadelijk te maken.



Om deze en andere redens, denken wij 
dat de kleine burgerij zou ongelijk hebben 
van op de uitslagen van het nieuw voorstel 
veel staat te maken. Gelyk in alle zaken is 
het verre gekomen wanneer zij haar heil moet 
zoeken in de tusschenkomst van den Staat.

Het ware meer afdoende, indien het waarlijk 
noodig is eene nieuwe kredietinstelling te 
bekomen, te werke te gaan als volgt : 

Nemen wij eene vergadering van burgers : 
hier te Iseghem bij voorbeeld, onzen katho
lieken burgersbond.

Daarin vinden wij mannen met grooten 
rijkdom, anderen van middelmatige fortuin 
verders lieden van geringen stand.

Het zijn natuurlijk deze laatsten die meest 
van eene kredietinstelling zouden gebruik 
maken.

Wij stellen voor dat al de begoede leden 
van den Burgersbond gezamentiijk, elk volgens 
zijne beliefte, een waarborgfonds zouden 

jnteekenen, zonder te storten. Veronderstellen 
wij dat dit waarborgfonds zou vijf duizend 
fr. bedragen, ’t is te zeggen dat, de eene 
voor meer, de andere voor min, te zamen 
de leden onder handteeken zouden verklaren 
waarborg te zijn tot eene somme van 5000 fr. 
voor de leeningen, die zouden gedaan worden 
als v o lg t :

Indien een lid begeert b. v. 200 fr. te 
leenen voor 6 maanden, hij gaat naar den 
voorzitter, en legt hem die zaak uit. De 
voorzitter roept het bestier bijeen, en men 
onderzoekt het geval. Indien het lid treffelijk 
is, en dat men mag gerust zijn op de terug
gaaf, de voorzitter verwittigt eenen bankier 
of geldverschieter dat dit lid bij hem zal 
200 fr. ontleenen, en dat het waarborgfonds 
van 5000 fr. borg is.

De voordeelen van dit stelsel zijn :
1) Het bestier van den burgersbond heeft 

geen schrijfwerk te doen, — alsook hoege
naamd geene geldverhandelingen.

2) Het waarborgfonds van 5000 fr. moet 
niet gestort zijn, maar alleenlijk ingeteekend.

3) Die waarborg, onderschreven door be
goede lieden, is voldoende opdat alle bankiers 
gereedelijk alle gevraagde leeningen zouden 
doen.

4) De geëischte intrest zou in £deze voor
waarden zeer gematigd zijn, voor den kleinen 
burger die ontleent.

5) In geval er verlies zoude zijn, het
geen men b. v. in de Raiffeisenkassen zelden 
tegenkomt, het zou hoogstens maar eenige 
honderde franken bedragen ; het zou gedeeld 
worden door al de inschrijvers op het waar
borgfonds.

Zeker zou het noodig zijn vooraf akkoord 
te maken met den bankier over de conditiën 
waarin het geld aan de leden zou geleend 
worden.
vouuigsie mogeiyu zyn, en denken wij, het 
nuttigste voor den kleinen burger.

W at nu aangaat het gevaar dat de in
schrijvers op het waarborgfonds zouden loopen, 
het ware doorgaans klein. En ternood zou 
er op alle leeningen een klein percent (b. 5 
per 1000) kunnen gerekend worden onder 
de inschrijvers te verdeelen ingevolge de 
ingeschreven sommen.

Wij deelen deze gedachten mede in de 
Gazette, opdat iedereen die zoude kunnen 
overwegen, en wij hopen dat namentlijk 
het bestier van den katholieken burgersbond 
de zaak welwillend zal gelieven te onder
zoeken. j  y

In de Kamer.
Woensdag begon de bespreking over de 

, inaanmerkingneming van het wetsvoorstel 
de Limburg-Stirum en consoorten, waarby de 
schoolwet gewijzigd wordt.

De Kamer was schier volledig; slechts 
enkele leden waren afwezig.

M. de Limburg Stirum . — Ik wensch uit 
te leggen wat de onderteekenaars genoopt 
heeft het voorstel neer te leggen.

De hervorming der schoolwet, eene grootere 
uitbreiding van het onderwijs, is eene ware 
noodzakelijkheid.

Spreker verdedigt in breede trekken zijn 
wetsvoorstel. Hij doet het groot nut van den 
4“ onderwijsgraad uitschijnen en de recht- 
veerdighéid van den schoolbon. De schoolbon 
zal de vrijheid van den familievader waar
borgen ; de ouders moeten hunne kinderen 
naar de school kunnen zenden die met hun 
geweten of overtuiging overeenstemt.

Men zegt aan de linkerzijden dat de school
bon de concurrentie tusschen de scholen zal 
aanvuren. Welnu, ik denk dat de vrije 
concurrentie het beste middel is om het 
onderwijs steeds verder en verder op den we0- 
van den vooruitgang te doen gaan.

Met de schoolwet te verwezentlijken zullen 
wy niet alleen aan het openbaar onderwijs 
een onschatbaren dienst bewijzen, maar ook 
het vaderland een steeds grooteren voorspoed 
verzekeren, daar onderwijs en vooruttgang 
gelijken tred houden. Dit werk, mijneheeren, 
zal een nationaal, een vaderiandsch werk zijn.

M. Louis Huysmans, liberaal, wydt lang
durig uit over de ongrondwettelijkheid van 
het wetsvoorstel. Wanneer er in de 
grondwet van vrijheid gesproken wordt, dan 
beteekent dat woord ook volledige onafhanke
lijkheid. Daarover zijn het de befaamdste 
wetgeleerden eens. Bijgevolg, scholen die door 
den Staat onderhouden worden zijn geene vrije 
scholen, kunnen geene vrije scholen zijn 
bijgevolg geene onafhankelijke. De Staat kan 
e ! 1 mag maar eene enkele school erkennen en 
dat is deze door hem ingericht, de officieele 
school.

Het is niet uit nationaal belang maar uit 
politiek belang dat de clericalen de school

hervorming willen doordrijven. Moest de wet 
gestemd worden, dan zou men jaarlijks
36 tot 40 miljoen franks in schoolbons, zonder 
kontrool aan de verschillige partijen uitdeelen, 
en zeggen : Gebruikt de bons om de openbare 
of de kloosterscholen te doen bloeien 1 En 
men zou zien dat het grootste getal bons 
naar de kloosterscholen zouden gaan.

Ongelooflijk is het, dat gij. na 27 jaar 
bewind, na twee schoolwetten, die van 1884 
en die van 1895, nu dat uwe zon begint 
te tanen, een oorlogswet durft voorstellen 
die het onderwijs en het land aan de klooster- 
gemeenten zal overleveren ! Het ware een 
gevaar en eene ramp.

Niet het inzicht om het kabinet omverre 
te werpen doet ons- handelen. Wij willen 
een grootsch en nationaal werk verrichten 
en ’t is opdat er geene inbreuk worde ge
maakt op dat grootsch werk, dat officieel 
onderwijs heet, dat wij u bezweren na te 
denken. Denkt dus na I mijn hooge leeftijd 
veroorlooft mij aldus tot u te spreken; schudt 
uwen partijgeest af en overweegt uwe ver
antwoordelijkheid.

M. Denis leest eene lange en eentoonige 
redevoering af tegen de schoolwet. Hij heeft 
op de nationale tribuun plaats genomen, 
en wordt door zijne vrienden herhaaldelijk 
toegejuicht.

— Op ’t einde zijner aflezing brengen 
de socialisten aan M. Denis eene luidruch
tige ovatie. Daar de rechterzijde volstrekt 
onverschillig en uiterst kalm blijft, beweerde 
men aan de uiterste linkerzijde dat minister 
Helleputle gelachen heeft. Men roept de 
rechterzijde toe : « Kerels zonder hart ! 
On verantwoordelijken ! » en meer andere 
liefelijkheden, doch daar men de socialisten 
maar laat razen, brandt de « roode veront- 
w eerd ig ing» als een strooivuurken uit.

De zitting wordt ten 4 ure 45 gesloten.
Buiten de Kamer stonden eenige groepjes 

nieuwsgierigen, doch de orde en de rust 
werd geen oogenblik gestoord.

N ijrerheidsm odellen in B elgië. 
Overzicht der w et.

Eene Commissie is gevormd geworden, die 
haren zetel heeft op het Beurspaleis. Zij heeft 
voor doel de Belgische wet aangaande de 
nijverheidseigendom grondig te herzien.

De verouderde wet van 1806 aangaande de 
nijverheidsmodellen zal vooreerst nagezien 
worden, en de volgende punten staan bijzonder 
aan het dagorde :

1. Is het noodig van de gedeponeerde model
len te veropenbaren of niet ? Door de tegen
woordige wet geschiedt het depot van modellen 
onder gesloten omslag, en het is bijgevolg 
onmogelijk te bestatigen of er een gegeven 
model wettelyk beschermd is.

2. Heeft het feit dat het model vóór het depot
flor), ni^u indar irohlJJl.iĴ .t V̂C\£g,̂ fl'.<a,y£v],9V.ide

onzekerheid is in elk geval nadeelig.)
3. Om geldig gedeponeerd te zijn, moet een 

model volkomen nieuw zijn, of is het voldoende 
dat de toepassing op eene bepaalde nijverheid 
nieuw is ? Bij voorbeeld : men maakt een nieuw 
model van flesch voor eene likeur ; heeft deze 
het recht op bescherming, niettegenstaande 
reeds een zelfde model van flesch vroeger 
gebruikt is voor gansch verschillende produk- 
ten, b. v. voor artsijenprodukten.-

Ander voorbeeld : Een nyveraar wil aan 
vleesehextract in vasten vorm eenen drie- 
hoekigen vorm geven. Mag men dit ongeldig 
noemen, aangezien driehoekige vormen reeds 
voor chokolade zijn gebruikt geweest.

Het is den nijveraarsen handelaars belangrijk 
hunne meening voor deze vragen te zeggen, 
want elk der oplossingen waaronder moet 
gekozen worden heeft zijne voor- en nadeelen.

De belanghebbenden zijn verzocht hunne 
meening kenbaar te maken aan den sekretaris 
van de Commissie, Jacques Gevers, St. Jans- 
straat 70, Antwerpen.

H et zondagverlof in het leger .
Zooals wij reeds gemeld hebben, heeft de 

minister van oorlog aan de commandanten 
van de companies, schadrons of batterijen, 
toegelaten, op verzoek der ouders, aan dé 
soldaten die zich door hun goed gedrag 
onderscheiden, verlof te verleenen voor den 
zondag. Op uitdrukkelijk verlangen van de 
ouders of voogden zullen de soldaten, die 
deze toelating genieten, het garnizoen den 
zaterdag, na het eindigen van hunnen dienst 
mogen , verlaten. Nochtans telkens dat de om
standigheden het zouden vereischen, mag 
het verleenen der gunst opgeschorst worden 
De soldaten, in zondagverlof. die in «tenue» 
per spoorweg reizen, genieten een afslag 
van 50 ten honderd.

H oogere Arbeidsraad.
De Hoogere Arbeidsraad vergaderdedinsdag 

te Brussel, onder het' voorzitterschap van 
M. Cooreman. Eene vraag door de klein
handelaars van Charleroi gezonden, werd 
onderzocht. Deze handeldrijvers wenschen 
dat hun personeel ’s zondags zou mogen 
werken, tijdens den duur der Tentoonstelling. 
Er was ook eene vraag ingekomen van acht 
koolmijnen, om tijdelyk ontslagen te worden 
van den arbeidsduur door de wet opgelegd.

Na eene lange bespreking verklaarde °de 
raad zich ongunstig, in grondbegin althans, 
aan de vraag der handeldrijvers van Char- 
lerof, daar zij strekt om eene onwettige 
uitzondering op de wet te bekomen. De 
raad oordeelde dat de minister van arbeid 
ten hoogste voor Charleroi het stelsel mag 
toepassen dat in de badsteden in gebruik 
is, en zulks maar gedurende zes weken.

W at de tweede vraag betreft, er werd 
slechts voldoening aan vijf van de acht 
koolmijnen gegeven.

G oedkoop reizen.
Nergens reist men goedkooper dan in ons 

land.
Terwijl wij ten onzent betalen per kilometer 

in 1" klas, 9  centiemen 37, in 2e klas 6,37 
en in 3“ klas 3.75, betaalt men in Duitschland 
onderscheidenlijk 9 75, 5 62 en 3.75 ; in 
Frankrijk 10.19, 7.56, en 4.92; in Italië zijn 
de prijzen ietwat hooger nog, doch in En
geland bedragen zij ; 13.19, 12.00 en 9.71 c.

Eene stichting van Carnegie.
De amerikaansche miljardair Carnegie, die 

reeds in verscheidene landen bibliotheken, 
hoogescholen en andere werken voor de volks
ontwikkeling heeft gesticht, is nu bezig met 
een zoogenaamd « Hero Fund » in te richten, 
’t is te zeggen een werk bestemd om de 
personen, die zich door daden van moed en 
zelfopoffering onderscheiden hebben, te be- 
loonen en hunne toekomst te verzekeren. In 
verschillende landen heeft hij reeds zulke 
stichtingen tot stand gebracht, en België 
krügt er nu ook eene. . . .

M. Davignon minister van buitenlandsche 
zaken, heeft dinsdag in de Kamer en in 
den Senaat lezing gegeven van een brief 
van M Carnegie, waarin deze aan België 
een kapitaal schenkt van 1 miljoen 65,000 fr. 
een jaarlijkschen intrest van 57,500 fr. op- 
brengend. Er zal daarmee een werk gesticht 
worden, voor doel hebbende de verpleging 
te betalen aan personen gekwetst bij daden 
van moed en zelfopoffering, om onderstand 
te verleenen aan hunne families, het onder
houd te verzekeren van weduwen en weezen 
van personen, die de slachtoffers hunner 
zelfopoffering geworden zijn, enz.

De belgische regeering heeft die gift aan
veerd, en de stichting Carnegie zal dus weldra 
tot stand komen.

De K roningsfeesten in Engeland.
Den avond van 22 juni, datum der kroning 

van koning Joris, zullen er ten 10 ure min 
vijf minuten bijzondere vuurpijlen afgeschoten 
worden van op de hoogste punten in Engeland, 
om het sein te geven voor het aansteken 
der vreugdevuren, die ten 10 ure stipt in 
heel het land zullen vlammen, terwijl 
het nationaal lied overal zal weerklinken. 
Eenigen van die vuren, op hooge bergen 
aangestoken, zulien waarlijk reusachtig zijn. 
Op zekere punten bijna onbereikbaar, is men 
bezig met groote lampen te plaatsen 
van 20,000 boegies en verlichtingstoestellen 
met acetyleen van ongemeene kracht. De 
grootste dier vuren zullen die zijn van de 
Highlands en van het land van Wales. Daar 
heeft men reusachtige stapels boomtronken 
opgericht, gemengd met vaten pek en teer.

De stapel op de hoogten van Hampstead, 
ien noorden van Londen, bevat 800 steren 
vérse nT fl en aSTi'étM.; rf'.'lïë v^OTtSWoun,
in Lancashire, wordt beschouwd als het mid
denpunt van die reusachtige verlichting.

IN FRANKRIJK
De minister van oorlog1 gedood.

De opperminister gekwetst.
Zondag, op het vliegplein van Issy-lez-Mou- 

linaux, tegen Parijs, moest de eerste der 
vlieg-wedstrijden van 1911 plaats hel ben. De 
vliegers moesten den weg van Parijs naar 
Madrid, hoofdstad van Spanje, in verschillige 
vluchten afleggen. Er waren 28 mededingers 
voor dezen prijskamp ingeschreven, 20 burgers 
en 8 krijgslieden.

Eene reusachtige menigte w-as naar het 
vliegplein gekomen. Uren en uren te voren, 
werden alle treins en voertuigen stormender
hand ingenomen, ’t Was schrikkelijk om zien. 
In de treins konden de portels niet toe, zoo 
opgepropt stonden de wagons. En zoo ging 
het gansch den nacht, want de prijskamp 
moest in den vroegen nuchtend beginnen.

Het weer was tamelijk goed, doch over
trokken. M. Monis, minister van binnenland- 
sche zaken, kabinetshoofd, en M. Berteaux, 
minister van oorlog, woonde het vertrek bij.

De vliegers stegen op zonder veel ongevallen 
van 5 ure ’s morgends.

Om 6 ure 5 m. ’s morgends vertrok, op 
zijne beurt de vlieger Train, die als passagier 
zijnen mecanicien Bounier mee had.

Train had nog het vliegplein niet verlaten 
en vloog op kleine hoogte, toen zijn motor ai 
met eens stil viel. Hij trachtte hem terug in 
gang te krijgen, en scheen er in gelukt te 
zijn, maar ’t was reeds te l a a t : de vlieger was 
geen meester meer van het tuig en het viel.

Temidden van het plein stond eene afdeeling 
van een zestigtal kurassiers. Om op de soldaten 
niet te vallen, stuurde Train zijn vliegtuig, 
dat met eene schrikkelijke snelheid daalde, 
meer rechts. Daar stonden, ten deele door de 
peerden der soldaten verdoken, de twee mini
sters, met den prefekt van policie, den zoon 
van den opperminister, en andere voorname 
personen.

Van als het vliegtuig begon te vallen, deed 
Bonnier teekens met de hand dat het volk zou 
uit den weg gaan. Maar men misgreep zich 

•over de beteekenis van deze gebaren ; men 
meende dat de vliegerde menigte wilde groeten 
en men juichte hem toe.

Als zij, eindelijk bemerkten dat het vlieg
tuig op hen ging vallen, wilden de officio-ele 
personen vluchten: maar het was te laat. Zij 
wierden getroffen. Toen het vliegtuig den 
grond ging daken begon de schroef, die stil
gevallen was, al met eens te werken. De mi
nister van oorlog werd door eenen schroefslag 
aan de keel getroffen, en zijn rechter arm 
werd letterlyk afgeslagen, gelijk door het mes

der guillotien. De minister stortte ten gronde 
het bloed stroomde by geheele gulpen uit de 
schrikkelijke wonden die hy aan de keel, aan 
den arm en op de andere deelen van het lichaam 
droeg. Men kwam toegesneld om hulp te 
bieden. Vruchteloos I Als de doctor erby kwam 
gaf M. Berteaux den laatsten snik. Zijn lijk 
werd naar het verpleeghuis gevoerd.

Nevens M. Berteaux, was ook minister Monis 
ten gronde gevallen, getroffen door een der 
vleugels van het tuig. Op het eerste oogenblik 
dacht men dat de minister van binnenlandsche 
zaken insgelijks doodelijk gewond was. Geluk
kiglijk was het alzoo niet. M. Monis is over 
gansch het lichaam gekneusd, zijn rechterbeen 
is gebroken ; zijn neusbeen ook ; hij heeft geen 
schedelbreuk. Maar hij klaagt veel van pijnlijke 
samentrekkingen in den buik. M Monis is 
goed bij zijn verstand.|Hij werd naar het minis
terie overgebracht, waar hij het bezoek ont
ving van den president der Republiek die een 
tiental minuten by hem gebleven is. M. Monis 
vroeg hoe den minister van oorlog het stelde ; 
men heeft hem niet durven kenbaar maken 
dat hij gedood is, men zei enkel dat hij nog al 
gevaarlijk gekwetst is, en dat hij daarvoor 
tijdelijk door eenen anderen minister, M. Grup- 
pi, moest vervangen worden ; M. Monis teeken- 
de het decreet, dat daarvoor noodig was.

M. Monis zoon, die nevens zijn vader stond 
werd ook getroffen, maar l ich t; zijn broek en 
jas werden gescheurd, en zijne beenen gekneusd 
M. Deutsch was insgelijks maar licht geraakt.

De vlieger Train en zijn mecanicien Bonnier 
bekwamen geen letsel. Ge kunt u inbeelden 
hoe ontroerd beiden waren. En ’ is nog te 
verwonderen dat er niet meer slachtoffers 
geweest zijn. _________ _

Groote werken aan de statie
te ROUSSELARE.

Wij lezen in * de Landbouwer» :
Uit goede bron vernemen wy dat de werk

lieden die te Iseghem aan het vergrooten der 
statie werken, tegen 1 Juli de werken zullen 
voltooid hebben, en onmiddelijk alhier de 
volgende werken zullen uitvoeren.

a) Reizigersstatie. — Een voordam leggen 
van 9 meters breed, dan twee lijnen voor 
IJper en Meenen, nog een voordam van
8 meters breedte, nog twee lijnen voor Brugge 
en Kortrijk, eene vijfde ljjn voor de koop- 
warentreinen en eene zesde lyn voor de vaart.

Al de voordammen zullen 310 m. lang zijn 
en overdekt gelijk de buitenstatiën van Brussel, 
Brugge, enz., met afdaken die boven de treinen 
komen.

b) Koopwarenstatie. — Over de zesde ljjn
zal eene kalsijde gelegd worden van aan den 
steenweg van Ardoye tot aan het magazijn van 
M. Legein. Eene tweede kalsijde zal gelegd 
.. Uoil DovoiBu-sieenweg. Er
zullen vier spoorbanen liggen tusschen kalsijden 
van 10 meters breed, zoodanig dat men de 
wagons zal kunnen lossen langs twee kanten 
Er zullen 350 wagons in eens kunnen gelost 
worden. B

c) Manceuverplein. — Het manceuverplein 
voor het vormen der koopwaren treins die uit 
Rousselare moeten vertrekken, zal aangelegd 
worden tusschen de koopwarenstatie en den 
Beveren-steenweg.

A) Entrepot o f stapelkuis. — Het stapelhuis 
zal ingericht worden in een nieuw gebouw 
over de koopwarenstatie, kant van den Beveren- 
steenweg.

e) Verbinding met de vaart. — De zesde 
spoorbaan zal uitsluitelijk dienen voor de vaart 
en zonder exentriek doorloopen tot aan de kaai.

f) De kleine koopwarenstatie bljjft gevestigd 
in de gebouwen der oude fabriek St Gillis; 
later zal een onderaardsche gang gemaakt 
worden naar de koopwarenstatie.

g) Al den Waterdam zullen nog nieuwe 
spoorbanen gelegd worden. Op de negende lijn 
zal de draaibrug voor de lokomotieven komen 
die zal toelaten hier de grootste machienen té 
draaien, om de treinen van Brussel al Kortrijk 
naar Rousselare te zenden en dan terug n a a r  
Brussel te doen rijden.

h) De straat van den Waterdam naar den 
Beveren-steenweg zal over den ijzerenweg niet 
meer loopen, men zal ze doen klimmen en een 
honderd meters ver doen opgaan, om daar op 
zes meters boven den ijzerenweg te doen 
passeeren en dan langzaam af te dalen tot op 
de oude straat, den kant van den Beveren- 
steenweg.

i) Statieplaats. — De houten palissaden 
zullen door eene ijzeren grillage vervangen 
worden, die 1.50 m. achteruit zal komen en de 
otatieplaats alzoo verbroeden.
, Een eerste krediet van 338,000 fr. is op 
s lands begrooting van buitengewone ont

vangsten en uitgaven geschreven voor het 
uitvoeren dezer werken.

Diskonto-kantoor. — Het Diskonto kantoor 
van den nationalen bank van Rouselare zal 
zijne werkingen beginnen met Dinsdag 6 
Juni aanstaande.

Voor alle inlichtingen begeve men zich 
by den agent van den nationalen bank te 
Kouselare of by een der bestuurders de 
t J  Carpentier, Burgemeester te
Iseghem. Cyr Declercq, Eigenaar, te Rouse-
te^Ardoye Bussche, Burgemeester

Lendelede. — Giften. — Het weldadigheids
bureel de commissie der burgelijke godshuizen 
en de kerkfabriek te Lendelede, zijn bij konink
lijk besluit van 7 Mei gemachtigd de giften te 
aanveerden waarbij juffer Adelaïde Ver mandei 
zonder beroep, wonende te Lendelede, onder 
meer de volgende schikkingen t r e f t :

Testament van 18 Juni 1886. — « . .Ik geef 
en legateer : 1= aan het oudmanhuis alhier, de



drie partijen land gelegen te Lendelede, om het 
inkomen jaarlijks te gebruiken in vleesch voor 
den arme van de gemeente in het gesticht ge
plaatst, bij voorkeur voor zieke en kranke;
« 2° aan den armen van Lendelede, eene som 
van 8000 frank om het inkomen van te ge
bruiken jaarlijks en eeuwigduurlijk in brood- 
deelen aan den armen tot de gemeente be- 
hoorende: « 5e aan de kerk van Lendelede, 
eene som van 500 frank tot het celebreeren. 
jaarlijks en eeuwigduurlijk, vaneenegezongene 
misse Yoor mijne ziel en voor deze van mijne 
ouders ; de kerk is daarenboven verplicht van 
mij en mijne ouders in het jaargebed te plaatsen.

Deze drie voorgaande giften worden gedaan 
onder voorbehoud van het vrnchtgebruik dat ik 
aan... g e e f» ;

Testament van 26 Februari 1890. — «... Ik 
geef en legateer nog aan het oudmanhuis van 
Lendelede het land en de oude straat die ik aan 
... gekocht heb, om het inkomen ervan te doen 
dienen gelijk ik het bevolen heb in mijn voor 
naam testament. »

B rugge . — Een Kantnormaalschool. — 
Met 1 Juni aanstaande wordt e r in  ’t klooster 
der Eerweerde Zusters Josephienen, Balie- 
straat, te Brugge, eene Kant-Normaalschool 
geopend. Dit is eene school om leermeesteres
sen voor ’taanleeren van kantwerk te vormen.

Die school is bijzonder ingericht voor kloos
terzusters die bestemd zijn om meesteressen 
te worden in de reeds bestaande kantscholen.

Voor alle inlichtingen en inschrijving zich 
te wenden tot de Eerweerde Moeder van 
’t Klooster der Zusters Josephienen, in de Ba- 
liestraat, of tot Eerw. Heer Logghe, Bestuurder 
der Maatschapelijke Werken te Brugge.

Sam son K ina . Vermaarden kruide wijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zyne heilzame uitwerksels.

W aarschoo t.  — Vreeselijk ongeluk. — 
Zaterdag namiddag werd de gemeente W aar
schoot, in Oost-Vlaanderen, door een schrik
kelijk ongeluk in opschudding gebracht. De 
smid Alfons Van Hoorebeke, wonende in de 
St-Zusterstraat, of Sleinestraatje, was zaterdag 
namiddag vroolijk aan ’t werk. De molenaar 
Gernay, een gebaur, die maalt met een 
naphtemoter, had een ledig naphtevat bij 
den smid gebracht, om er een tap te doen 
in maken. Van Hoorebeke rolde het vat op 
den koer, bij het woonhuis. Nauwelijks was 
het glooiend ijzer door het gat geboord, of 
er had eene vreeselijke ontploffing plaats. De 
vrouw van den smid, Elodie Paeleman, die 
in huis aan ’t werk was, sprong verschrikt 
buiten, evenals de twee gasten, die in de 
smis aan den arbeid, waren. De vrouw en 
de gasten bleven aan den grond genageld 
staan van aanzetting en angst Op den koer 
lagen de bloedige overblijfsels van den ongeluk
kige smid verspreid. Het naphtevat was in de 
lucht gevlogen en had de smid getroffen.

Er moest nog wat naphte in het vat 
geweest zyn. Toen het gloeiend ijzer met dit 
gevaarlek vocht in aanraking kwam, had 
de ontploffing plaats. Het deksel van het 
vat werd weggeslingerd en trof Van Hooreke 
onder den kin. Het hoofd werd van den 
romp geslagen en verbrijzeld, zoodat de 
stukken in ’t ronde geslingerd werden. Het 
deksel vloog 10 meters hoog over het huis. 
Tot 20 meters in het ronde vond men stukken 
vleesch. De stoffelijke overblijfsels werden 
bijeengeraapt en naar het gasthuis gevoerd. 
Het slachtoffer laat eene weduwe achter met 
drie kinderen, een zoontje van 13 jaar en 
twee dochterjes van 9 en 5 jaar.

Lede. — Het scheelde weinig of dinsdag 
avond gebeurde eene schrikkelijke spoorweg
ramp alhier. Een koopwarentrein reed voorby 
den barreel van « Heiplasch ». toen opeens 
de as brak van een wagon, die met boomen 
geladen was. De zware boomen bleven op 
de riggels liggen en de treinen uit Gent 
en Brussel moesten juist aankomen. De bar- 
reelwachter De Cremer liep naar de statie 
om de signalen te doen sluiten. Dit kon 
gedaan worden langs den kant van Aalst, 
doch voor Wetteren was het te laat. De 
reizigerstrein was reeds voorbij en ging on
vermijdelijk op de boomen botsen. De Cremer 
liep den trein te gemoet en bleef met de 
armen open te midden het spoor staan. De 
machinist kon in tijds stoppen en alzoo werd 
eene ramp vermeden.

S t-Jans-M olenbeek . — Schrikkelijk on
geluk. — Dinsdag nacht rond 12 1/2 ure, 
brak brand uit in de kareelbakkerij van 
M. Desohamps, in de Begijnenstraat te St-Jans- 
Molenbeek. Het vuur begon in een klein 
steenen gebouw, dat tot woonplaats diende 
voor kareelbakkers. Een der werklieden is 
in de vlammen omgekomen, een ander is 
erg verbrand.

Dinsdag avond, na hun avondmaal gereed 
gemaakt te hebben hadden de steenbakkers 
de stoof, die in het midden van het vertrek 
stond, laten branden. Op zeker oogenblik, 
terwijl zy sliepen, deelde het vuur zich aan 
hunne strooizakken mee en toen de werklieden 
ontwaakten, stond het klein gebouw in volle 
vlam. De arbeiders hadden nauwelyks den 
tijd om weg te vluchten om aan een ijselijken 
dood te ontsnappen. Een hunner, een genaamde 
Emiel Joly, 40 jaar oud en wonende te Meirel- 
beke, die reeds verstikt was, is in de vlammen 
gebleven. Nadat de pompiers het vuur uit
gedoofd hadden, werd het verkoolde lijk onder 
de puinen terruggevonden. Een ander steen
bakker, de genaamde Adolf Bogaert, van 
Meerbeke, 23 jaad oud, was erg verbrand 
aan de handen en de beenen en moest in 
allerhaast naar ’t gasthuis overgebracht 
worden. Zyn toestand is zeer onrustwekkend 
Joly was getrouwd en vader van vier kinderen 
Zijn lijk werd naar het doodenhuis overge
bracht.

— S chanda lig  b ed rog  ; Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
van Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden even vervalschingen verkocht.

Senaat. — In de lijst der personen die kies
baar zijn voor het Senaat in ouze provencie 
lezen wij de namen van Baron Alexander Gilles 
de Pélichy, Baron Jan Gillès de Pélichy, Mijn- 
heerC. Ameye, M. Eugeen Carpentier-Hamman.

Sterfgeval.
E. H. Lambrecht, pastor te Sl-Jacobscapelle- 

bij-Dixmude, is maandag om 8 ure ’s morgens 
overleden. Hij was geboren te Waereghem den
12 Augusti 1834.

W erkstaking te Ingelm unster.
Tengevolge der onderhandelingen die tus

schen de afgeveerdigden der werklieden 
en der patroons hebben plaats gehad, hadden 
deze eene verhooging onder vorm van premie 
toegestaan.

Maandag avond heeft de christene vakver- 
eeniging met 209 stemmen tegen 9 beslist 
de voorstellen der patroons niet aan te 
nemen en in deze voorwaarden niet voorts 
te werken. De stemming was geheim.

Daarop hebben dinsdag nuchtend de w erk
lieden het werk verlaten.

S T A D S N IE U W S

Tentoonstelling der Vakscholen.
Men is reeds volop bezig met de toebe- 

reidsels der tentoonstelling in het Gildhuis. 
Maandag laatst zaten er een honderdtal 
schoenmakers aan het werk om hun proefstuk 
te maken en elk wedijverde met angst en 
om ter best ; ook de timmermans en schrijn
werkers waren bezig hun werk op te doen. 
Het schijnt dat er-ware kunststukken zullen 
te zien zijn en de expositie zeer belangrijk 
zal wezen. Ook om het nuttige met het 
aangename te paren maakt men in den 
hof eene landelijke plaine des attractions 
waar men eenige lustige oogenblikken in 
verkwikkende ontspanning zal kunnen over
brengen .

De zalen zullen open zijn voor het publiek: 
de zondag namiddag van 3 tot 7 ure ; de 
maandag en dinsdag van ten 8 ure tot 
’s noens en van 2 tot 7 ure ’s avonds.

M arkt van Iseg’hem 27 Mei 20 Mei
Boter per kilo fr. 3.00 a 3.10 2,90 a 3,10
Eieren per 26 2,20 a 2,30 2,10 a 2,30

tand van
GEBOORTEN:

138. Gabriëlle Vanwalleghem. dv. Arthur en 
Zosma Rebry. — 139. Jérome Verhamme, zv. 
August en Adèle David. — 140. Achille Meu- 
risse, zv. Adolf en Mathilde Vanhaverbeke.

ST E R F G E V A L L E N :
98. Louise Vandenbulcke groenselierster 

67 j. wc August Maes Lendeledestr. —- 99. 
Emiliaan Lefevre zb. 66 j. ong. zv. Charles en 
Marie Lamaire, Meenenstr. — 100, Zoë DeviHe 
1 m.dv. Leopold en PharaïldeVerhelle, Rousse
larestraat.

H U W E LIJK E N :
42. Arthur Desmedt, schoenm. 26 j. en Irma 

Demey, corsetmaakster, 26 j. — 43. Joseph 
Rousseau, wagenm. 27 j. en Helena Vansteen
kiste, borstelm. 26 j. — 44. Julien Maes, 
schoenm. 37 j. en Irma Delaere, bottinenst 30 j. 
— 45. Alberic Sabbe, zwingelaar 34 j. en Pela- 
gie Verlinde, fabriekw. 30 j. — 46. Alidor 
Vancoillie, schoenm. 27 j. en Irma Sintobin, 
fabriekw. 26 j. — 47. Henri Persyn, brood
bakker 35 j. en Leonie David, huisvr. 33 j.

Te versmijten op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) bij 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
boulevard, (Nederweg).

S T A D  I S E G H E M  — P a ro c h ie  van ’t  H .  H a r t

De Katholieke Jonge Wacht
van ISEGHEM.

geeft op Zondag 25 Juni 1911 een Vaandelfeest.
Haar Vaandel geschonken door Baron 

Alexander Gillès de Pélichy zal om 3 ure 
’s namiddags plechtig overhandigd, gewijd 
en ingehuldigd worden.

Het feest staat onder de hooge bescherming 
van het nationaal Verbond der Jonge Wachten 
van Belgie en van het Gouwverbond der 
Katholieke Jonge Wachten van West-Vlaan
deren. Het eérekomiteit bestaat uit gansch 
de afveerdiging voor Kamer en Senaat van 
het arrondissement Rousselare-Tbielt.

De Katholieke Jonge Wacht van Iseghem 
is overtuigd dat alle Katholieke Maatschappijen 
van stad het hun voor eene eere en plicht 
zullen aanzien het feest der Katholieke 
Iseghemsche Jeugd te ondepsteunen door 
hunne tegenwoordigheid en zij worden allen 
vriendelijk verzocht ten spoedigste hunne 
toetreding op te sturen naar den Heer Joseph 
De Raedt Voorzitter der Katholieke Jonge 
Wacht van Iseghem.

Maatschappij van R eizigers  
Handelaars en Fabrikanten.

In eene bestuurvergadering vrijdag ge
houden wierd er besloten voetstappen te 
doen bij den Heer Burgemeester om verdere 
verbeteringen te bekomen voor de loskaai.

Als gevolg aan °iiet bezoek van MM. De 
Ryckere voorzitter en J Vandekerckhove- 
Laleman ondervoorzitter, heeft M. de Bur
gemeester verzekerd dat hij nogmaals bij 
den Heer Minister van Spoorwegen zal 
aandringen op de noodzakelijkheid van de 
onteigening der huizen op Baertshof en een 
rechtstreekschen toegang op de loskaai recht 
over de Wulvenstraat.

Verders zal den Heer Burgemeester voet
stappen doen bij de maatschappij der Buurt
spoorwegen opdat de tram die .op zon- en 
feestdagen om 19,56 uit Iseghem naar 
Wevelghem vertrekt op al de dagen des 
jaars zou loopen._________

Bij koninklijk besluit van 29 April is er 
eene toelage verleend van fr. 15,000 tot 
uitvoering van werken voor buurtspoorwegen 
te Iseghem ; id. 15,000 aan de gemeente 
Ardoye.

Diamantslijpen.
Eenige deftige jonge lieden worden gevraagd 

om het diamantslypen te leeren alsook voor 
diamant snijden en verstellen. Zich wenden tot 
den heer Vandesande onderstatieoverste te 
Iseghem, of schrijven onder rubriek : Diamant
slijpen, Bureel der Gazette van Iseghem.

SCH EEPVAART V A N  ISEGHEM.
Ivonne de Merville met kalk en ciment 

voor de W e Alidor Vandewalle. — Madeleine, |  
met bloem voor verscheidene.— Nooit gedacht, 
met bloem voor Henri Pattyn en C. Vande 
Moortele. — Irèna met kolen voor Gustaf 
Naert. — Adolfphine met kolen voor de 
W« Ch‘ Verstraete. — De drie gezusters 
en P rins Albret beiden met lijnzaad voor 
Alfons Dassonville, Lendelede. — Vainqneur, 
met steenoven kelen voor Remi Vandeputte. — 
De 5 gebroeders, met kolen voor Bourgeois, 
bakker, Emelghem.

Met de medewerking van het stadsbestier

S IJSJ X  E N  - K E f? w  I s
•  P R O G R A M M A  •

Zondag 4 Juni
Om 11 ure voormiddag CONCERT door de Mandelkoor 
Om 5 ure namiddag id. id. Stadsfanfaren

Om 8 ure SCHITTEREND VUURW ERK 
afgeschoten door den beer De Riemaecker (Ardoye).

Maandag Tweeden Sinxendag
Om 2 ure PRACHTIGE STOET, met de welwillende 

medewerking der Velocltibfanfaren van Sweveghem. 
Uitgangspunt “ Paters 

Orde van den Stoet : 1. Stadsmuziek ; 2. Wielrijders 
van stad ; 3. Veloclubfanfaren van Sweveghem ;
4. Deelnemers der koersen; 5. De Commissie.

Om '3  1/2 ure G R O O T E  V E L O K O E R S E N  voor 
Beginnelingen. — 150 fr. prijzen. — Inschrijving
ter herberg “ De Harmonie „ bij A rthur Declercq ; 
Prijsdeeling ter herberg “ St Eloi » bij Gustaf Fieux, 
onmiddelijk na de koersen.

Om 5 1/2 ure GROOT CONCERT door de Veloclub
fanfaren- van Sweveghem (50 uitvoerders).

Dinsdag Derden Sinxendag
PRIJSVLUCHT UIT BRETEUIL — 200 fr. prijzen. — 

Inkorving ter herberg “ den Handboog , bij Cyr. Delaey, 
van 11 to t 1 ure.

’s Namiddags, wijk Kasteelke : GROOTE PEERDEN- 
LOOPSTR1JDEN — 100 fr. prijzen.

Allerhande VOLKSFEESTEN en Vermakelijkheden — 
•s Avonds FAKKELTOCHT.

Om 8 ure PRACHTIG VUURW ERK 
afgeschoten door den heer Van Raepenbusch (Hooglede).

Zondag 11 Juni, Koekezondag
Om 3 ure, GROOTE PRIJSKAM P met de TRABOL 

— 130 fr. prijzen. —
Om 4 1/2 ure, wijk Aoeele : GROOTE VELOKOERSEN 

opgeluisterd met muziek — 110 fr. prijzen.
’s Avonds BUITENGEW ONE VERLICHTING.

STAD ISEGHEM GILDENHUIS

T entoonstelling
ingericht door de vakschool van de schoen
makers, houtbewerkers, borstelmaaksters, 
kantbewerkers, borduursters en van de school 
van huishoudkunde, gesticht in den Bond van 
de Landenaars,

op 4, 5, 6 Juni 
zijnde de d r ie  S in x e n d a g e n  

Opening van de tentoonstelling opSinxen 
om 3 ure namiddag.

Gemeente W yn k el St E loi

ZONDAG 11 JUNI 1911
L uisterlijk  F E S T IV A L

voor M u z ie k -  en Z a n g m a a ts c h a p p i je n

STOET om .2 1/2 ure namiddag. — 15 uit
voerende maatschappijen. — Bijzondere trams.

Studie van de Notarissen 
LE CORBESIER en VANDE MOORTELE 

te Iseghem.
Openbare verkooping van 

drie schoone onlangs nieuwe

w oonhuizen  m et hoven
te Iseghem , Rouselarestraat.

De Notarissen LE CORBESIER en VANDE 
MOORTELE, beide te Iseghem, zullen over
gaan tot de openbare verkooping van de 
volgende goederen.

Eerste Koop
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 92 centiaren, gebruikt door 
de medeverkoopster Jw Philomène Lefevere, 
tot den 31 December 1911, mits 20 fr. te 
maande, lastevrij.

Tweede Koop.
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 86 centiaren, gebruikt door Jwen 
zusters Devylder, tot den 15 Februari 1912, 
mits 20 fr. 50 cent. te maande, lastevrij.

Derde Koop.
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 2 "are 19 centiaren, gebruikt door Jw 
Romanie Spriet tot den 31 December 1911, 
mits 20 fr. te maande, lastevrij.

Zittingen,
Instel op Woensdag 14 Juni 1911, ter 

herberg De Voorstad, bewoond door Petrus 
Bouckaert;
Overslag op Woensdag 28 Juni 1911, 

ter herberg Het Park, bewoond door Jules 
Casteleyn, beide te Iseghem, telkens om 4 ure 
des namiddags,

Een half ten honderden instelpenning

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

Gij hebt een blok aan u w  been ! 
Dat is u w  ASTHMA.

E r bestaat zeer waarschijn
lijk geen grootere twijfelaars, 
dan Asthmalijders.

Vrienden zijn nauwlijks in 
staat deze ongelukkige lij
ders te bewegen een nieuw 
middel te probeeren. Zij zijn 
er van overtuigd, dat er geen 
middel voor hen bestaat, dat 
helpen kan en dat zij met 
hun lilden to t hun dood 
moeten bl ij ven voortsukkelen. 
zij halen dé schouders op 
èn zeggen: Och, ik heb al 
zoo veel geprobeerd, niets 
heeft mij geholpen, dus ik 
neem geen nieuw middel 
meer.

Asthmalijders! Laat U nog 
eens een en kele maal bepraten! 
Wij weten, dat gij veel ge
neesmiddelen gebruikt nebt 
en dat nog nooit iets U ge

holpen heeft, maar pobeer het nog eens met de 
Abdijsiroop. Gij zijt niets minder dan een ander. 
De Abdijsiroop moet en kan U genezen 

Geloof ons niets maar vraag aan hen, wier 
namen en adressen wij wekelijks afkondigen, wat

I de Abdijsiroop voor hen gedaan heeft, en na 
ontvangen antwoord zult gij zeker to t het gebruik 
der Abdijsiroop overgaan eu ook genezen.

De Abdijsiroop bevat geene schadelijke bestand
deelen en geneest zoowel jongen als oudeu van 
alle borst- en longaandoeningen, asthma, pleur,s, 
iufluenza, bloedspuwingen, slijm- en kinkhoest.

Prijs per flesch van 230 grammeu 2 f r . ; van 
550 gr 4 fr. en van 1000 gr. 7 fr — Hoe grootere 
flesch. hoe voordeeliger dus !

Algemeen-Depöt L. I. A KK ER, Rotterdam. 
Hoofd-Depót voor België: O. DE BEU L, Lange 

Nieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J. VERHAMME apotheker 

M arktstraat Iseghem, en in alle apotheken.



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t  b  «en 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, rheumatisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze xijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitw erksel.

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

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

-A-. Rodenbach, Apotheker, Iseghem.
ra la ille goede apotheken.

W a c h t  U  v a n  n a m a a k i e l » ,  z e  z i j n  z o n d e r  w a a r d e .

Om ruchtbaarheid te geven aan onze 
uurwerken en to t verspreiding onzei 

rijk versierde kataloog, ieder lezer van dit blad bekomt 
gracis eene schoone remontoir of anker horlogie voor 
Damen of Heeren, zend eene postkaart met uw adres 
naar de horiogiefabriek

R. Feith ,
Port voor Zwitserland 

brieven 25 cent.

LUGANO Zwitserland.
der Postkaarten, 10 cent. de

Te huren aangenamen lusthof met pa
viljoen, gelegen langs de Kalsijde van Ingel
munster naby het kasteel.

Zich te begeven ten bureele van dit blad.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
M a r k t s t r a a t , ISEGHEM.

Uitverkoop aan prijs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud, ziver, diamant 
en fijne gesteenten — gouden en zilveren 
armbanden — zakuurwerken en kettingen — 
manchette-knopen in goud en zilver — tafel- 
servicen en kunstvoorwerpen in goud, zilver, 
enz. — Trouwe bediening.

BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF 
onmiddelijk

te PACHTEN o f over te nem en :
Een schoon en gerievig woonhuis met 

ingangpoort en aanhoorigheden — tw7ee prach
tige vitrienen, zijnde eene suikerbakkerij ook 
dienstig voor al andere neringen — gelegen 
te Iseghem, Rousselaarstraat nevens het 
Patersklooster. — Zich bevragen bij den eige
naar J. GELDHOF.

F abrikanten  !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

L É O N  M I G O M ,
Rousselarestraat, 151, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragién en machien 
oliën spoedige bediening.
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APOTHEKEN

Algemeen depót voor Iseghem  en om streken :
Apotheek ArthurRodenbach

Groot* M arkt

W ek elijk sch e  M arkten
KORTRIJK 15 Hei 2 2  Mei

Tarwe heet fr. 21,00 a 21,50 20,00 a 21,50
Rogge 16.00 a 16,50 15,00 a 10,00
Haver 20,00 a 21,00 21.00 a 21,50
Koolz.olie 100k.00,00a 63,50 00,00 a 64,00
Lynz. olie 100 k.00,0(>a 103,00 00.00 al0l.50
Aardappels 13,00 a 13,50 10,50 a 13.00
Boter per Kilo 2,90 a 3,00 2,70 a 3,00
Eieren per 25 2,10 a 2,20 0,00 a 2,20
Suikeryb. besch. 00,00 a43,00 00,00 a 42,50

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt: 22 Mei 154 koeien, 103 veerzen

44 stieren, 27 ossen.
ROUSSELARE 16 Mei

Tarwe 100 k« 21,00 a 21,50
Roode tarwe 19,50 & 20,50
Rogge 16,00 a 16,50
Haver 19,50 a 20,50
Boonen 22,00 a 23 00
Aardappelen 13,00 a 14,00
Boter per Kilo 2,70 a 3,00 
Eieren per 25 2,10 a 2,20
Suikeryboonen beschik.42,50 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100 k° 00,00 a62,50 
Lynz. olie 100 107,00

DIYHZE 17 Mei
Aardappels 100k. 10,00a 12,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 1,80 a 1,90
Hespe de kilo 1,80 a 1,85
Viggens 40,00 a 45,00

RRÜGGE 13 Mei
Tarwe de 100 k° 20,00 a 21,00
Rogge 15,50 a 16,50
Boter 2,80 a 2,95
Aardappels 12,00 a 13,50
Haver 100 k“ 18,00 a 19,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,65

AUDENAERDE 18 Mei
Aardappels 100k°ll,50al3,00 
Boter de kilo 2,70 a 2,80
Eieren per 25 0,00a 2,00
Verkens 45,00 & 52,00
Konijnen 3,10

ANTWERPEN 22 Mei
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 22 Mei
kw. 0,90 4

2 3  Mei
20.50 a 21,50
19.00 a 19,50
16.00 a 16,50
19.00 a 19,50
21.50 a 22,50
13.00 a 14,00
2.90 a 3,20 
2,10 a 2,20

00,00 a 41,00 
00,00 f> 18,00
23.00 a 33,00 
00,00 a 62,50 
0,00 a 107,00

10 Mei 
>2,00 a 13,00
2,80 a 2,90
1.90 a 2,00
1.90 a 2,00

40.00 a 43,00
2 0  Mei

19.50 a 21,00
15.00 a 16,00 
2,75 a 2,85

12.00 a 12,50
18.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,65
11 Mei

11.00 a 12,00 
0,U0 a 2,58 
0,00 a 2,54

00,00 a 50,00 
a 2,80

30 ossen l e 
94 koeien 
13 veerzen 
19 stieren 
60 kalveren

0,00
0,86
0,73
0,90

fr. 23,70 
31,25

1,10 
0,00 
1,06 
0,93 
1,42

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

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

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

Ik verhoop, door m\jne trouwe bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd s te r  e n a a is te r

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Geen. Grijs Haar
M E E R ! »

« De Nieuwe L ondon»
doet de grijze  haren binnen en
kele dagen verdw ijnen, m aak t het
h a a rg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de polletjes 
van  h e t hoofd 'weg.

E is c h t  op  
d o n  h a ls :

In  flacons van  i r .  1 , 5 0  en f r .  2 . 5 0

Engilscbi KiarltioitBor m i  2 fr. p«r fiicii
T e  koop bU A pothekers

D ro g is ten , H aa rs n ijd e rs  sn Roukwinkols
tl 't grcil: Firfiairli 0f talp, WnMilikt (lilgty

Superphosphate KUHLMANN
SÊCHÉ AU F our

LE PLUS PULVÉRULENT

P lo m b  d R t l g a r a n t i e

Dosages garantis 

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

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

HET VLUGSTE

Wa a r-borg

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
• T  ALLE

vettenkooplieden

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

ft/sfcvftCLQTURES MÉTALLIOUES
D l P I ÓM E D U  ON NEUK. C R iP U X

1RSTENBERG puPENSCHé^^DA7i0'74ANDERLtCHT-BRUXJ 
KATALOGUS KOSTELOOS

PDRTES.CHEN115
P0ULAILLERS.
GR1LLAGES.
TISSUS.CABIÉS.
PAIILASS0KS
R0NCES.RESS01&
et au tres artetes 
cn fil métëüjqoq

Fabriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

A lexander ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

Gentstraat, SS, ISK G H K M

P r a c h t -  en gew on e M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celludoid’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
Ik beveel mij in het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 

zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.

Flocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aan 1 fr.
1,25 -  1,50 -  1,75 en 2 fr.

BEDDEN gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25-30-35-40 en 45 tr. 
BEDDEN, 1* kwaliteit van windhaar, gekuischt met machien, voor 2 personen

aan 21 — 26 en 31 fr.
Men is voorzien van matrassen geree(̂ opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Kaamlooze Maatschappij gesticht in  1881 

Huidevetterstraat, SS, A n t w e r p e n  
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr, 5,431,<6Ö9,üo

H ypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

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

terug te geven in kapitaal en intresten 
Duur Annuiteiten 
5 jaar fr. 226,SO 

10 jaar fr. 1 Ü 4 , 9 0
15 jaar fr. 9 1 , 6 0   ̂ _  • n

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  °/0
SPAARKAS : Interest : 3 ,25  •/<> op stortingen voor korten duur en 3,00 •/* 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot eenen der agenten :

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch8 COOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster ; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke. _______

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , 3 0  
25 jaar fr. ©S,SO 
30 jaar fr. E » 9 , € 5 0

B E L A N G R IJK  BERICHT
T A N D E N

M . & N T M .  M E IE R
Bijzondere Chirurgijns  Tandm eeste rs-Specia l is ten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk beslu it,  

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M osk roen straat, 2 JK ortrijk

bij h et g ev a n g , huis m et k o e tsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pyniyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden vooralle  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M"' MAURICE MEIER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zgn.

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lled ig e  gebijten van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit d« 
laboratoire van Mr en M“‘ M aurice M EIER , zijn verzekerd  v o o i het leven  
T« raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de t09- 
an hoegaagen.


