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HET O N TSLA G  
van het M IN ISTER IE.

Zaterdag namiddag om 2 ure, heeft de 
koningin zijn paleis te Brussel, M. Cooreman, 
voorzitter der Kamer, ontvangen. De koning 
heeft lang met hem gesproken.

Om 5 ure is een automobiel van ’t hof naar 
het huis van M. Beernaert, staatsminister, ge
reden, om hem naar het paleis te voeren. M. 
Beernaert had insgelijks een gesprek met den 
koning.

Zondag is M. Woeste, staatsminister, ook 
door den"koning in gehoor ontvangen.

Allerhande geruchten wierden daarover in 
omloop gebracht.

Woensdag avond werd het gerucht verspreid 
dat het ministerie zijn ontslag had gegeven, 
doch er was nog niets met zekerheid bekend.

Toen zelfs wist men nog niet veel over den 
toestand te vertellen, en nochtans, reeds in den 
ministerraad, woensdag avond gehouden, had 
M. Schollaert zijn inzicht doen kennen van zijn 
ontslag te geven. De andere ministers verklaar
den dat zij zijn voorbeeld zouden volgen, en 
alhoewel M. Schollaert hen in het belang des 
lands smeekte zulks niet te doen, bleven zij bij 
hun voornemen.

Donderdag morgend ten 9 1/2 ure werd M. 
Schollaert door den koning in het paleis van 
Brussel ontvangen en bood hem het gezament- 
lijk ontslag der ministers aan. ’s Namiddags in 
het begin der zitting, deelde hij dit nieuws aan 
de Kamer mede, die intusschen hare zittingen 
opgeschorst heeft.

Het ontslag van het ministerie moet ons niet 
verwonderen; men weet voor wat al moeilijk
heden het gêstaan heeft : de Congokwestie, 
de militaire kwestie en nu weer de school
kwestie. Alhoewel de liberalen en zelfs menige 
socialisten er hunne hulp aan verleend hadden 
om de overname van Congo en de nieuwe mili- 
ciewet te stemmen, hielden zy toch niet op het 
ministerie hardnekkig te bestrijden en zij poog
den zelfs op allerhande wijzen het hatelijk te 
maken.

De nieuwe schoolwet vooral heeft hun tot 
voorwendsel gediend om te vragen dat er een 
beroep op het land zou gedaan worden, dat de 
Kamers zouden ontbonden worden en dat er 
nieuwe kiezingen zouden plaats hebben, doch 
enkel met vermeerdering van het getal volks
vertegenwoordigers en senateurs, in overeen
stemming met de uitslagen der volksoptelling 
van 31 december 1910.

Hun verzet tegen de nieuwe schoolwet was 
volstrekt ongegrond, te meer daar deze hun 
onder zeker opzicht voldoening gaf, met het 
verplichtend onderwijs in te voeren. Hun 
tegenstand was hun alleen ingegeven door den 
godsdiensthaat, door de vijandschap tegen de 
katholieke scholen, die zij nog altijd willen 
uitsluiten van de toelagen door de openbare 
besturen verleend. Zij vreesden vooral dat de 
overgroote meerderheid der families den voor
keur willen geven aan het godsdienstig onder
wijs. Zij zijn dan voor den dag gekomen met 
den ouden kreet der geuzerij : « Weg met de 
kloosters ! » en daar dit zelfs nog niet hielp, 
dreigden zij met oproer, en hier en daar reeds 
hadden hunne handlangers, samen met het 
straatsgespuis, zich aan gewelddaden overge
leverd.

’t Is voorzeker die omstandigheid niet, welke 
M. Schollaert heeft doen besluiten om zijn ont
slag te geven. Integendeel, hij was vast beslo
ten, met de hulp der rechterzijde, de bespre
king der schoolwet uoor te drijven, doch uit 
hoofde van het obstructionism der oppositie, 
leverde dat zekere moeilijkheden op. M. 
Schollaert was de man om deze te trotseeren, 
maar gezien zekere tegenkantingen heeft hij 
gedacht de taak aan anderen te moeten over 
laten, ’t Is vooral de redevoering, woensdag 
door M. Woeste in de Kamer uitgesproken, en 
waarvan de oppositie voorzeker zou misbruik 
maken om de verdaging van het ontwierp te 
eischen, die hem heeft doen besluiten om af te 
treden. Die oneenigheid tusschen die twee zoo 
verdienstelijke mannen der katholieke partij is 
voerzeker te betreuren, doch men mag zich 
wel af vragen of alles gedaan werd om zulks te 
beletten en of het niet beter geweest ware 
elkander op voorhand te,verstaan.

In zijn aftreden draagt M. Schollaert de 
erkentelijke genegenheid mee van de rechter
zijde en van gansch het katholieke volk. Hij 
heeft groote, onschatbare diensten aan de goede 
zaak bewezen, alhoewel hij soms tegen den wil 
zijner eigene vrienden gehandeld heeft, en 
deze hem, op zekere oogenblikken slechts 
noode volgden.

De katholieken zullen hem dankbaar blijven 
voor al het goede dat hij verricht heeft, voor 
den moed en de zelfopoffering, waarmee hij 
zijne moeilijke taak heeft vervuld, en zij zullen 
in de tegenwoordige omstandigheden vooral, 
zyn aftreden rechtzinnig betreuren.

Ondanks al het geschreeuw onzer tegen
strevers is de toestand niet ongunstig voor de 
katholieke partij. De rechterzij is vast besloten 
zich rond het ministerie te scharen en moedig 
haren plicht te vervullen. Zeer waarschijnlijk 
zullen de onderhandelingen voor de samenstel
ling van het nieuw ministerie den toestand 
nog meer ophelderen en als vingerwijzing 
dienen voor de'besluiten die moeten genomen 
worden.

Het is nog voorbarig daarover reeds uit te 
weiden ; wij moeten thans ge.duldig de benoe
ming van het nieuw ministerie afwachten.

De katholieke Jonge Wacbten te Gent.
Het verbond der Katholieke Jonge Wachten 

van België had zondag en maandag te Gent 
eene groote vergadering belegd, waarop 
gansch de belgische jeugd uitgenoodigd was. 
Die betooging heeft een schitterenden byval 
bekomen. Verscheidene jonge wachten, turn- 
maatschappijen en studentenkringen waren 
opgekomen uit alle streken van ’t  land. Eerst 
begaven zij zich met vlag in top naar de 
Sint-Baafskerk, waar de vlag gewijd werd 
van < God en Vaderland », van Geut, waarna 
er eene plechtige mis gecelebreerd werd.

Ten 12 1/4 ure trokken de maatschappijen 
in stoet naar het lokaal van den Gulden 
Leeuw, waar de algemeene vergadering plaats 
had. De zaal van het « Landbouwershuis » 
was proppensvol. Aan het bureel bemerkte 
men MM. Begerem, Van Cleemputte, Huys- 
hauwer, Vande Vyvere, volksvertegenwoor
digers; Libbrecht, plaatsvervangend Kamerlid; 
Maurice Pirmez, volksvertegenwoordiger, en 
het bureel der federatie.

Er werden drie redevoeringen uitgesproken. 
M. Hullebroeck, voorzitter der gentsche 
jonge wacht, wenschte de leden der federatie 
welkom en deed den naam van den voorzitter, 
M. Maurice Pirmez, toejuichen.

De katholieke volksvertegenwoordiger van 
Charleroi, sprak over de schoolkwestie en 
M. Libbrecht bracht den welkomgroet aan 
de vreemdelingen. Ten 1 ure 30 had er een 
volksbanket plaats in de Handelsbeurs, op 
den Kouter, waaraan ruim duizend personen 
deelnamen. Tijdens het feestmaal werd het 
Edelweiss der koningin verkocht, meer dan 
2000 !

In den namiddag doortrok een stoet de 
bijzonderste straten der stad. De stoet werd 
gevormd op den Kouter. Twee honderd en 
veertig maatschappijen namen er deel aan 
met ruim 8000 personen. Van hier en daar 
weerklonk er wat geschuifel, doch dit ging 
verloren in de ovaties van de geestdriftige 
menigte.

Na den stoat werd er vergadering gehouden 
in opane lucht, op de binnenplaats van den 
Katholieken K riaj. Daar sprakaa, ia geest

driftige taal : M. Pirmez volksvertegenwoor
diger van Charleroi en voorzitter van den 
Landsbond der Jonge Katholieke Wachten ; 
MM. Van Cleemputte en Arthur Verhaegen, 
volksvertegenwoordigers van Gent; M. Brifaut, 
de talentvolle advokaat van Brussel.

Het voorstel om een telegram van ver
trouwen naar M. Schollaert te zenden, werd 
door de duizenden betoogers geestdriftig 
toegejuicht.

Daarna had, in het ouderwetsch graven
kasteel, een eigenaardig feest plaats. De 
katholieke turners van Gent, in middeleeuwsche 
kleederdracht, deden oefeningen van dien 
tijd. Het feest eindigde met de verbeelding 
van eenen aanval van het kasteel. In de 
loopgangen, torens en schietgaten, zag men 
de soldaten worstelen en vechten. Duizenden 
toegenegen toeschouwers verdrongen zich in 
en rond het gravenkasteel, en juichten toe.

H et rood en b lau w  
gespuis aan ’t w erk .

Maandag avond rond 9 ure bevonden zich 
een vijftigtal blauwe en roode schuimers aan 
den uitgang der Noordstatie te Brussel en 
wachten er de aankomst af van den trein uit 
Gent, waar het congres der Katholieke Jonge 
Wachten had plaats gehad. De trein was onge
veer eene uur in vertraging. Intusschentijd 
vermaakten de kerels zich met ongodsdienstige 
gezangen uit te kramen en de reizigers lastig 
te vallen. De vrouwen vooral werden aange
rand. Verscheidene keeren kwamen veront- 
v serdigde voorbijgangers tusschen en telkens 
liep het gespuis weg, om wat verder te her
beginnen.

Toen rond 9 ure 30 een priester uit de Noord
statie stapte, werd hij door eene bende ge- 
meene kerels aangerand, die den geestelijke 
beleedigden, deerlijk sloegen en zijnen hoed 
afnamen. Dit tooneel duurde voort tot aan het 
wachthuisje van den tram, op de Kruid- 
tuinlaan, waar een adjudant der grenadiers 
moedig tusschenkwam om den priester te be
schermen. De adjudant trok zijn sabel en dreef 
de straatschuimers uiteen ; dan vergezelde hij 
den geestelijke tot aan het St-Jansgasthuis, 
waar hij afscheid van hem nam. Geen enkel 
agent liet zich zien, terwijl deze ongehoorde 
tooneelen voorvielen.

Ook de Katholieken Jonge Wachten, die de 
statie verlieten, werden door de schoelies uit
gejouwd, doch, ovreenkomstig het gegeven 
ordewoord, lieten zij dat onverlet en trokken 
stil weg, ten einde alle botsingen te vermijden.

Rond 10 ure is het blauw en rood gespuis 
gaan manifesteeren voor den Kring in de 
Kogelstraat, doch toen de policie daar aan
kwam, haasten de helden zich om zich u it  de 
voeten te maken.

De vo lk szan g  in de
kerken  te Brugge.

De liturgische samenzang der geloovigen, 
zoo dringend aanbevolen door Z. H. Pius X, 
tot aanwakkering van een vuriger godsdienstig 
leven, is sedert een jaar in voege gekomen 
in de kerken van O. L. Vrouw en St0W alburga.

Welwillend den oproep der parochiale gees
telijkheid beantwoordende, hebben talrijke 
geloovigen van allen stand en ouderdom de 
gezamenlijke herhalingen bijgewoond, en op 
die wijze de vereischte kundigheid verworven 
om met weerdigheid en godvruchtigheid deel 
te nemen aan de kerkelijke ceremoniën.

De reeds bekomen uitslagen zijn uitstekend.
In O. L. Vrouwkerk zingt het kristen volk 

afwisselend met de kerkzangers, en neemt 
deel op iederen zondag aan de Hoogmis, 
Vespers en Lof; zelfs het « Proprium » van 
den dag wordt er uitgevoerd door een aan
zienlijk getal der aanwezigen.

In S*e W alburgakerk worden de gewone 
gezangen van de mis, op de groote plechtig
heden door eene talrijke schaar Heeren en 
Damen beurtelings of gezamentlijk uitgevoerd, 
alsmede den krans liturgische liederen. Met 
recht mag gezegd worden dat de uitvoeringen 
prachtig en indrukwekkend waren.

Die eerbiedweerdige gregoriaansche gezan
gen, over tien eeuwen ontstaan en altijd even 
frisch, merkweerdig in hun eigen door de 
diepzinnigheid van den tekst en de bekoorlijk
heid der melodie, door de wondere verbinding
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van woorden en muziek, door hunne een
voudigheid en'verscheidenheid, door den lossen 
zwier van hunne golvende beweging, grijpen 
diepst in de ziel, wanneer zij met vroomheid 
uitgegalmd worden door eene goed opgeleide 
volksmassa, en op hunne rechte plaats in den 
samenzang der liturgische ceremoniën. De 
toegestroomde en ingetogen menigte was 
zienlijk onder den indruk van dien eeuwen
ouden, voor eenieder vatbaren k e rk z a n g ; 
maar die er de gansche schoonheid van 
begreep, die er den vollen dracht van verstond 
waren de uitvoerders zelve, want om de 
geestelyke kunst^eerde van de muziek vol
komen te genieten, moet men ze werkelijk 
medezingen, en hoe langer men ze zingt, hoe 
vuriger men ze bemint.

De eerste stoot is gegeven. De beweging 
moet overal vooruit, zij zal steeds veld winnen, 
indien, onder de leiding der parochiale geeste
lijkheid, de geloovigen standvastigen iever 
aan den dag leggen, en een deel van hun 
vrijen tijd edelmoedig willen besteden aan een 
ernstig voorbereidingswerk.

De werkstaking der vlasöewerkers
De toestand langs de Leie blijft onveranderd ; 

het werk is nog niet hernomen. Honderde en 
honderde ledige hekkens liggen in ’t water. 
Op gansch de boorden der Leie, van Kortrijk 
naar Meenen, werken er ten hoogste honderd 
vlaswerkers. Bij de kleine handelaars die maar 
met 3 of 4 werklieden werken, blijven deze 
aan den arbeid.

Een detachement gendarmen uit Gent, 
bestaande uit 28 manschappen bewaakt de 
boorden der Leie in de gemeenten Bisseghem, 
Wevelghem en Lauwe.

Maandag waren er eenige vreemde werklieden 
op het grondgebied Lauwe aan den arbeid. Een 
hondertal werkstakers maakten van eenige 
oogenblikken afwezigheid der gendarmen 
gebruik en overvielen de aan den arbeid zijnde 
vlaswerkers. Twee dezer laatsten sprongen in 
de Leie en^wommen er over. De ander zeven 
allen afkomstig van Wielsbeke, vielen in de 
handen der stakers en werden erg gestampt en 
geslagen met stokken, steenen, planken, enz., 
zoodanig dat zij gansch bebloed en bewusteloos • 
bleven liggen. Bij het naderen der gendarmen 
namen de aanranders de vlucht. Twee van hen 
werden aangehouden en naar het gemeente
gevang geleid. Het parket dat ter plaats was 
om het onderzoek over de ruitenbrekery van 
zondagavond voort te zetten en eenige getuigen 
te onderhooren, ging de twee aangehoudene 
ondervragen, toen juist de brand boven het 
gevang uitbrak.

Het gemeentegevang, bestaande uit twee 
nauwe cellen met dikke houten deuren, is 
gelegen achter het gemeentehuis. Eene groote 
hoeveelheid hooi ligt op den zolder gestapeld 
en het was deze plaats die vuur gevat had. De 
pompiers spoedig ter plaats geroepen, konden 
weldra den brand overmeesteren. De gevange
nen door den rook half verstikt} werden uit de 
cellen gehaald en naar de gendarmerie van 
Reckhem gevoerd. Men schrijft de brand aan 
kwaadwilligheid toe.

Dinsdag namiddag hadden er te .Gulleghem 
en Wevelghem meetingen plaats, waar de 
vrouwen der stakers mochten aan deel nemen. 
Buiten nog eenige Sinxenvierders die langs 
de straten liepen, was alles rustig. De boorden
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der Leie waar nog veel geroot en ongeroot vlas 
ligt, w'ordt nu door de gendarmen bewaakt.

Het is te hopen dat er spoedig onderhande- 
lingen tusschen de bazen en de werklieden 
aangeknoopt worden, om het geschil in der 
minne tel regelen. De bazen erkennen dat de 
eischen der werklieden niet overdreven zijn. en 
klagen enkel dat deze de overeenkomst ver
broken hebben. Met een beetje goeden wil zou 
dat alles kunnen bijgelggd worden.

De oogst.
De meimaand is buitengewoon gunstig 

geweest voor de veldvruchten. Zelden werden 
de graangewassen zoo veelbelovend gezien 
in deze maand, hoewel enkele streken moeten 
uitgezonderd worden, wegens de verwoestin
gen door hagel en waterhoozen geteisterd.

De rogge, welke begint te bloeien, is lang, 
goed gestruikt en zij houdt zich recht ; tarwe, 
gerst en haver beloven een goeden oogst. 
Hoewel wij een tijdperk van droogte beleven, 
durven de landbouwers geen regen wenschen, 
uit vrees voor geweldige stortvlagen, waar
door het koren ten gronde zou kunnen geslagen 
worden, hetgeen zeer nadeelig wezen zou.

De klaver is overvloedig en de 2e snede schiet 
weelderig op, hoewel een vlaag regen veel 
goed zou doen.

Het vlas, dat men dit jaar veel meer dan 
in den laatsten tijd heeft gezaaid, staat over 
het algemeen wezenlijk schoon ; behalve 
eenige akkers welke erg door den laatsten 
vorst hebben geleden.

De aardappelen zy n goed aan het groeien ; 
op sommige velden staan zij wat onregel
matig, doch zij hebben nog eenen schoonen 
tyd voor zich en blijven zy van de plaag 
verschoond, welke binnen eene ruime maand 
kan invallen, en waartegen verstandige land
bouwers zich kunnen beschermen door het 
besproeien met bordelaisepap, dan zullen 
zy eene ryke vcortbrengst afwerpen.

De weiden beloven overvloedig hooi van 
allerbeste gehalte.

Groenten eu fruit groeien insgelijks naar 
wensch ; het fruit en vooral de appels 
schynen een besten oogst te zullen geven.

Zoodat wy een voorspoedig « boerenjaar * 
mogen te gemoet zien, dat het afgeloopen 
slecht jaar zou vergoeden.

De onw eders.
Zondag namiddag is een geweldig onweder 

over de gemeente Lauwe uitgeborsten. Blik
semschichten en geweldige donderslagen 
volgden elkander op. De bliksem is gevallen 
op de woning van Matton-Lauwberg. De 
man werd ten gronde geworpen en werd 
het rechterbeen lam geslagen. E r werd 
nochtans geen brand gesticht en de bliksem 
is langs de deur het huis terug uitgevlogen.

Te Lichtervelde hebben schrikkelyke on
weders gewoed. De schuur van August Demayer 
wyk Rykenhoek, is met geheel den inboedel 
in een brand gebleven, door de bliksem 
veroorzaakt. By den landbouwer Paul Carron, 
wijk Groenendaele deelde de weerlicht het 
vuur mede aan het dak. Gelukkiglijk werden 
de vlammen spoedig uitgedoofd.

Zaterdag zyn het woonhuis en schuur der 
wed Van Gheluwe door den bliksem ver
nield ; by Charles Kindt, Kleine Sweveze- 
lestraat, branden schuur en stallingen ook 
af. By verschillige personen is het hemelvuur 
in huis gedrongen en richtte er eenige schade 
aan, zonder evenwel brand te stichten.

In Oost-Vlaanderen heeft het onweder ook 
groote schade aangericht.

Te Gentbrugge, onder andere, waren ver
scheidene streken overstroomd. Op sommige 
plaatsen stond het water 60 centimeters 
hoog. Men moest de hulp inroepen der pompiers 
van Gent, die tot middernacht hebben moeten 
werken om de kelders ledig te pompen. 
Van overal stroomden er nieuwsgierigen 
toe om dit bedroevend schouwspel te komen 
zien. De kinderen moesten op de schouders 
der mannen gedragen worden, onder andere 
in de Veld- en Rioolstraten. Op de Boter
markt voerde een huurhouder van stootkarren 
de personen op zyne karren door het water 
voor vyf centiemen per persoon. Meest al 
de slachtoffers der overstrooming zyn werk- 
menschen. Eenige handelaars hebben ook 
schade geleden.

Te Melle werd eene groote bloemisterij 
gansch overstroomd. Men moest gaten in de 
afsluitingsmuren kappen, om het water te 
laten afloopen, hetgeen voor gevolg had, 
dat een naburig aardappelveld vernield werd. 
Op het gehucht Hukkelgem is de Schellebeek 
overgeloopen. Het water klom zoo hoog in 
de huizen, dat de bewoners moesten de vlucht 
nemen.

Te Dinant en omstreken was het onweder 
niet minder hevig. De regen plaste by stroomen 
neer, de velden en moestuinen geheel ver
nielend. Te Waulsart is rond 3 ure de 
weerlicht op een appelboom gevallen recht
over de hoeve van Lennes. De boom werd 
ontworteld en vloog aan stukken. Vier 
schoone veulens, toebehoorende aanM.Deuquet 
pachter, hadden onder den appelaar een 
schuilplaats gezocht en werden gedood. Zy 
hadden eene weerde van 5000 frank.

De bliksem is ook op de kerk gevallen 
van Mesnil-Eglise. De toren werd op ver
schillige plaatsen gebarsten. Het gewelf stortte 
in. De schade is aanzienlyk.

Groote openbare werken
ln de som van meer dan 125 millioen, bedrag 

der buitengewone begrooting voor het loopende 
jaar, zijn de volgende sommen begrepen voor 
groote openbare werken te Brugge en in den 
omtrek :

430.000 fr. voor de verbeteringswerken aan 
de vaart van Gent naar Oostende.

50.000 fr. voor werken aan de haven te 
Blankenberghe.

530.000 fr. voor werken en onkosten aan de. 
aanleghaven te Heyst, waaronder een visschers- 
dok en eene gezondheidstatie.

Meer dan 36 millioen 1° voor het inrichten 
van verschillige spoorwegstatiën, te Brugge, 
te Kortrijk, te Oostende-Kaai en haveninstel
lingen, enz., 2° voor het zetten van nieuwe 
gebouwen voor den ontvangstdienst van den 
spoorweg te Oostende-Kaai, Lichtervelde, 
Adinkerke, en bouwen van eenen kaaimuur 
te V eurne; 3° leggen van nieuwe liniën, 
waaronder deze van Brugge naar Blanken
berghe.

1.286.000 fr. worden voorzien voor de ver
betering, de vergrooting of het zetten van 
postbureelen, te Blankenberghe en te Thielt.

Meer dan 10 millioen zijn voorbehouden voor 
den telefoondienst te Brugge, Oostende, enz.

Oostende bekomt daarenboven nog 550,000 fr. 
voor de toeganglei naar de haven, en voor een 
overzet ten dienste van het publiek.

Een scheidsraad te Gent.
Er is te Gent een scheidsraad in de bouw

nijverheid tot stand gekomen. Van dezen raad 
die voor de stad en den omtrek geldt, maken 
de werklieden en de bazen deel, behoorend 
tot de verschillende politieke partijen.

Het doel van deze inrichting is de geschillen 
te voorkomen of bij te leggen, die tusschen 
bazen en werklieden kunnen ontstaan, alsook 
de wTerkvoorwaarden te regelen. De raad heeft 
reeds een besluit genomen, dat bij middel van 
plakkaarten ter kennis van het publiek gebracht 
is. Er is namelijk eene overeenkomst gesloten 
tusschen de vertegenwoordigers van de werk- 
liedensyndikaten en deze van de Syndikale 
Kamer der aannemers van bouwwerken, 
waarbij het loon in de bouwnijverheid met 5 
centiemen per uur zal verhoogd w'orden. Deze 
overeenkomst is voor vijf jaar geldig.

Paardem arkten van Brussel.
Deze markten zijn tot over de grenzen 

befaamd, ’t Is daar dat zich de groote Duitsche 
kooplieden welke gelast zijn de paarden aan de 
groote landbouwontginningen van Duitschland 
te leveren, hunne aankoopen doen. Daar 
Duitschland geheel weinigpaarden voortbrengt, 
gebruikte de landbouw tot heden enkel ossen. 
Het is dus natuurlijk dat onze goede Belgische 
trekdieren in dit land eene uitzonderlijke gunst 
hebben verworven.

De markt van Brussel is in het midden van 
het ijzerenwegennet gelegen en is dus aange
duid om bij voorkeur een voorraadsmidden 
uit te maken.

Daarenboven gebruikt de Brusselsche handel 
dagelijks omtrent 20.000 paarden ; om deze 
ontzaglijke ruiterij te vernieuwen, is hetnoodig 
een groote markt te hebben.

De toekomende markt zal den 13° Juni plaats 
hebben. Het is de laatste zomermarkt. De twee 
laatste markten van het jaar zullen den 13” 
September en den 13® October plaats hebben.

Voor alle inlichtingen, wende men zich tot 
den Heer Cam. TOCK secretaris, Lombaard- 
straat 24 te Brussel.

De correctie van V ilvoorde.
De kommissie van officiers, gelast de 

kwestie der herinrichting van het tucht- en 
korrektiekorps te onderzoeken, heeft een ver
slag aan den minister van oorlog gezonden, 
dat besluit tot de noodzakelijkheid eener on- 
middelijke hervorming. De kommissie zou in 
haar verslag verklaren dat het stelsel van 
strenge opsluiting nooit iemand verbeterd 
heeft. De kommissie zou zich, bijgevolg, voor 
de afschaffing der « correctie » van Vilvoorde 
verklaren. ______________

De E erste Communie
van den hertog van Braband.

Zondag morgen in de Kapel van het konin
klijk domein van Laeken had de Eerste Com
munie plaats van den hertog van Braband, den
9 jarigen prins Leopold, oudste zoontje van 
Koning Albert en koningin Elisabeth.

Ten 7 ure 40 waren de hooge personagies, 
tot de plechtigheid uitgenoodigd. in de kapel 
vergaderd ook gansch het personeel van het 
koninklijk domein van Laeken was aanwezig.

Ten 8 ure deed Z. Em. kardinaal Mercier, 
aartsbisschop van Mechelen, zijne intrede in de 
kapel ; hij was vergezeld van Mgr Pieraert, 
aalmoezenier van het hof, en van den E. H. 
C r o o i j ,  leermeester van den jongen prins voor 
het godsdienstig onderwijs. Korts daarna kwa
men de koning en de koningin binnen, verge
z e l d  van prins Leopol 1, prins Karei en prin
sesje Maria-José en van twee eéredamen. Zijne 
Eminencie ging Hunne Majesteiten te gemoet 
en stuurde hun eenige woorden toe. Aanstonds 
begon de plechtigheid.

Het was de kardinaal die de mis las, bijge
staan door M^r Pieraert en den E. H. Crooij, 
terwijl kerkelijke liederen gezongen w’erden.

De jonge hertog van Braband, die in ’t zwart 
gekleed was met lange broek, had plaats ge
nomen op eene knielbank voor het a l taar ;  
rechts daarvan stond eene tweede knielbank, 
waar de koning en prins Karei plaats namen, 
en links eene derde voor de koningin en prin
sesje Maria-José. H. K. H. de gravin van 
Vlaanderen was door ziekelijkheid belet de 
schoone plechtigheid bij te wonen.

Na het Evangelie stuurde Zijne Eminencie 
e e n e  kleine aanspraak aan den prins toe. Het 
schoonste en indrukwekk< ndste deel der plech
tigheid was toen de jouge hertog van Braband

met de voorbeeldigste godvruchtigheid, uit 
de handen van kardinaal Mercier, de H. Com
munie ontving.

Na de mis werd een Eerste Communielied 
gezongen, opzettelijk voor de gelegenheid 
getoondicht door Tinei, op woorden van 
mevr. Tinei.

H et geheim  der Biecht.
Over eenige maanden hebben de liberale en 

socialistische bladen groot beslag gemaakt 
over de onthullingen van een afgevallen pries
ter te Rome, zekeren Verdesi, die tot de 
methodisten, eene protestantsche sekte, was 
overgeloopen, en nu een jezuiet, Pater Brica- 
relli, beschuldigde het geheim der biecht ge
schonden te hebben. Hij beweerde dat die pater 
hem in de biecht de namen had doen opgeven 
van eenige modernistische priesters en dat 
deze nadien door den Paus gestraft werden.

Pater Bricarelli spande een proces voor laster 
in, en daar werd bewezen dat Verdesi, vrij
willig en buiten de biecht, de bedoelde lijst 
had öpgegeven. De rechtbank heeft dan ook 
erkend dat Verdesi slechts een gemeene laste
raar was, en dinsdag heeft zij hem tot 
lü maanden gevang veroordeeld.

B U IT E N L A N D
De hitte te Londen.

Sinds acht en veertig uren is Londen en 
gansch het zuiden van Engeland in eenen echten 
hittestroom gehuld. Talrijke gevallen van zon
nesteken en bloedopdrang, door de hitte ver
oorzaakt, worden waargenomen. Zoo onder 
andere kreeg een onderwijzer, als getuige voor 
eene rechtbank te Londen, geroepen, een bloed
opdrang en stierf eenige oogen'. likken later.

Een landbouwer van South W ark en eene 
oude vrouw van Oxfordstreet werden eveneens 
dinsdag, door een bloedopdrang, het gevolg 
der hitte, getroffen en zijn eraan bezweken. 
Een scheepstimmerman viel in de India-Dok, 
te Londen,'door een zonnesteek getroffen, in 
’t water en verdronk. Een jongeling die te 
West Cliff een bad nam, werd eveneens door 
een zonnesteek getroffen ; men heeft slechts 
zijn lijk uit het water gehaald.

HOLLAND. 
V erandering aan de schoolw et.

Hier genieten de vrije scholen, zoowel ais de 
officieele, hulpgelden van den Staat. Niet alleen 
geeft de regeering haar deel in de gewone 
uitgaven der school, maar zij komt tusschen 
in de kosten voor het bouwen van nieuwe vrije 
scholen. Nu is er, in de Hollandsche Kamers, 
een wetsontwerp neergelegd om deze hulp
gelden nog te verhoogen.

FRANKRIJK. 
N og altijd « sabotage >.

’t Is zeven maanden geleden dat de groote 
werkstaking in Frankrijk uitbrak geheel het 
maatschappelijk leven overeinde stelde enonbe- 
rekenbare schade veroorzaakte. De strijd duurt 
voort in ’t duikerke. Nog steeds hoort men, ten 
allen kante, van « sabotage », ’t is te zeggen 
van aanslagen tegen het materieel van dienst.

In de voorlaatste nachten werden, op de 
spoorweglijn vaa Parijs naar den Haver alleen 
125 telegraaf- en telefoonlijnen doorgesneden, 
een aantal signalen vernield, twee telegraaf
palen doorgezaagd en 5 k 600 dwarsliggers 
ofte « billes » in brand gesteken.

Op den spoorweg tusschen Parijs en Asnières. 
konden 50 treinen niet vertrekken, omdat de 
aardewerkers van den ijzerweg, die in staking 
zijn den spoorweg opengebroken hadden, niet
tegenstaande,hij door de troepen bewaakt was.

Op alle spoorwegen van Frankrijk gaat de 
dienst slecht. De reden daarvan is, zegt een 
opzichter van het ministerie, dat veel der werk
lieden, met revolutionaire gedachten door
drongen, alles tegen hunne goeste doen en het 
zoo aan boord leggen dat het slecht gedaan is, 
uit geest van opstand.

’t Ziet er lief uit, in Frankrijk.
Intusschen is ’t grootste deel der socialisten 

aan ’t werk om zich te verzetten tegen de toe
passing der pensioenwet, die nu eindelijk moest 
in voege komen.

B IN N E N L A N D
Lendelede. — Baldadigaards. — Eenige 

straatschumers hebben op Sinxenavond een 
inwoner van Ardoye, M. A. G.., aangevallen, 
zyn rijwiel verbrijzeld en hem verscheidene 
messteken toegebracht. De man bleef bewuste
loos liggen en werd door voorbygangers naar 
’t hospitaal overgebracht. De geneesheer, die 
hem verzorgde, bestatigde zeven messteken, 
waarvan drie gevaarlijke aan den pols, aan 
den hals en tusschen de twee schouderbladen. 
Het parket is een onderzoek komen doen en 
de bijzonderste der daders is aangehouden.
Moorseele. — Ten nadeele van Cyriel Wit- 

houck, vlashandelaar, zijn er zondag nacht 
voor 50 frank ijzeren bouten gestolen. De policie 
heeft een onderzoek geopend.

— Sedert zondag wordt er in onze gemeente 
veel gesproken over eenige ongevallen die in 
zekere huisgezinnen zouden gebeurd zijn, ten 
gevolge van het eten van « gepersten kop ». 
Zaterdag nacht hadden de personen die van 
dit vleesch geëten hadden, hevige inwendige 
pijnen en brakingen en allen vertoonden tee- 
kens van vergiftiging De twee geneesheeren 
der gemeente werden ontboden en dienden 
hun een tegenvergift toe. Hun toestand levert 
echter geen gevaar op en binnen eenig dagen 
zullen allen weder te been zijn.
Beernem. — Brand. — Zondag laatst, vóór 

de mis van 6 ure. brandde het tew ege  in de 
k e rk e ; brandende keersen hadden het vuur 
gestoken aan de gemaakte planten en bloemen,

die het beeld van het H. Herte versieren. 
Gelukkiglijk dat de kerkbaljuw er seffens 
bij was. Vol koelbloedigheid en niets dan 
zijnen moed raadplegende, heeft hij de laaiende 
vlammen uitgedoofd; aan de handen is hij 
verbrand en al het haar is van zijn hoofd 
geschoeperd.
Kortrijk. — Maandag avond, rond 7 ure, 

zag de statiewerkman Vanroye twee verdachte 
personen in de statie rondslenteren en rond 
de koopwarenwagons draaien. Hij verborg 
zich achter de wagons en hield de kerels goed 
in het oog. Weldra zag hij een van hen in 
een der bureelen sluipen dat gebruikt wordt 
om er de verongelukten of gekwetsten binnnen 
te dragen en waar zich ook de hulpkist met 
verschillende benoodigheden voor de genees
heeren bevinden. Eenige oogenblikken nadien 
kwam de kerel met de ijzeren hulpkist 
op den rug buiten en ging naar den trein 
van Yper, die vertrekkens gereed stond, en 
borg de kist ouder eene bank.

De werkman kwam dan uit zyne schuil
hoek en verwittigde de overheden, de kerel 
en zyn makker, die zich reeds op den trein 
bevonden, werden aangehouden en na een 
kort ondeihoor ter beschikking van den 
prokureur des konings gesteld en in het 
gevang opgesloten. Een der kerels is van 
Meenen en de andere van Gent.

— Een scheidsgerecht, — Tengevolge eener 
vergadering der schrijnwerkers- en rneubel- 
makersbazen, is er besloten het scheidsgerecht 
aan te nemen door het christen syndikaat 
voorgesteld en het werk te doen hernemen 
in al de werkhuizen. Indien de scheidsrechters 
de loonsverhooging beslissen, zal deze betaald 
worden voor al de verloopen dagen, vanaf 
het hernemen van ’t werk, tot den dag van 
de toepassing der uitspraak van den scheids
raad.

A ntw erpeD . — De tentoonstelling van 
mekanieke werktuigen is zeer belangrijk 
voor eiken stielman en voor eiken kleinen 
nijveraar ; zij vinden daar macbienen en 
werktuigen in wrerking, die zij nuttig en 
voordeelig gebruiken Kunnen, dat is te zeggen 
dat zij zelve over hunnejdegelijkheid oordeelen 
kunnen. Zij is open eiken dag van 10 tot 6 ure, 
lokaal « Skating Rink », Graanmarkt. — 
Inkoom 25 centiemen.

Sam son  K ina . Vermaarden kruidewijn 
van hiïfk huis Jacques Neefs Antwerpen. 
Het is eenen aangenamen drank, sterk aange- 
prezen voor zijne heilzame uitwerksels.
Verviers. — De werkstaking der wolnijver- 

heid, die reeds vijftien w'eken duurde, is 
geëindigd. Zaterdag avond hebben de werk
lieden eene algemeene vergadering gehouden 
en het hernemen van ’t werk gestemd. Onge
veer 1200 werklieden waren tegenwoordig: 
835 stemden voor het hernemen en 277 er tegen.

De arbeid zal dinsdag morgend om 8 ure 
hernomen worden voor de bereiders en de 
anderen zullen woensdagom6 ureherbeginnen. 
De grondslag van het akkoord tusschen beide 
partijen is de volgende : Er zullen geen slacht
offers zijn van de werkstaking. Voorde punten 
waarover men het niet eens is, zullen de twee 
komiteiten in onderhandeling treden, drie 
dagen na het hernemen van den arbeid.
Brussel. — Maandag morgend, rond 4 ure, 

kwam eene vrouw, meteen kindje op den arm, 
de Koningsplaats overgestapt. Agenten, die 
haar bemerkten, zagen opeens dat zij baar 
kindje de lucht in wierp en het als een kaatsbal 
terug pakte. Daarmee begon de vrouw te razen 
en te tieren en verwijderde zich, haar kind 
nog menig maal omhoog werpend. De agenten 
naderden haar en uit de onsamenhangende 
woorden die zij uitbracht, bemerkten zij alras 
met eene zinnelooze te doen te hebben. Op het 
policiebureel der Regenciestraat verbrijzelde 
zij al wat onder haar bereik viel en wilde de 
agenten bijten. De vrouw is een inwoonster der 
Borrensstraat, te Elsene. Zij werd naar het 
zinneloozenhuis geleid, terwijl het wichtje in 
het gesticht der verlaten kinderen geplaatst 
werd.
Charleroi. — Zaterdag namiddag rond 

21/2 uren, is de streek rond Charleroi beproefd 
geweest door aardschokkingen. De stad zelve 
is bevrijd geweest, maar den omtrek heeft 
veel geleden.

Vele huizen hebben hunne schouw verloren 
en een werkman werd bijna gedood door den 
val van een dezer. Te Gosselies werden bijna 
al de schouwen weggeslagen en ’t mag een 
mirakel genoemd worden dat geen voorbij
gangers zijn gewond. Rond de statie van Gos
selies is groote schade aangericht.

De aardbeving veroorzaakte groote paniek 
onder de bevolking, niet het minst in de 
scholen.

Dadelijk werden de lessen geschorst en de 
kinderen naar huis gestuurd.

De schok duurde ongeveer dertig seconden 
en was voorafgegaan van een lang onderaarsch 
gedommel.

Te Montigny werd de schok zoo zeer gevoeld 
dat de meubelen werden verplaatst en spiegels 
van de schouw gerukt.

Er kan hier geen spraak zijn van aardinzak- 
kingen veroorzaakt door de werken in de kool
mijnen, mits de aardschokken duidelijk zyn 
opgeteekend door den sismograaf van de Ster- 
rewacht van Ukkel.

— S chandalig  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.
Een kostelijke mantel. — In de fransche 

afdeelingder tentoonstelling van Turino (Italië) 
is er uit eene kist met pelswerk een mantel 
in chinchilla gestolen ter weerde van 50.000 
frank.
De koningin gedenkt den arme. — Ter

gelegenheid van hare herstelling heeft de 
koningin, vrijdag morgend, aan den burge
meester van Brussel eene som van 3000 frank

• doen overhandigen voor den arme der stad, ea



aan de burgemeester van Laeken en Sint-Jans- 
Molenbeek teder 1000 fr. voor den armen 
hunner gemeenten.
De droogte. — Te Cappelen, in de kempen, 

waar geene openbare leiding van drinkbaar 
water bestaat, is de droogte zoo groot, dat een 
inwoner verplicht geweest is twee groote 
vaten van zes honderd liters water uit Ant
werpen te doen komen, aangezien de water
putten droog liggen.

In zekere gemeenten van den Scheldekant 
heeft men over eenige dagen aan eigenaars 
van yachten, water aan één frank den eemer 
verkocht! Daar ook is het drinkbaar water 
schaarsch geworden.

M anoeuvers. — 65 officieren en 78 onder- 
offieren en soldaten hebben gedurende twee 
dagen den 1 en 2 Ju i te Rousselare verbleven, 
komende van Kortrijk en hebben in het omlig
gende rond gereden om herkenningen te doen. 
Die manoeuvers hadden plaats onder het be
stuur van den -heer luitenant-generaal Thys, 
van den Staf te Gent. ’s Avonds om 5 ure 
vergaderden de officieren in het Arsenaal om 
besprekingen te houden.

Zaterdag morgend om 7 ure hebben zij te 
Rousselare eenen bijzonderen trein genomen 
die ze allen, officieren, soldaten en peerden 
naarGent terug gevoerd heeft.
Doornijk. — Zomercarnaval op 25 

Juni. — Uitgang 1 1/2 uur. Tweede jaar.
— Groot suöcès. 3700deelnemers, 40 muzieken 
10 wagens. Schitterende fakkeltocht om
8 u r e ’s avonds. Bijzondere treinen.

LAATSTE TIJDING

M inisteriëele k risis .
Manifestatièn

hadden in verschillende steden door socialisten 
en liberalen plaats.

Te Gent had op de Vrijdagmarkt eene 
meeting plaats ; daarna trokken eenige hon
derden socialisten en liberalen, met muziek 
aan ’t hoofd, de stad door.

Te Brussel, te Bergen, te Luik hadden ook be- 
toogingen plaets.

Men zong overal van het « Ongediert der 
Papen» en van « ’t Algemeen stemrecht >.

Er hadden geene incidenten plaats.

M Schollaert heeft Donderdag avond een 
afscheidsmaal aangeboden aan al zijne gewe- 
zene collegas- ministers.
De houding van den Heer Woeste
Ondervraagd, over hetgene hij denkt over 

de gevoelens Donderdag door de rechterzijde 
jegens hem uitgedrukt, heeft de Heer Woeste 
geantwoord :

Ik versta niet wat men van mij wil.
Van ’t begin af heb ik gezegd dat men 

moest oppassen.
Ik heb altijd de meening uitgedrukt dat 

het nu de tijd niet was het ontwerp neer 
te leggen.

Velen van degenen welke Donderdag den 
heer Schollaert hebben toegejuicht waren van 
hetzelfde gevoelen.

Het is onjuist, zooals een blad het zegt, 
dat ik aan den koning aangeraden heb, den 
heer Schollaert weg te zenden ; ik heb niets 
aangeraden.

Ik kan niet mededeelen wat ik aan zijne 
Majesteit heb gezegd, maar ik heb gesproken 
zooals ik meende te moeten spreken.

Het nieuw ministerie.
De heer baron de Broqueville heeft aan

vaard een nieuw kabinet samen te stellen.
De heeren Helleputte, De Lantsheere en 

Liebaert zullen aftreden, evenals den heer 
Schollaert. MM. Hellebaut, Hubert, Davignon, 
Berryer en Renkin zouden hunne portefeuillen 
behouden.

Als nieuwe ministers die hen moeten ver
vangen stelt men voor : MM. Carton de Wiart, 
voor kunsten en wetenschappen ; Levie voor 
het geldwezen ; De Saedeleer, voor het rechts
wezen, en Tibbaut of Poullet, voor openbare 
werken en landbouw.

Ook de naam van M. Segers, van Antwerpen 
werd vdoruitgezet, als zullende geraadpleegd 
worden voor het aanvaarden eener portefeuille.

Men verwachtte er zich aan dat het nieuw 
ministerie Vrijdag avond zou samengesteid 
zijn en dat liet heden, Zaterdag morgend 
aan den Koning zou voorgesteld worden.

De heer Cyriel Van Overbergh, algemeen 
sekretaris van het ministerie van Kunsten 
en wetenschappen, die ernstig met den 
heer Schollaert had medegewerkt aan het 
Schoolwetsontwerp, heeft aan den heer Schol
laert z\jn ontslag aangeboden. Het ontslag 
werd aanvaard.

M. Van Overbergh trekt zich uit het open
baar leven terug.

S T A D S N IE U W S
Begunstigd door een prachtig weder, zijn 

de Sinksendagen aangenaam voorbij gegaan.
De Kermis op ’t Hert bekwam grooten 

bijval, geheel de stad viert ze mede ; de s tra
ten krioeiden van wandelaars die zich naar 
’t kermisplein begaven, ’t Was daar gejoel 
zonder einde bijzonderlijk voor de liefhebbers 
van sport. De mekanieke velodrom was altijd 
met rijders bezet, zoohaast hij openging tot 
dat het uur van sluiten geslagen was.

De velokoersen wierden aandachtig gevolgd, 
de jonge rijders deden hun uiterste best om de 
schoone prjjzen te behalen.

De andere feestelijkheden wierden ook neer- 
stig bijgewoond, voor slot Zondag toekomende 
groote velokoersen wijk Abeele en ’s avonds 
buitengewone verlichting.

In het Gildenhuis was er grooten toeloop 
van volk, waaronder vele vreemdelingen, om 
de werken en uitstallingen der verschillige 
vakscholen te bezichtigen.

Met genoegen deelen wij onze lezers mede 
dat den oproep van Mgr. Bermyn voorde nood
wendigheden der missie van Mongolië niet 
zonder gevolg gebleven is. Tot nu toe wierd er 
door verschillige personen de som van fr. 137 
gejond. Mochte dit goede voorbeeld de christene 
Iseghemnaren aanzetten om ook eene jonste 
aan dit goed werk te gunnen.

wij ontvingen nog :
Voor de hongerlijdende van Mongolië . 1.00
L. S......................................, . . . . 5.00
R. D. S.........................................................1.00

Prijskam p van Orde en R einheid.
BERICHT — De huisgezinnen die begeeren 

mede te dingen in den prijskamp voor Orde 
en Reinheid worden dringend verzocht zich 
aan te geven voor het einde der maand 
Juni in het Stedelijk Sekretariaat. — Na het 
einde der maand zal niemand meer aan
veerd worden.

Namens het komiteit 
van Orde en Reinheid.

SCH EEPVAART V A N  ISEGHEM.
De twee gebroeders, met kolen voor Gustaf 

Naert. — Le jeune Franqois, met brabantsch 
goed en lvonne de MervHle, met ciment 
beide voor de We Alidor Vandewalle. — 
Elk zijn gedacht, met kolen voor Conrard 
Verstraete. — Nooit gedacht, met lijnzaad 
voor Alfons Dassonville (Lendelede).

m  I
G EBOORTEN:

156. Maria Mulier, dv. Emile en Anna 
Callewaert. — 157. André Christiaens, zv. 
Henri en Robertine Vandenberghe. — 158 
Elisa Caenepeel, dv. Remi en Helena Dewaele.
— 159. Magdalena Parmentier, dv. Remi en 
Pharaïlde Vroman. — 160. Jules Hoste, zv. 
Camille en Marie Lecluyse.

ST E R F G E V A L L E N :
110. Florent Bourgeois, handelsbd8, 21 j. 

ong. zv. Camille en dem entia  Beerlandt, 
Brugstr. — 111. Maria Porteman, huish. 37 j. 
ecbtte Constant Withoeck, Rousselarestr. — 
112. Camille Viaene, 1 1/2 m. zv. Emile en 
Romanie Creton, Hondekensm. — 113. Adronie 
Neirinck, huish. 35 j. echtte Victor Labeeuw, 
hospitaal, Rousselarestr.

H UW ELIJKEN :
49. Camille Delforce, wever, 25 j. en Elvina 

Casier, borstelm. 20 j. — 50. Michel Bincquet, 
schoenm. 25 j. en Julie Demey, fabriekw. 20 j.
— 51. Joseph Soens, borstelm. 27 j. en Marie 
Casier, borstelm. 25 j.

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

KATHOLIEKE JONGE WACHT -  ISEGHEM 

Z ondag  2 5  Juni 1 9 1 1 ,  om 3 ure namiddag

V A A N D E L F E E S T

Priesterlijke B enoem ingen.
Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd : 
Pastor van O. L. V. te Rousselare, E. H. 

Van Ryckeghem, pastor te Assebrouck, pastor 
te Assebrouck, E. H. Vermeersch, pastor te 
Ousselghem, pastor te Ousselghem, E. H. 
Saint-TVÏartin, onderpastor van St Michiels, te 
Rousselare, pastor te St-Jacobscapelle, E. H. 
Storme, onderpastor te Leke, Onderpastor van 
St-Miohiels, 1e Rousselare, E. H. Callewaert, 
onderpastor van St-Jan, te Poperinghe, onder
pastor van St-Jan te Poperinghe, E. H. Desmet, 
onderpastor te Ivnocke, onderpastor te Knocke, 
E. H. Bonne, leeraar in ’t Pensionaat van 
Avelghem, onderpastor te Leke, E. H. Rouseré 
gewezen hulppriester te St-Jacobscappelle.

M arkt van Iseghem  10 Jun i 3 Jnn i
Boter per kilo fr. 3.00 & 3,10 2,90 a 3,10
Eieren per 26 2,50 a 2,60 i 2,40 & 2,£0

Diam antslijpen.
Een persoon willende eene diamantslypery 

alhier oprichten, vraagt deftige jonge lieden 
van 15 tot 18 jaar, om het diamantslijpen 
te leeren, alsook voor diamantsnijden en 
verstellen. Zich wenden tot den heer Vande- 
sande onderstatieoverste ol ten bureele der 
Gazette.

S U N U 6 H T I
ZEEP

W ijd ing en Inhuldiging
van het vaandel der Katholieke Jonge Wacht, 
onder de bescherming van het Nationaal 
Verbond der K. J. W. van België en van het 
Gouwverbond der K. J. W. van W.-Vlaanderen.

Om 2 43 en 3 04 ure : Ontvangst der vreemde 
maatschappijen aan de Statie.

Om 3 1/4 ure : Optocht van den stoet naar 
het Kasteel van Iseghem.

Om 31/2 ure : Ontvangst van het vaandel 
op het Kasteel.

Om 4 ure : In de Sint Hiloniuskerk wijding 
van het vaandel.

Aanspraak :
Om 4 1/2 ure : Optocht van den feeststoet 

naar het Gildenhuis.
Slotvergadering in het Gildenhuis waarop 

M. Vandevyvere Volksvertegenwoordiger het 
woord zal voeren.

5 uNUGHT"2eep
maakt de wascht gre makke: 
lijk enpeeft het lijnwaad ,  
den frischenen aangenamer) 
peur van den buitenlucht.

B ericht :
Ter gelegenheid van het FESTIVAL VAN 

WYNKEL St ELOI, zullen er morgen Zondag 
bijzondere trams rijden ;

Iseghem-Statie vertrek :
13 25 14.22 16.57 18.50 19.56 
Aankomst Wynkel St Eloi dorp :
13.46 14.43 17.18 19.10 20.17
Wynkel St Eloi dorp vertrek :

13 57 15.43 18.00 19.13
Aankomst Iseghem-Statie :

14.15 16.03 18.22 19.33

G e m e e n te  INGELMUNSTER.

Groote Wielrijdersfeesten
500 FR. PRIJZEN 

op Zondag 18 Juni 1911.

Om 2 1/2 ure, Groote STOET, 40 velomaat- 
schappijen.

Om 4 ure, OEFENINGEN voor Trompetten.
Om 5 ure, op de Markt CONCERT door 

de Velo-fanfaren van Aelbeke, Sweveghem, 
Cruyshautbem Tourcoing en de Koninklijke 
Harmonie der gemeente.

E lf-jarigeB orstziekte |
Wat de Abdijsiroop bewerkte.

Madame de weduwe NAESSENS, geboren van 
Oleemput, Aooaoiastraat 40 te Gent, verklaarde :

, 11 jaar geleden werd ik aangetast door eene 
hevige borstziekte, gepaard gaande met pleuris, 
waardoor mijne gezondheid hevig ondermijnd werd. 
Van die 11 jaar ben ik zeker 3 jaar bedlegerig 
geweest. Ik hoestte voortdurend, spuwde bloed 
en leed ondragelijke borstpijnen. Geen enkel 
middel, dat ik gebruikte, schonk mij verlichting 
en van genezen kon er in het geheel geen sprake 
ziin. Ik zegen den dag, waarop mij eindelijk de 
ABDIJSIROOP werd aanbevolen, want deze 
heeft mij zeer veel verlichting geschonken, zoodat 
ik nu weer mijn dagelijksche bezigheden kan 
doen. van bloedspuwingen geheel vrij ben, zeer 
weinig meer hoest en in het algemeen mij zeer 
goed bevind.

De ABDIJSIROOP heeft ook mijn zoon genezen, 
die het vorige jaar door een hevige bronchitis 
was aangetast, waardoor hij zeer ziek was. Hij 
had slechts een flesch ABDIJSIROOP noodig 
om te genezen.

De ABDIJSIROOP, KLOOSTER, SANCTA 
PAULO, geneest, onvoorwaardelijk den hard- 
nekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, 
keelpijn, kiek- en slijmhoest, ^bronchitis en alle 
borst- en lougaandoeningen.

Prijs per flesch van 230 grammen 2.25 fr. van 
550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. - 
Hoe grootere flesch, hoe voordeeliger dus 1 

A L L E E N  E C H T  M E T  R O O D E N  B A N D  
M E T  H A N D T E E K E N I N G .

V e r lo re n  zondag rond middag van aan 
de Kerk van 't Hert tot aan de marktstraat, 
schoone gouden broche. Goede belooningaan 
deze die ze terug brengt by Ch. Persyn 
marktstraat Iseghem.

Algemeen-Depot L. I. A KK ER. Rotterdam. 
Hoofd-Depot voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 
Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J . VERHAMME, apotheker 
M arktstraat, Iseghem en in alle aphotheken.

ALLE SLACH VAN 
Kunst- en N ijverheids-photopraphiën

Vergroeiingen, Kaders, enz.

Mme Ww* PIETERS-HOMERIN, Statie- 
plaats, Iseghem, heeft de eer het publiek 
kenbaar te maken dat zij de zaken van haren 
man zal voortzetten. Zij verhoopt door hare 
trouwe bediening en de zorg waarmede zij de 
haar toevertrouwde werken zal uitvoeren, 
voorts de gunst en het vertrouwen harer 
kalanten te behouden.

Men vraagt een werkhuis te pachten 
met öf zonder woonhuis, te Iseghem. 
Offei’S te zenden bureel der « Gazette van 
Iseghem. »

Uit er hand te koopen :
HUIS te Iseghem in de Marktstraat, tegen 

de Markt, met hof, groot 586 v. m., met 
uitgang in den Kouter. — Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad,

SCHOENFABRIEK vraagt voor Iseghem 
meestergast, bekwaam het werk op de 
fabriek te besturen. Schoone positie voor 
bekwaam persoon. Men schrijve H a a s e n s t e in  
V o g l e r ,  13803, Geneve. 10-6-11.

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

M eulders, te Ingelm unster  

en BoSSUyt, te Rum beke.

Op Dinsdag 20 Juni 1811, om 2 ure
namiddag :

INSTEL van

Eene H O F S T E D E
en Bouwgrond waaronder Twee huizen
samen groot 5 hectaren 02 aren 10 centiaren, 
gelegen te Ingelmunster, Brugsche kalsijde, 
verdeeld in koopen, gebruikt door Frangois 
Verstraete.
Een half ten honderd instelpenning te winnen

Studie ran  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 openbars 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 Jw*“ 
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, lastevry.

Z ittingen,
Instel op Woensdag 14 Juni 1911, ter

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

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

Een half ten honderden instelpenning

Studie van den Notaris

Le Corbesier te Iseghem .

OPENBARE VERKOOPING 
ten overstaan van den heer Vrederechter 
van het kanton Iseghem van

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

l e Koop. — Een groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de W ijngaard
straat, groot 6 aren 5-5 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot 1 Januari 1912, 
mits 300 bij jare boven de belastingen.

2» Koop. — Drie aan [elkanderpalende 
woonhuizen met afhankelijkheden en 6 
aren, 40 centiaren erve, gelegen te Iseghem, 
westkant der Ameyestraat gebruikt door 
verscheidene mits 10 fr. te maande voor 
elk huis, lastevrij.
INSTEL : Dinsdag 20 Juni 1911. 
OVERSLAG : Dinsdag 4 Juli 1911, tel

kens om 3 ure namiddag in de zaal van 
het Vredegerecht.

Studiën der Notarissen 
VANDE MOORTELE te Iseghem  

en BAERT te M eulebeke.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een H A N D E L S  H U IS
ta ISEGHEM, Marktstraat,

dienende thans voor goudsmidswinkel, met 
ruime achtergebouwen, cour en hof, voor 
eene groote van 177 vierkante meters. — 
Onvergeld gebruikt door Mevrouw Weduwe 
Emiel Gallens, tot 31 December 1911 .

ZITDAGEN :
INSTEL Donderdag 22 Juni 1911, 
OVERSLAG Donderdag 6 Juli 1911,

bside ter herberg de Nieuwe St Pieter, bij de 
weduwe Alidor Vandewalle, telkens om 2 ure 
namiddag.

Mr & Mme M aurice Meier,
bijzondere heel- en tandm eesters,  
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- eu Feestdagen.
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ZENUWZIEKTEN!

Z E N U W Z I E K T E N !
J A ! Ü A !

’t Is een aangenomen fe i t:
De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaitngen, zenuwkoorts, 
de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd
heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de 
vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheum atisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
*e zijn gtnsch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PRIJS : fr. 1.25 de doos; fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos; 

fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos.
Algemeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikoiaas, alsook

bl] M -A-* Roclenbacli, Apotheker, Iseghem.
•n in *lle goede apotheken.

W a c h t  U v a n  n a m a a k ie l i ,  ze z ijn  zon d er w a a rd e .

JOSEPH DESIMPELAERE, Slabbaardstraat, 
Iseghem, vraagt aanstonds twee Timmer
mans-Schrijnwerkers, Goede Joon. 10-6.

5000 üiirwsto ptis.
A ir?  Omrüchtbaarheid te geven aan onze 

uurwerken en to t verspreiding onzei 
rijk versierde kataloog, ieder lezer van dit blad bekomt 
gratis eene schoone remontoir of anker horlogie voor 
Damen of Heeren, zend eene postkaart met uw adres 
naar de horlogiefabriek

R. Feith ,
LUGANO Zwitserland.

P ort voor Zwitserland der Postkaarten, 10 cent. de 
brieven 25 cent.

BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF 
onmiddelijk 

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

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

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
Marktstraat, ISEGHEM.

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

F abrikanten  !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

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

Specialiteiten van amianten, bourragiën en maohien 
oliën spoedige bediening.

Doos van 2cachefTe;n
KoKer van 9 cac heften

in alle
APOTHEKEN

W ek elijk sch e  M arkten
KÖKTfiIJK 29 Mei

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

id.

21.00 a 21,50
16.50 a 17,00
20.50 a 21,50 
.00,00 a 63,50 
.00,0(>a 102,00
10.00 a 12,50 

2,60 a 2 90 
2,30 a f,70

.00,00 a39,00 
00,00 a 00,00

Veemarkt: 29 Mei 177 koeien, 
37 stieren, 50 ossen.

ROUSSELARE 30 Hei 
Tarwe 100 k° 21,00 a 22,00
Roode tarwe 19,50 & 20,50
Rogge 16,50 a 17,00
Haver 20,50 a 21,00
Boonen 22,00 a 23,00
Aardappelen 12,50 a 13,50
Boter per Kilo 2,80 a 3,00
Eieren per 25 2,50 a 2,40
Suikeryboonen beschik.39,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 25,00 a 35,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a63,50 
Lynz. olie 100 102,00

DEYBZE 31 Mei
Aardappels 100k.ll,00al3,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 1,80 a 1,90
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 27 Mei
Tarwe de 100 k° 20,00 a 21,00
Rogge 15,50 a 16,50
Boter 2,75 a 3,25
Aardappels 12,00 a 13 00
Haver 100 k“ 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,75

AUDENA1RDE 8 Ju n i 
Aardappels 100k°l l,50al3,00 
Boter de kilo- 2,70 a 2,90
Eieren per 25 0,00a 2,60
Verkens 45,00 a 47,00
Konijnen 3,25

ANTW ERPEN 6 Ja n i
Soda-nitraat beschikbare fr. 23,60
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 31,50 

Veemarkt Antwerpen 6 Juni
kw. 0,86 k 1,06

0,00 0,00
0,84 1,04
0,74 0,94
0,90 1,45

5 Jun i
21.00 a 21,50
16.50 a 17,00 
20 00 a 21,50 
00,00 a 63,50 
('0.00 a 103.00
12.00 a 13.00 
2,70 a 3,00
2.10 a 2,20 

00,00 a 44,00
00,00

146 veerzen

6 Jnni
20.50 a 21,50
19.50 a 22,5U
16.00 a 16,50
19.00 a 19,50
21.00 a 22,90
13.00 a 14,00
2.90 a 3,20
2.10 a 2,20 

00,00 a 41,00 
00,00 a 18,25
24.00 a 25,00 
00,00 a 63,50 
0,00 a 101,50

7 Jnn i 
9,00 a 10,00 
2,60 a 2,70 
2,20 a 2,30
1.90 a 2,00

40.00 a 45,00
3  Jn n i 1

20.00 a 22 ,0ö
15.50 a 16,50 
2,80 a 3,10

10.00 a 12,00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,75
1 Jnn i

10.00 a 10,50 
0,00 a 2,85 
0,00 a 2,24

00,00 a 45,00 
a 2,50

l e10 ossen 
90 koeien 
20 veerzen 
60 stieren 
55 kalveren

Algemeen depót voor Igaghem en omstreken
Apotheek ArthurRodenbaoh

ffroot* M arkt

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

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

Ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en het maken van alle slach 
van 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 worden aanvaard.

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

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd ste r en n aais ter

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

G e e n  G r i i  s  H a a r
~  M E E S ! ! !

« De Nieuwe Loadon »
doet de grijze haren binnen en 
kfcle dagen verdw ijnen , m nakt het 
h a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletje» 
van h e t hoofd weg.

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

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

E n g i l s c b i  E B s r d t i o s t u a r  b i b  2  f r .  p s r f l a c a i

T e  koop bij A pothekers
D ro g is ten , H aa rs n ijd e rs  en R eukw inks it

Ir 't grsol: firfurairli 0r Saip, Wêtn'&i&kè (B»l|Tt)

Superphosphate KUHLMANN
«»>■£>
<ŝc> <5̂ °

S É C H É  AU F O U R

IE PLUS PULVÊRULENT

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

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

^  1

o. ^ / / T ^  A
\ ^/PPHOSP^vf

14/16 
Exporté

HET VLUGSTE

W a a r b o r g  lood

Mengelingen gewaarborgd 

Eischt het merk
BY ALM t

vettenkooplieden

Metaal afsluitingen — Pikdraad — Ijzeren draad voor afsluitingen — 
Traliedraad — Hennenhokken — Hondenhokken — Tapijten — Kabels.
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‘RCLÖTURES HËTALLIQUES
DlPlÓMt DHONNCUR. CKi PR!)f

lRSTENB£RGp^ ^ ^ r c ^ V u 074AtiDERltCHT-BRUX 

- KATALOGUS KOSTELOOS.

PÜRTES,CHEN!15 
PO ULAILLERS. 
CRI LLAGES. 
TISSUS.CABU3. 
PAILLASS0HS 
RONCES.RESSORÏS
et autres articto 
cn fif mitallinufl

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

G-entstraat, 2S, ISECGHKM

JPracht- 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-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, ritckel; célludoïd- enz,, café-serdcen in porselein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
Ik beveel mij ia 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 fr.
BEDDEN, 1“ kwaliteit van windhaar, geknischt mat machien, voor 2 personen

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

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in  1881 

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

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,209,95

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

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

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. S2e,SO 20 jaar fr. 75 ,30

10 jaar fr. 124,90 25 jaar fr. 65 ,80
15 jaar fr. 9 1 , 0 0  30 jaar fr. 5 0 , 0 0

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 •/» op stortingen voor korten duur en 3,60 •/» 

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.

B E L A N G R IJK  BERICHT

T A N D E N  v

I M . & f l T M ,  M E I E R 1
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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 oskroenstraat, 2 K o r t r i j k

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
H e t  p l a a t s e n  van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
h e b b e n  n i e t  van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MK1ER, kan men de hardfete spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Dezti 
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 Mm” MAURICE MtilËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zy gebreveteerd zyn.

K unsttanden te beginnen van a i 5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit d* 
laboratoire van Mr en M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven  
T* raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd d* *o»> 
ea hoogdagen.


