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De werkstaking ia ie koolmijnen.
De wet die den w erkdag  in de mijnen regelt, 

is sedert 1 Januari in voege gekomen.
De mijnwerkers hebben die wet gevraagd 

en de socialistische leiders en volksvertegen
woordigers hebben er ten zeerste op aan
gedrongen.

Nu dat de wet in voege is gekomen, hebben 
de besturen der koolmijnen veranderingen 
moeten doen aan hunne werkhuisreglementen, 
om deze in overeenstemming te brengen met 
de niewe wet.

Die gewijzigde reglementen zijn op 15 
December, altijd zooals de wet het voorschrijft, 
tot nazicht u itgehangen—opdat de werklieden 
h u n n e  opmerkingen zouden kunnen inbrengen.

Geene enkele aanm erking  werd gemaakt, 
maar na 1 Januari gingen de werklieden in 
staking.

Is dat niet zonderling ? — men m aakt geene 
aanmerkingen en men gaa t in staking omdat 
men niet tevreden is !

Zoruferling is het ook dat men s taak t tu 
Luik. en dat men niet s taak t te Bergen en 
niet of zeer weinig te Charleroi. De nieuwe 
wet is nochtans voor allen gelijk.

De zaak is dat de mijnwerkers eene zekere 
manier van werken hadden aangenomen, en 
dat zij nu aan andere regels onderworpen zijn.

De w erkuren  per dag worden bepaald en 
ze worden verkort.

Vroeger waren de w erkuren  niet bepaald.
De meeste werklieden w erk ten  niet den 

Maandag ; ze werkten de andere dagen wat 
langer, en zoo kw am  het overeen uit per 
week.

Voortaan kan men echter niet zoo lang 
werken als men wil, daar de wet den arbeids
dag beperkt, en bijgevolg om evenveel uren 
per week te hebben, moeten de werklieden 
ook den Maandag werken.

Velen zijn er wien dat niet aanstaat, ze 
zouden liever gehad hebben den Maandag 
niet te werken en de -andere dagen wat 
langer.

De mijnbesturen hebben dus in hunne 
reglementen geschreven, dat er ’s Maandags 
ook moest gew erk t  worden, en zij hebben 
boeten vastgesteld, waarmede de achterblijvers 
zullen getroffen worden.

Men begrijpt gemakkelijk dat er orde moet 
zijn in de mijn, en dat de werklieden niet 
mogen wegblijven naar beliefte.

Als de Kolenkappe’rs daar zijn en de kolen- 
gaarders of voerders niet, dan kan de kapper 
niet voort.

Als de kapper daar niet is, dan hebben de 
gaarders en voerders niets te doen.

Ieder moet er dus zijn op den gestelden 
tijd. en ’t is deze dw ang door de mijnwerkers- 
syndikaten zelve gevraagd, welke de mijn
w erkers  niet gaat.

Kortom, het nieuwe gareel dat de wet 
hun oplegt gaa t hun niet.

Het is nochtans in hun eigen belang ge
vraagd en gem aakt.

***
Het was wel te voorzien dat het in voege 

komen der nieuwe wet eenige wrijvingen 
en moeilijkheden zou medebrengen.

Opmerkelijk is het dat deze w erkstak ing  
niet plechtig belegd werd in de vergaderiugen 
der syndikaten.

Neen, de mijnwerkers hebben zoo onder 
elkander gezegd : ’t is staking, we staken, 
en de eene bleef alhier te huis en de andere 
aldaar, zonder gemeenschappelijk overleg.

Hier blijkt dat de syndikaten in sommige 
gevallen onmachtig zijn. Nochtans men mag 
d e  vraag stellen waarom  de  syndikaten hunne

leden van eenigen tijd voor nieuwjaar niet 
hebben samengeroepen, om ze voor te bereiden 
tot de nieuwe wet.

Afvaardigingen van patroons en werklieden 
zijn door den heer minister ontvangen en 
reeds zijn vier moeilijkheden van de zes uit 
den weg geruimd.

W at de twee overigen betreft, er schijnt 
enkel misverstand of mistrouwen te zijn.

Intusschen heeft die werkstaking aanleiding 
gegeven tot betreurenswaardige en onherstel
bare gebeurtenissen.

Het verbond der christene mijnwerkers, 
heeft eene inschrijvingslijst geopend ten 
voordeele van de leden der syndikaten, die 
tengevolge van de w erkstaking in de onmo
gelijkheid zijn hun brood te verdienen.

Z. H. Mgr Kutten, bisschop van Luik, 
heeft eene som van 300 fr. gezonden en 
een brief, waarin hij zegt te begrijpen dat 
de. leden van de christene syndikaten, die 
in de w erkstak ing  zijn, noodig hebben 
door de Openbare welwillendheid ondersteund 
te worden.

Zonder de oorzaken van de w erkstak ing  
of hare wettigheid te willen beoordeelen, 
zegt de kerkvoogd, weet ik dat de christene 
syndikaten onderhandelingen aangeknoopt 
hebben met de |bazen, mei het rechtzinnig 
inzicht tot eene bevredigende oplossing te 
geraken ; ik heb maar een spijt, ’t is dat 
hunne pogingen mislukt zijn. Ik druk den 
wensch uit dat men to tak k o o rd  zal komen, 
met van weerskanten toegevingen te doen.

Do t o e s t a n d  w o e n s d a g  a v o n d
De afgeveerdigden van het Verbond der 

Christene Mijnwerkers, woensdag vereenigd 
in het Secretariaat der Maatschappelijke 
W erken, te Luik, hebben de herneming van 
den arbeid besloten in de putten van Marihaye, 
van Collard, in de Six-Bonniers, van den 
Gosson, van den Bonnier, van de Espérance, 
van de Bonne-Fortune en van Wérister. 
Dezelfde heslissing werd genomen voor de 
Bonne-Espérance en de Batterie, doch op voor- 
w aarde dat men er geene boeten zal toepassen 
en dat men er de stakers niet zal aanzien 
als nieuwe werklieden, waardoor zij de voor- 
deelen van de hulpkassen zouden verliezen.

De mijnwerkers van Seraing die eene 
vergadering gehouden hebben in de zaal 
Sudzot, hebben insgelijks het einde van de 
w erkstak ing  gestemd in al de koolmijnen 
van de streek.

W erklieden aangerand
Donderdag morgend kwamen vijf mijn

werkers, vergezeld van een politieagent, 
langs de rue du Baron, te Luik, om naar 
hun werk te gaan in de koolmijn van den 
Girard-Clos. Eenige kerels, die langs weers
kanten de s traat verborgen zaten achter de 
aardhoopen, begonnen met groote steenen 
te werpen en de policieagent werd gekw etst,  
Hij loste eenige revolverschoten om de 
aandacht te trekken van de gendarmen, die 
in de beurt patroeljeerden Toen de gendarmen 
toesnelden, namen de laffe aanranders de 
vlucht ; ze konden niet ingehaald en ook 
niet herkend worden.

Socialistische ophitsingen.
Het Verbond der Metaalbewerkers, aange

sloten bij de socialistische partij, heeft een 
omzendbrief rondgestuurd, opgesteid in de 
hevigste bewoordingen. De metaalbewerkers 
d rukken  den wensch uit dat de staking in de 
koolmijnen zou voortduren, opdat men zou 
gedwongen worden al de werkhuizen te 
sluiten bij gebrek aan brandstof. V erder zegt 
de om zendbrief: « Vereenigen wij in een zelfde 
gevoel van haat de bandieten, de verworpe
lingen van de burgerlijke samenleving en 
hunne wachthonden, de gendarmen, de policie- 
mannen en onzen burgemeester. »

Men ziet dat de rooden niet beter vragen 
dan dat de staking zou voortduren, om oproer 
te kunnen zaaien ; de ellendelingen weten 
nochtans wel dat er geen gebrek aan brandstof 
zal zijn, daar er uit Duitschland meer dan te 
veel toekomt.
W erkstaking in de streek van Bergen.

Donderdag morgend is er eene w erks tak ing  
uitgebroken in den pu t n. 21 der koolmijnen 
van de Produits du Flénu, tengevolge der 
doorzending van twee werklieden. De stakers, 
ten getalle van 500, weigeren den arbeid te 
hernemen zoolang de twee doorgezonden 
m akkers niet terug  aanveerd zijn.

W erkstaking in ’t zicht
in Duitschland.

De mijnwerkers van den kolenbassijn van 
de Roer hebben eenparig  besloten verhooging 
van loon te vragen.

De christene syndikaten zijn ’t akkoord met 
de socialistische.

Indien aan die eischen geene voldoening 
gegeven worden, vreest men dat eene w e rk 
stak ing  zal uitbreken.

öe lerugkeer lot ie M a a r s c le i f l
Een der meest gevierde schrijvers van 

Frankrijk , M. Maurice Barrès, lid van' de 
Akademie en afgeveerdigde van Parijs, heeft, 
m aandag in de Kamer eene redevoering 
uitgesproken, die een diepen indruk gem aakt 
heeft.

In eene aangrijpende rede heeft hij doen 
zien welke noodlottige uitslagen de kerk 
vervolging oplevert, zelfs onder opzicht van 
kunst en van beschaving. Hij heeft terzelf 
der tijd den droevigen toestand getoond, 
waarin  F rankrijk  thans verkeert,  en het 
diep verval dat het fransche volk te gemoet 
gaat.

Sedert de toepassing der wet op de 
scheiding van Kerk en Staat, wordt er  bijna 
niet meer gezorgd voor het behoud der 
prachtige tempels, waarop het land eens 
zoo trotsch. was. Op vele plaatsen reeds 
va! en de kerken in puin, t<n dit zal nog 
ve/^ i geren , w ant daar waa*> nog goede 
wil bestaat 'orn het gebouvtmers' hersteller, 
en te onderhouden, is er dikwijls' gebrek 
aan geld.

M. Barrès vroeg aan minister Briand w at 
deze zou doen om de andere kerken te 
sparen, want, zegde hij. in het belang zelf 
der beschaving, is het noodig de kerken te 
behouden, ’t Is niet voldoende het w e ten
schappelijke onderwijs te verspreiden, de 
mensch heeft ook behoefte aan een hooger 
leven, aan het zieleleven.

De kerkvervolgers hebben het godsdienstig 
leven willen vernietigen, en het gevolg is 
geweest dat zij het volk naar het heidendom, 
naar de barbaarschheid terugleiden. Overal 
begint het wangeloof, de superstitie in hare 
vernederendste . vormen zich opnieuw te 
verspreiden. Vele ongelukkigen, die niet 
meer naar de kerk gaan, leveren zich over 
aan de dwalingen van de tooverij, de 
kwakzalverij, de geestbezweering en het 
hypnotism. En er zijn thans in Frankrijk  
menige officieele schoolmeesters, #ie zich 
met de draaiende tafels bezig houden. Er 
zijn dorpen w aar  men in de doodskist van 
een overledene zijne schoenen en geld legt, 
zooals ten tijde van het heidendom, opdat 
hij zijne reis hiernamaals zou kunnen voort
zetten. v

Met de kerken af te schaffen, heeft men 
de barbaarschheid doen terugkeeren. Te Grisy- 
Suisnes heeft men de kerk afgebroken : de 
burgemeester en de veldwachter pasten op 
de 'werken, in d e  hoop dax men « den schat 
der pastoors » g ing ontdekken. Toen de 
grafsteden in de kerk opengehroken werden, 
haalden de werklieden er de geraamten uit en 
deden ze dansen in tegenwoordigheid der 
schoolkinderen en zij sleepten de doodslakens 
over de straatsteenen. En de burgemeester 
en de veldwachter stonden dat glimlachend 
na te zien.

M. Maurice Barrès vroeg, niet in naam van 
den godsdienst m aar enkel-in naam der bescha
ving, dat er maatregelen zouden genomen 
worden om een einde te stellen aan zulke 
schandalen, om dien te rugkeer  tot het heiden
dom en de barbaarschheid tegen te werken

« Het godsdienstig gevoelen bestaat, zegde 
hij ; de dorpskerk is er het zichtbaar kenteeken 
van. Eerbiedigt die te gelijk edele en krach
tige steenen, noodig voor de volledige ont
w ikkeling  van het menscladom. W a t  mij 
betreft, ik ben ze hier komen verdedigen, 
zooals ik desnoods de hoogschool zou ver
dedigen. »

Men ziet — de welsprekende redevoering 
van M. Maurice Barrès bewijst het genoeg,
— dat het behoud der kerken, het gods
dienstig gevoelen onder het volk, zelfs onder 
eenvoudig menschelijk oogpunt noodig is : de 
afschaffing van den godsdienst is het zedelijk 
verval van een land, de te rugkeer tot al

de barbaarschheden, g ruw elen en schand
daden van het heidendom, ’t ls een onge- 
loovige die dat zelf in de fransche Kamer 
heeft° moeten getuigen.

Op de redevoering van M. Barrès heeft 
M. Briand dinsdag geantwoord dat de zaak 
zoo e rg  niert is, dat de overheid de kerken 
niet wil laten in puin vallen en dat e rv o o r  
hun behoud' zal gezorgd worden. Die ver
k laring heeft echter niemand voldaan, want 
men weet genoeg dat die belofte niet gemeend 
is. De vrijmètselaarsregeering bekommert 
zich niet met het zedelijk verval van het 
volk. als zij haren godsdiensthaat m aar kan 
in Volgen. _ ———— =====

De huisarbeid.
Het Internationaal Bestendig Komiteit van 

den Huisarbeid, aangesteld op het congres van 
september laatstleden, heeft eene vergadering 
gehouden in de Arbeidsbeurs te Brussel, onder 
het voorzitterschap van M. V. Brants, hoog- 
leeraar te Leuven, en in tegenwoordigheid van
E. P. Hutten. Er werd besloten eene verzame
ling bijeen te brengen, v a n  alles wat er over 
den huisarbeid verschenen is. ln het aanstaande 
congres zullen de volgende vraagstukken be
sproken worden : de loontarieven ; het genees
kundig toezicht ; de beroepsinrichting en he t 
gezamentlijk verdrag ; de w erk ing  der ver
bruikers. M. Neuckens zal voorloopig het am bt 
van schrijver waarnemen. De briefwisseling 
moet hem toegestuurd worden in het stadhuis 
te Brussel. De aanstaande vergadering van het 
bestendigd bureel is bepaald op 3 maart.

ue Daniël m België i ï  1910.
De «M oniteur»  deelt de officieele statistiek 

mee van den in- en uitvoerhandel van België 
gedurende ’t jaar 1910. E r werd voor 3,958 
miljoen frank ingevoerd, tegen 3,588 miljoen 
het vorig jaar. dus eeue vermeerdering van 
369 miljoen frank, ’tz ij  103 ten honderd.

De uitvoer van belgische voortbrengsels en 
van ingevoerde artikelen, welke in ons land 
nog eene bew erking ondergingen, bedroeg in 
het verloopen jaa r  2.930 miljoen frank, tegen 
2.704 miljoen in 1909 ; ’t is dus eene vermeer
dering  van 226 miljoen of 8,41 ten honderd.

De opbrengst der invoerrechten beliep fr. 
67,355,901 tegen 60,990,545 fr. in 1909. Er was 
dus eene meerdere ontvangst van 3,365,356 fr.,

. ’t z i j  10,4 ten honderd meer.
Men ziet dus dat de handelsbeweging in 

België goed vooruitgaat. De in- en uitvoerhan
del en de scheepvaartbeweging ontwikkelen 
zich meer en meer.

De zeer liberale « Chronique », deze cijfers 
gevende, voegt e r b i j : W a t  doet ons land toch 
vooruitgang op handelsgebied.

W at ge zegt, « Chronique ». Maar ’t zijn nog- 
thans de katholieken die sedert 26 jaar aan 
’t hoofd staan. Ge.ziet dat zulks den vooruit
gang  niet tegenhoudt, wel integendeel.

VOOR DE VISSCHERS.

Sedert langen tijd klagen de visschers en 
allen die te Oostende van de vischnij- 
verheid leven, over de beperkte ru im te in 
de haven en van de vischmijn.

Zijne Majesteit koning Albert, die, zooals 
onze lezers weten, zich bijzonder het lot 
der visschers aantrekt, en reeds veel ver
beteringen heeft aangebracht, heeft zich zelf 
rekenschap willen geven over de w erken, 
die aan de haven en de vischmijn van 
Oostende zouden moeten uitgevoerd worden, 
om aan onze vischnijverheid toe te laten 
met den vreemde te konkurreeren.

Dat was het doel der reis welke de Koning 
naar Oostende ondernomen heeft en waarvoor 
hij daags te voren, nopens dat ontwerp, een 
lang onderhoud had met M. Helleputte, 
minister van openbare werken.

Onze Koning heeft al de tegenwoordige 
instellingen bezocht en de klachten der Oost- 
endsche handelaars erkend ; hij heeft zich 
partijganger verklaard van de vergrooting 
oer kaaien en het bouwen van eene nieuwe 
vischm\jn, voorzien vande laatste verbeteringen.

Zijne Majesteit heeft aan de personen van 
zijn gevolg herinnerd dat eeoe bijzondere 
kommissie reeds gelast geweest is in den



vreemde de instellingen der visschershaven 
te bestudeeren en dat bij zelf zich reeds
dikwijls rekenschap heeft gegeven van de 
voortreffelijkheid dezsr instellingen.

De koning verlangt in den zoo korst
mogelijken tijd eene overeenkomst tusschen 
de .stad Oostende en het gouvernement te 
zien tot stand komen voor de vergrooting
der kaaien en dokken, ec het bouwen van
eene nieuwe modelvischmijn.

Onze V olksvertegenw oordigers.
Bn Gillès de Pélichy eu M. Delbeke hebben 

den heer minister van nijverheid en arbeid 
bericht gegeven dat zij hem in de kamer 
zullen ondervragen over den lock-out van 
Ingelmunster.

Bij de heropening der kamers zal deze 
ondervraging ingeschreven worden op het 
dagorde. ______________

Ontslag.
M. de baron van der Bruggen, gewezen 

minister van landbouw, heeft zijn ontslag 
als volksvertegenwoordiger van Rousselare- 
Thielt gegeven, daar hij niet regelm atig  de 
Kamerzittingen kan bijwonen. Hij zal in de 
Kamer vervangen worden door M. Al. Van 
de Vyvere, schepene te Gent.

BUITENLAND.
FRANKRIJK.

Revolverschoten in de Kamer.
Dinsdag namiddag, terwijl de zitting volop 

bezig was, werden in de fransche Kamer, van 
uit  eene openbare tribuun, twee revolver
schoten gelost, in de richting van de bank 
der ministers. M. Mirman, bestuurder van 
den openbaren bijstand bij ’t ministerie van 
binnealandsche zaken, werd gekwetst.

De dader is zekere Gizolme, gewezen griffier 
van het vredegerecht te Pau. die afgesteld 
was, omdat hij aan hersenberoerte leed. Men 
heeft hem reeds eens in een zinneloosgesticht 
moeten opsluiten, nadat hij, zonder reden, 
op den consul van Engeland, te Saint-Sebastien, 
geschoten had.

ENGELAND  
De zaak van Houndsditch.

De ju ry  die het onderzoek gedaan heeft 
over de dood van de twee kerels, verbrand 
tijdens de belegering van het huis der Sydney 
Street, te Londen, verk/aart dat Jozef door 
een geweerschot gedood werd en dat F rits 
verstikt gestorven is. De ju ry  heeft den 
wensch u itgedruk t dat deze gebeurtenis 
de Kamers zou aanzetten strenge wetten 
te maken tegen de huisvesting van vreemde 
misdadigers in Engeland.

Men hadde  tegenwoordigheid van M. Chur- 
chill,' noinistër Van binnenlandsche zaken, 
op de plaats der belegering hevig beknibbeld. 
De minister heeft nu aan den ju ry  verklaard
d a t  d o  m ï i ö 4 a n d i g ,b o d o n  b o o  b u .iV o * i^ '  r

waren, dat hij er zelf wilde over oordeeien. 
Hij neemt de volle verantwoordelijkheid op 
zich van het feit : dat hij de pompiers belet 
heeft den brand van het belegerd huis te 
bestrijden, aangezien zij voorzeker door de 
bandieten zouden doodgeschoten geweest zijn.

DUITSCHLAND  
Het recht van w erkstaking.

Een zeer belangrijk geval voor de w et
geving betreffende het recht van w erkstaking, 
zal binnen kort voor de rechtbank van 
Solingen opgeroepen worden. De Bond der 
nijverheidswerklieden riep onlangs de staking 
uit in eene wapenfabriek van Solingen. De 
bazen antwoorden met, de leden van den 
bond verantwoordelijk te stellen, en dreigden 
aan de kas der vereeniging 200,000 fr. 
schadevergoeding te vragen. Daar de w erk 
lieden bij hun besluit bleven den arbeid te 
staken, heeft de fabriek nu eene klacht 
bij de rechtbank ingediend.

. BINNENLAND.
Bericht aan onze lezers. — Volgens de 

inlichtingen die wij ontvangen hebben, is 
de scheurkalender van Guido Gezelle dit jaar  
niet verschenen. • .

S w e v e g h e m .  — Laffe aanranding .  — 
Over eenige dagen was ereenegedee lte li jke  
w erks tak ing  ontstaan in de Fabriek van M. 
Raes, wat soms twisten veroorzaakte tusschen 
de werklieden die aan den arbeid gebleven 
waren, en dé stakers. Iedereen was nu opnieuw 
aan ’t werk. V ri jdagavond , toen de w e rk 
lieden als naar gewoonte de fabriek verlaten 
hadden, werd de genaamde Cyriel Eggermont, 
28 jaar oud, scheerder, gehuw d en vader van 
twee kinderen, in de Ooteghemstraat, ook 
gezegd Kopersreke, aangevallen door een 
anderen scheerder, een 19 jarigen: jongeling, 
die hem met een scherp voorwerp een gew el
digen slag op het hoofd toebracht en op de 
vlucht ging. Eggermont slaakte eenen kreet 
en viel ten gronde ; de werkgezellen snelden 
toe en droegeri het > slachtoffer in de  woning 
van Viaene-, w aa r  een geneesheer hem kwam 
verzorgen. Eggermont had eene wonde van 
acht centimeters diep ; de kw etsuur,  w aaru it  
■overvloedig bloed gulpte,, moest toegebracht 
zijn met een beitel of met een mes.

De gekw etste werd naar zijne woning over
gebracht ; za terdag verslechtte zijn toestand 
zoodanig dat de geneesheer den eerw. h ie r  
pastor deed ontbieden en de overheden ver
w ittigde. Toen de priester te r  plaatse kwam, 
was de ongelukkige Eggermont bewusteloos, 
én kon hij nog slechts het H. Oliesel ontvangen. 
De policie stelde aanstonds een onderzoek in,

. onderhoorde de getuigen en verwittigde het 
parket van Kortrijk.

De toestand van het slachtoffer is bedenkelijk 
en de geneesheer vreest een noodlottingen

afloop, daar waarschijnlijk de hersens gekw etst 
zijn.

De moordpoging w ordt in de gemeente d ruk  
besproken en, moest men den plichtigein han
den krijgen, hij zou ongetwijfeld een slecht 
oogenblik beleven. De aanrander was tusschen 
de werklieden die tijdens de staking aan den 
arbeid gebleven waren, terwijl Cyriel Egger- 
mont met de andere scheerders aan de staking 
deel genomen had. Men weet niet wat aan
leiding gegeven heeft tot die laffe aanranding. 
De dader heeft zich in de gendarmerie gevan
gen gegeven.

— S c h a n d a l ig  b e d r o g  : Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
van Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden veel vervalschingen verkocht.

G en t.  — Moord en zelfmoord. — De 
genaamde Juliana Vandewiele leefde sedert 
een paar jaren gescheiden van haren man, 
en woonde met hare twee kinderen bij hare 
tante Marie Legeert, vrouw Potie w inke
lierster in de Ste Cathelijnestraat. Juliana 
Vandewiele leefde zeer afgezonderd, zij had 
met niemand geene betrekkingen en hielp 
hare tante in het huishouden.

Dinsdag rond 6 1/2 ure w as Juliana nog 
niet beneden gekomen ; dit verwonderde hare 
tante en zij g ing ze roepen aan den trap. 
Daar zij hare nicht niet zag afkomen, zeide 
zij tegen haren man dat hij zo i naar boven 
gaan om haar w ak k er  te maken daar er 
veel w erk  was. Pottie klom naa r  boven stak 
de deur open van de kam er w aar zijne 
nicht sliep, doch week onmiddelijk achteruit,  
als van den donder geslagen. Voor het bed 
lag een groote bloedplas die geheel den plan
kenvloer roodgeverfd had. Pottie slaakte een 
angstkreet, zijne vrouw kwam toegeloopen 
van zoohaast zij in de kam er kw am  en den 
bloedplas zag, was haar eerste gedacht dat 
hare nicht vermoord was Zij snelde naar 
beneden en riep om hulp. Doktor Bastéyn 
kw am  spoedig aan en bestatigde dat de 
ongelukkige vrouw Vandewiele eene vree- 
seltjke wonde had aan den hals en om zoo 
te zeggen het hoofd afgesneden was. Intusschen 
was ook de politie aangekomen. Daar de 
moord nog niet lang geleden kon gepleegd 
zijn, besloten zij het huis af te zoeken. Zij 
vonden in een stalleken staande achter  de 
woning Pottie een man liggen die gepoogd 
had zich te verhangen. Men bevond dat hij 
zich de polsaders doorgesneden had en dood
gebloed was.

Het was de genaamde Frans W arrens, 
'21 jaar, timm?rmansgast. Men kon duidelijk 
op zijn gelaat de indrukken zien van de 
vingers van Juliana Vandewiele die zich 
tegen den moordenaar verdedigd had. W arrens 
heeft die misdaad gepleegd uit w raak .  Het 
was bekend dat hij sedert iang poogde be
trekkingen aan te knoopen met het slacht
offer die hem telkens afgewezen had.

Samson K in a .  Vermaarden kruidewijn 
v a n  h e t  hu.^— ' ■■"ques  . N ee f s  A n t w e r p e n .  ,>*et

'is  een a a n ^ ...„.nen drank, sterk aangewezen
voor zijne heilzame uitwerksels.

Sterfgeval.
Maandag laatst, 16 Januari had te Brugge, 

de plechtige begraving plaats van den Heer 
Cam. H a l l a e r t ,  kantonalen schoolopziener 
van het school kan ton Brugge. De Heer 
Hallaert had zijne loopbaan als onderwijzer 
begonnen in St Josephsgesticht te Iseghem. 
in ’t jaar 1879. w aar hij w erkzaam  bleef 
tot in Ï89Ö 7 daa r heeft hij de beste geheugenis 
gelaten, zoowel bij de nog huidige onderwijzers 
die met hem in betrekking .waren, als bij 
zijne oud-leerlingen, waarvan velen thans in 
de maatschappij eene schoone plaats bekleeden, 
en niet min bij de leden der spaarkas, 
w aarvan hij een der ieverigste medewerkers 
was. In 1896 werd hij bestierder der stads
school van Poperinghe w aar hij verbleef 
tot in fpÖO toen hij kantonalen schoolopziener 
van Dixmude genoemd werd om in 1903 in 
dezefde hoedanigheid naar Brugge te komen.

’t W as in dit schoolkanton vooral dat hij 
als schoolopziener gewaardeerd werd. Zonder 
aarzelen mag gezegd worden dat hij er 
niets dan, vrienden telde. En ’t was die 
brave man, die goede schoolopziener, die 
ons zoo schielijk moest o n tru k t  worden, in 
dien jeugdigen ouderdom, op ’t veld van 
eere, na een bezoek aan de avondschool 
van Assebroucke. Geen wonder dus dat een 
tw intigtal schoolopzieners, zoowel geestelijke 
als wereldlijke, u it  West- en Oost- Vlaanderen, 
een vijftigtal priesters en rond de twee 
honderd vijftig gemeenteonderwijzers en 
onderwijzeressen er aan hielden eenen laatsten 
blijk van genegenheid aan hunnen dierbaren 
ambtgenoot, vriend en overste te geven.

De stadsraad van Brugge was in de 
begraving vertegenwoordigd door Graaf Visart 
burgemeester, alsook door de heeren Van 
Caloen, De W ulf en Schramme, Schepenen.

Een afveerdiging"van leerlingen der stads- 
knechtenscholen nam er ook deel aan.

De lijkdienst had plaats in de kerk  van 
St Jacobs.

In ’t sterfhuis werd eene lijkrede uitgesproken 
door den Heer Willems, algemeenen school
opziener te Brugge..

De lijkpelder werd gehouden door de 
Heeren Wlllems, algemeenen schoolopziener, 
Schramme, schepen van onderwijs te Brugge, 
Lescouhier, diocesanen hoofdopziener, Goe- 
tinck. Callemeyn, Kesteloot, kantonale school
opzieners, te Dixmude, Th iel t en Oostende.

’t Was II 1/2. ure toen de plechtigheid 
in de kerk afliep.

Een groot getal gemeenteonderwijzers, 
vooral van den kring Brugge-Noord, hielden 
eraan te voet de stoffelijke overblijfselen 
van hunnen betreurden overste te vergezellen 
tot zijne ..laatste rustplaats, het kerkhof van 
Assebroucke.

Daar werden nog twee lijkredenen uitge
sproken, de eerste door den Heer Verhaeghe, 
hoofdonderwijzer der stadsschool « De Rame ■> 
Aran Brugge en , de tweede door den Heer 
Gouwelooze, hoofdonderwijzer te Assebroucke, 
w aar  de afgestorvene eenige minuten voor 
zijne dood zijn laatste schoolbezoek gedaan 
had.

Eenieder verliet het kerkhof, zich de 
spreuk herinnerende: Heden gij. morgen mij.

R. I. P.
J. N. — Heyst a/z.

Heden heeft in de Kapel der Zust rs van 
Liefde, d e . lijkdienst plaats gehad van de E er
weerde Zuster Mathilde, in de wereld Rosalie 
Deleersnijder, vereerd met het burgerkru is  
van le klas, in den ouderdom van 79 jaren.

Geheel haar leven was toegewijd aan den 
dienst der zieken. Zij was algemeen gekend 
als eene der bekwaamste er> bezorgste zieken 
verpleegsters; er zijn weinig familiën in stad 
bij wien zij geene zieken opgepast heeft en 
allen droegen haar groote achting en genegen
heid toe.

STA D SN IEU  W S .
M. Odiel Vandommele, reiziger der firma 

Vandommele broeders, schoenfabrikanten te 
Iseghem, was donderdag avond in een hotel 
te Brussel afgestapt waar hij vernachtte ; hij 
vroeg dat men hem ’s anderendaags om 6 ure 
zoude wekken. Toen de knecht ’s morgens 
op zijne kamerdeur klopte, kreeg hij geen 
antwoord en daar hij een sterken gazreuk 
gewaar wierd die onder de deur uitwasemde 
verwittigde hij de patroon die da politie 
ontbood. De deur wierd ingebeukt en men 
vond Odiel roerloos op het bed uitgestrekt. 
Hij ademde nog, en men diende hem seffens 
de beste zorgen toe. Een gazbek die niet 
goed geslóten was, veroorzaakte de verstik
king, daar de kamer met koolgaz vervuld 
was. Odiel is nu buiten gevaar en zal spoedig 
geheel hersteld zijn. Zijne familie wierd slechts 
dezen morgend verwittigd.

Groot  K u n stco n cer t
gegeven door 

D e Z a n g m a a ts c h a p p ij  « M A N D E L K O O R  »

In de feestzaal 
der Jongelingscongregatie

Op M A A N D A G  6 FE B R U A R I 1911
Zaal open om 5 ure — Begin om 5 1/2 ure stipt, 

met de welwillende medewerking1 van den 
vermaarden Belgischen Tiio :

M. THEO KAUFFMANW, pianist,, leeraar in het 
koninklijk conservatorium te Brussel.

M ALFONS VANNESTE, cellist, eerste prijs uit het 
Qentsch conservatorium, solist in de concerten Durand 
te Brussel.

M. FRANZ B0EHAERD, viotonist, eerste prijs uit 
het koninklijk conservatorium ts Brussel, solist in de 
concerten JJurand en Jsaye te Ürussel en in do casino's 
van Boulogne, Aix-Ies-Bains, Btankenberghe, enz.

en de talentvollo medewerking der Heeren :
L. LEIRE, G. C0RDE1EEUW en J . COKDELEEUW.

Kunstzangers.

P R O G R A M M A
EERSTE DEEL

1. AVONDKLOKJE, koor, door de “ Mandei koor „
2. TRIO IV op II, Beethoven

a) Allegro con brio,
b) Adagio
c) Tema con Variazione

door de heeren Doehaerd-Vanneste-Kauffm ann.
3. GOEDE NACHT melodie voor baryton,

Woorden van Por. de M on t. 
M uziek van Th. LecleIscci 

gezongen door den Heer A rthu r  Samyn  
met begeleiding van groote fluit 
door den Heer A rthu r  Hoornaert.

4. SOUVENIR DE MOSCOU, W ieniawskï
door den Heer Frans Doehaerd.

5. KLUCHTZANGSPEL
a) Le Directeur et le Ténor, Duo bouffe.
b) De twee gazettelezers,
door de Heeren L Leire en G. Cordeleeuw.

TUSSCHENPOQ8.

TWEEDE DEEL. ’
1. TRIO II op 66, M en d e lsso h m .

a) Allegro ron energico,
b) Andante expressioo,
c) Scherzo,
d) Finale,

door de Heeren Dochaerd -Vanneste -Kauffm ann .
2. GRONDELIED.

fedicht en muziek van V a n  D urm e.
oor den Heer G llbert  Oeclercq.

3. BALLADE en la bëmolmaj. C hopin .
door den Heer Kauffman.

4' a) ROMANCE, S a in t  S a ë n s
b) TARENTELLE P o f f e r

door den Heer Vanneste.
5. KLUCHTZANGSPEL,

a) Wit en zwart.
b) Les deux Peureux,
c) Vaughan in ’t dorp,

door de Heeren L. Leire, G. Cordeleeuw en 
J. Cordeleeuw.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Sint Antonius, met lijnzaad voor de ge

broeders Vandemoortele (Emelghem). — Le 
Choisy, met kolen voor Frantjois Décaigny 
(Emelghem). — Elza,  met hout voor Pieter 
Verstraete. — Eugénie, met kolen voor de 
W e Ch8 Verstraete. — West-Vla.ndria, met 
koolzaad voor Constant Vandemoortele. — 
Nooit gedacht,  met bloem voor Henri Pat- 
tyn en C. Vandemoortele.

— 19. Emile Buyse, zv. Hippolyte en Silvie
Sergeant. — 20., Rachel Vansteenkiste, dv. 
Adolf en Helena Demeester. — 21. Cecilia 
Vancoille, dv. Joseph en Zoë Vanhaezebrouck.

S T E R F G E V A L L E N :
12 Joanna Dufoit. zb. 88 j. w e Ivo Pauwels. 

hosp., Rousselarestr. — 13. Silvie Deprez, 
leurster, 3> j, echt18 P ieter Vanlerbeighe, 
hosp. Rousselarestr. — 14. Laura Debruyne,
3 1/2 m. dv. Alard en Irma Moens. Abeele.
— 15. M argurite Linseele. 4 m. dv. Theophile 
en Louize Verstraete, Krekelstraat. -  16. 
Bruno Vandenbussche, wever, 74 j. echt. 
Barbara Mistiaen, Beyaardstr. — 17. Francis 
Bouquet, zb. 77 j. w r 1° Barbara Sarnoy, 
2° Coleta Keirsbijck, 3 ’ Marie Vincke. Oudrn.2
Gentstr. 18. Lia Goddeeris, 8 1/2 j. dv.
Bernard en Apolonia Saraoy, Beoelaershof
— 19. Gertnana Schelpe, I 1/2 j. dv. Kmile 
en Maria Ramon, Rousselarestr. — 20. Ro
salie Deleersnyder, kloosterlinge, 79 j. ong. 
dv. Gregorius en Marie Pauwels, hosp. 
Rousselarestr. — 21. Henri Loosvelt, wever, 
85 j. wr Maria Catteeuw, echtte Barbara 
Sarre, Sloore.

H U W E L IJK E N  :
5. Alphonse Devolder, handelsbediende,

24 j. en Leonie Vuylsteke, zb. 27 j. — 6 . 
Pepin Dupont, schoenm. 25 j. en Maria 
Vandecapelle. 23 j. — 7. Auguste Porte, 
schoenm. 25 j. en Theresia Kesteloot, fabriekw.
21 j. — 8 . Jules D’hont. schoenm. 27 j. en 
Maria Vandeputte, bottinenst. 23 j.

Inschrij vingslij st
ten vöordeele der 

UITGESLOTENE W £ R K L  [EDEN
van INGELMUNSTER

De 4 Volksvertegenwoordigers van ’t arron
dissement Rousselare-Thielt, fr. 2,000 ; Weled. 
Heer Baron Alex. Gillès de Pélichy, 500 ; de 
Heer Burgemeester van Iseghem, 100; E. 11. 
Pastor van St Hilonius, 100; E. H. Pastor van 
’t H. Hert, 100; de EE. HH. Onderpastors der 
twee parochiën, 50; de EE. HH. Bestierder 
en Leeraars van St-Josephsgesticht, 30 ; M. J. 
Van Naemen-Vanden Bogaerde, 100; Gezusters 
Vandeputte, 10 ; Mme W e Loor-Terrière, 20 ; 
Onbekend, 5 ;  Onbekend, 5 ;  Naamloos, 2 ;  
H. Clement-Devoldere, 1; Fl. Behaeghe-Mulier, 
5 ; W everssyndikaat ( 1' storting), 15; Wevers- 
s y n d ik a a t : rongehaald op wevers-manndag, 
14,60; W everssyndikaat : van wege M. Fred. 
Declercq-Vermote, 100; rondgehaald in «den 
Naaipander » op Weversmaandag, 0,80 ; rond
gehaald « In ’t Molentje » op Weversmaandag, 
2.75; rondgehaald in « Het Gildenhuis» op 
15 Januari,  3.52 ; Omhaling in de Xaverianen, 
31,50; r o n d ’etiaald in « de Veldkaai », 1,70; 
Borstelmakerssyndikaat, 30; Schoenmakers- 
syndikaat, 50; Metaalbewerkerssyndikaat, 10; 
Bouwerkerssyndikaat. 1 0 ; Timmerliedensyn- 
dikaat, J 5 ; W everssyndikaat (2 storting) 5.

Alle giften zullen met dank aanveerd worden 
worden door E. II. Willems, Onderpastor ; ook 
in ’t Gildenhuis, dagelijks van 1 tot 2 uren.

STAD ISEGHEM

A A N B E S T E D I N G
der verbeteringswerkon nit te voeren in den voetweg 

n" 95 genaamd Patersommegangstraat
en de Krekelstraat.

Burgemeester en Schepenen der stad Iseghem brengen 
ter kennis van het publiek dat er

op  M a a n d a g  3 0  J a n u a r i  1911
om 10 1/2 uren voormiddag, ten stadhuize van Iseghem, 
onder voorbehoud der goedkeuring van de Bestendige 
Afveerdiging van den Provincialen Raad, zal overgaan 
worden tot de openbare aanbesteding der verbeterings
werken uit te voeren ir. den voetweg n° 95, genaamd 
Patersommegangstraat en in de Krekelstraat.

B e g ro o t in g  6 6 ,6 4 4 ,9 8  f r a n k e n .  
B o rg so m  6 5 0 0  f r a n k e n .

De aanbiedingen, op verzegeld papier geschreven, ver
gezeld van het oewijs van storting der borgsom in de 
handen Van eenen agent der schatkist, moeten gestuurd 
zijn bij aanbevolen brief, op het postkantoor besteld, ten 
laatste den Zalerdag 28 Januari 1911 onder dubbelen 
omslag waarvan de buitenste het adres zal. dragen van 
« Mijnheer de Burgemeester te Iseghem », en de woorden : 
« Aanbieding voor'de aanneming van openbare werken », 
en de binnenste het opschrift: « Aanbieding voor de aan
neming der verbeteringswerken uit te voeren in den 
voetweg n° 95, genaamd Patersommegangstraat en in de 
Krekelstraat.

De plans, het lastenboek en het bestek beiusten ter 
inzageder belanghebbenden in het Gemeente-Sekretariaat 
van Iseghem alsook in de bureelen van den Heer 
E. M08TAERT, Arrondissements-Ingenieur van den 
Provincialen Technische Dienst, te Thielt. Het gedrukt 
lastenboek en bestek is verkrijgbaar in het Gemeente- 
Sekretariaat van Iseghem mits de som van twee franken.

Iseghem, 27 December 1910.
De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. EUG. CARPENTIER.

Biirgersland m Isegbem
G E B O O R T E N :

15. Petrus Vanneste, zv. Carolus en Julia 
Valcke. — 16. Maria Lecluyse, dv. Alphonse 
en Alida Vermeersch. — 17. André Maes, 
zv. Aimé ea Elisa Beernaert. — 18. Jerome 
Lemiere, zv. Leonard en Leonie Desmet.

«Su n u g h t  "zeep 
maakt de wascht gemakke.- 
lijk enyeeft het lijnwaad , 
den frischenen aangenamer» 
yeur van den buitenlucht.



jaar aan .Asthma g e led en . 
G enezen door de A bd ijsiroop .

In de “ Journal de Roubaix „ lazen wij eenige dagen 
geleden het volgende bericht, dat wij bier in zijn geheel 
overnemen. Onze verslaggever, vernomen hebbende, dat 
iemand te Calonne op wonderbare wijze door de Abdij- 
snoop genezen was, is zich persoonlijk gaan overtuigen 
en vernam het volgende, toen hij sprak met Madame 
Larthois, Café des quatrevents, te , Calonne, nabij 
Doornik. _ »

„N adat ik verscheidene jaren door Asthma aangetast 
was geweest, ben ik, dank zij de Abdijsiroop, genezen. 
U in woorden te schetsen, wat ik geleden heb, kan ik 
onmogehjk.

O, ik kon het zoo benauwd hebben, soms zoo erg, 
dat lk dacht te slikken. Vooral ’s nachts kon ik het 
vreeselijk benauwd hebben, ik kon het dan niet in 
’t bed uithouden.

Zooals ik gezegd heb is het weldra tien jaar gelden 
dat ik op 38jarigen leeftijd voelde, dat ik door die 
vreeselijke ziekte, asthma, was aangetast.

Zooals dit met ve!e personen het geval is, dio aan 
die zelfde ziekte lijden, deed ik liet eerste jaar niets 
anders dan nsthma-sigaretten rooken.

In de laatste 8 jaar verergerde mijn toestand van 
dag tot dag en gebruikte ik alle mogelijke; asthma- 
geneesmiddelen. Het laatste jaar kon ik bijna niets 
meer doen en ik had zulke verstikkende benauwheden, 
dat ik niets anders dacht of ik ging sterven.

Toen bracht een van mijn klanten, die te Roubaix 
werkzaam is, een flacon Abdijsiroop, Kloo-ster Sancta 
Paulo, mede, mij zeggende, dat een werkman uit zijn 
atelier door dit wonderbare geneesmiddel totaal was 
genese»; Ik gebruikte toen die flacon en spoedig ge
voelde ik mij verlicht. Het ademhalen ging gemakke
lijker, zoodat ik besloot het gebruik van deAbdijsiroop 
voort ie zetten Ik heb dit middel dagelijks ineenomen, 
zoodat ik nu geen spoor meer van mijn ziekte kan 
bemerken en ik zoo gelukkig ben te kunnen verklaren, 
dat ik volkomen genezen ben.

Wij vroegen Madame Larthois of zij er niets tegen 
had, dat wij, hare verklaring in de bladen plaatsten, 
waarop zij bevestigend antwoordde en ons haar portret 
ter hand'stelde, hetwelk wij hierboven afdrukken en 
waaraan onze lezers kunnan zien, hoe gezond zij er 
thans, dank zij de Abdijsiroop, uitziet.

Daarom, gij lijdere aan Asthma, Borst- en Long
aandoeningen, wanhoopt niet meer, laat uw leven geen 
prooi zijn van voortdurende kwellingen ! Er is e n 
middel dat U genezen, zal, zooals het leeds duizenden 
hunne gezondheid heeft weergegeven. Dit wondermiddel 
hee t: Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo.

Prijs per flesch van 230 gram 2 fr. ; van 550 gram 
4 fr. en van 1000 gram 7 franken. — Hoo grootere 
flesch hoe voordeeliger dus.

Algemeen Dépót: L. I. AKKER, Rotterdam.
Hoofd Dépot voor België: O. de Beul. Lange Nieuw-

ft)aat 67, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij Joseph Verhamme Apotheker Iseghem 

en in alle Apottleken.

isciie naat!
EN SPAARKAS

Naamloos Vennootschap — Kapitaal 5.000.0C0 fra a i
Zetel te  A n t w e r p e n , 'N° 71, K u n s t l e i .

TE bekomen 
ten onsen bureeleen  bij J. De Busschere-Bonte

De provinciale A l m a n a k  en  w e g w i jz e r  
van d e  s t a d  B ru g g e  en de Provincie-West- 
Vlaanderen voor DD1.

Gebrocheer:o jr.et 1 p lan; 0 , 7 5  centiemen 
alsook ’fc m a n n e k e n  u i t  de  m a n e ,  enz. 
d u i m p je s  a lm a n a k ,  W E G W I J Z E R  V A N  
I S E G H E M .

Markt vanIseg-hem 14 Jan . 31 Jan.
Boter per kilo fr. 3,00 a 3,20 : 3,10 a 3,30
Eieren per 26 2,60 a 3,12 j 2,60 a 3,12

A G K N T S C H A P
VAN de n

Crédit iiiiiëra) Hypothécaire
Be s t i e r  :

65, Koninklijke s t ra a t ,  BRUSSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen :

Predikheerenstraat, GENT.

L een in g en  van g e ld  op h y p o th eek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingerich t om het koopen en bouwen 
van woningen te vergem akkelijken.

U itgaa f van ob liga tiën  4  ° / 0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarborgd  door overeenkomstige pandlee- 
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

De maatschappij verschaft onder hare w a a r  
borg hypotheken aan deze die het begeeren  
Voor nadere inlichtingen, men wende zich bij

Jules Grochon,
M a r k t s t r a a t ,  21, ISEGPIEM.

SNIJ-SCHOOL voor JU FFER S
bestuurd door M. GOÏÏWY. Kleermaak
ster, co u p e u se .  — Busten, patronen.

34  de P è l ich ys tra a t , ISEGHEM.

B e h eb b raa d  : MM. Fredegand Cegels, voerz.tUr 
Edouard Thys, ondervoorzitter; A lf. Uilens de Schooten 
Léon Van den B'tse.h, Henri Engels, bestuurders 

C o lleu ie dsb Commissarissen : MSI. Jean della Faille 
de Lèoerghem, voorzitter; de Uraaf Adrien de Bórchgrave 
d ’Altena, Léon Oollinet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard 
Joly. de Graaf Oscar Le Grelle, de caron Frfidëric 
de Roest d ’A lkem ad'.

SPAARBOEKJES A A N  3,25 %
Geldneerleg'iïingen voor bepaalden tijd  aan 3.60 °/° 

U itgifte van grondobligatiën aan 3 60 %
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

A G E N T :
J. De Busschere-Bonte

S t  H i l o n i u s s t r a a t , ISEGHEM.

6EH KW-DOOR-DEN* KLOOSTER BAlSEfV

Mej. G. SCHUILEN- 
BOB.G, inwonend als huis
houdster bij den heer J. 
van Ingen, Hien, in de 
Hollandsche gemeente 
Doodewaard,’ verklaarde 
ons, dat zij gedurende een 
klein jaar aan onuitstaan
baar rheumatism in de 
beenen beeft geleden. * De 
pijn die ik uitstond was 
vreeselijk, „ zeide Mej. 
Sehuilenbnrg 'ons. “ Het 
trok mij van de heup

tot de knie en zelfs onder mijn voeten kon ik de pijn voelen. Ik lag soms uren op twee stoelen met
mijn beenen uitgestrekt en dan dacht ik dikwijls dat mijn beenen zouden breken, zulk gevoel had ik. Ik
kon mij zeer moeilijk bewegen en eens gebeurde het. dat ik door de pijn geen stap verder kon doen.
Alle mogelijke middelen heb ik beproefd, doch niets hielp. Door het gebruik van den KLOOSTERBALSEM
ben ik volkomen genezen en voel ik in het geheel geen pijn meer 

De KLOOSTERBALSEM is een onovertroffen middel tegen rheumatism, Ischias, Podagra en alle andere 
rhenmatische aandoeningen. Bovendien is het een uitmuntend middel tegen oude en nieuwe wonden, zweren, 
ring en dauwworm, insecten beten, vorst aan handen en voeten, speen (zoowel blind als bloeiend).

KLOOSTERBALSEM KLOOSTER SANCTA PAULO, kost per pot van 50 gram fr. 1,50, van 100 
gram fr. 2,50 en van 250 gram fr. 5, —. Hoe grooter pot,, hoe voordeeliger dus! Elke pot moet afge
sloten zijn door een rooden band, met de handteekening van den GeneraalAgent L. I. A k k e b , Rotterdam. 
Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest. Verklijgbaar in alle goede apotheken.

Hoofd-Depót voor België : O. DE BEUL, Lange Vienwstraat 57, Antwerpen.
Algemeen Depot : L. I. AKKEB, ROTTERDAM.

HUIS VAN VERTROUWEN 
gesticht in 1866

Aimé VANOEWALLB en Zosler
Rousselarestraat,  N° 10

=  I S E G H E M  =
Alle slach van gerief en toebehoorten voor t im-  

m erm ans, smids en schoenmakers, aan zeer 
voordeelige prijzen en in allerbeste hoedanigheid.

Groote keus van K A C H E L S  en S T O V E N  van 
de beste stelsels, gewone, vernickelde en verlakte  
in alle kleuren en in alle grootten, aan zeer 
genadige prijzen.

Ook nog te verkrijgen w itte  verlakte K O O K -  
S T O V E N ,  beste duitsch stelsel en aan buiten
gewoon lage prijzen.

Alle soorten van hangende en staande LAM P E N  ; 
engeische en andere B E D D E N  en W IE G E N .

GEZONDHEID H ERSTELD “ nder
— ------------------------------------------------------- medecijn

zonder purgeermiddelen, zonder kosten, door de uitmuten- 
de gezondheidbloem, de

Revalenta du Barry.
Zij geneest de weêrspannigste gewone verstopping 

s[echte spijsverteering, maag ontsteking, maagpijn 
buikloop, slijmen, zuren, verzuurde slijmen, braaklust 
opwerpingen, brakingen, afgang, buikkrampen, hoes, 
atshma, zware verkoudheid, influenza, griep, bronchitiet 
benauwdheid congestie, zenuwziekte, zwakheid, uitputting 
bloedarmoede, bleekzucht, rhumatisme. jicht, alle storingen 
van de blaas, der lever, lenden, ingewanden en bloed.

Voor de herstellenden is het ’t beste voedsel voor het 
herstellen der krachten, door den ouderdom, den arbeid 
of door overmaehtigheid uitgeput.

Ook is zij het beste voedsel voor het opkweeken van 
kinderen, die het met genoegen nemen dan dat alle 
andere spijs hnn walgt. De heer D’Elmslie schrijft te dien 
propooste : “ Uwe Revalenta is haar gewicht in goud 
waard ! „
— En de bekwameontleder, Dr GrifHths, der Hoogeschoo 
van Edimburg (Schotland) verklaart ze, in zijn verslag 
verschenen in de Medical Gazette : ‘‘ Een volmaakt voed
sel voor zieken, alsook voor, de, teede5ste kinderen. „

Uittrekselu.it brief van M. DEDE, scheikundige te Parijs. 
„ Hetgeen mij ’t meest verwondert, is haar goed uitwerksel 
„ op de verduwingswerktuigen, hare eigenschap van 
„ gansche en rappe gelijkmaking van ‘t menschelijk 
„ lichaam hare voedingskracht, haren eetlust dien zij 
„ teweegbrengt en bijzonderlijk hare gezondmaking van 
„ verjonging van het bloed.. „

Vier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te con- 
stipieren, bespaart zij nog 50 maal harenspijs in medecijnen
— In doozen van fr. 2-50, 4-50. 7-75, en 17-50 ; 6 kilos : 
40 fr. Omtrend lOcent. per eetmaal. Vrachtvrij verzonden 
tegen postmandaat.
Verkrijgbaar bij al de goede Apothekers en winkeliers Du 

B a r r y  en Cio (Limited), Londen ; KALCKER-WIELE- 
MANS. hoofdagent, Rouppestmat, 2, Brussel. 1

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

In den N ieu w sten  G oeden K oop
HUIS

L. Straeten-Veralleman
Gentstraat,  10, ISEGHEM

Hoek der  K erks traa t.

Alle slach van rijwielen en onderdeelen ; 
naaimachienen in verschillende merken, met 
langdurige garantie  en geinak van betaling; 
wasehmachienen « Morisoos » en a n d e r e ; 
strijlunachienen, melkafroomers, enz.. 

W erkhuis  voor herstellingen.
Overgroote keus in mans- en kadettenhoeden 

voor het aanstaande seizoen ; Enorme groote 
voorraad in mans- en kinderklakken ; specia
liteit voor wielrijders.

Verders kruidenierswaren, conserven, oliën 
landbouw- en vogelzaden, enz., alles aan de 
voordeeligste prijzen.

Wederverkoopers genieten korting.
VASTE PRIJZEN.

OPENBARE VERKOOPING
van

Eene TW EEW OONST
met medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan <ie Gravée)

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken : 
Apotheek Arthur Rodenbach, Groote Mark

De nolaris V a n f i e  ^ / T o o r t e l e
te Iseghem zal openbaarlijk te koop aanbieden.

1° K oop. — Een HUIS van twee woonsten 
met. omlrent 17 a. 23 cent. erve.

2° Kooi*. -  Een perceel BOUWGROND, 
zijnde de wederhelft van de erve, groot 
omtrent 17 a. 25 cent.

De huizen en medegaande erve zijn verpacht 
aan Camiel Meulebrouck en Henri Mestdagh, 
mits elk 102 fr. ’s jaars, boven de lasten, tot 
1 Nov. 1911.

1 /2  °/o  Instelpenning.
INSTEL : Donderdag 16 Februari 1911,

in de Zalm, bij Jules Dewulf, Gentstraat. 
OVERSLAG : Donderdag 2 Maart 1911,

in den Hert, tyi August Verstraete, Marktstr. 
telkens om 2  1/2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen,

Studie van den Notaris

Vande Moortele te Iseghem
Bij verandering  van woonst  

schoone Venditie van

Eenige Huismeubels
en andere voorw erpen  

te ISEGHEM, Groote Markt.
De Notaris Vande Moortele verblijvend t.e 

Iseghem zal op Donderdag 26 Januari 1911
om 9 ure stipt ’s voormiddags ten verzoeke en 
en huize van den heer Doktor Van W tberghe, 
te Iseghem openbaarlijk verkoopen :

Buffet-étagère in acajou, tafels, keuken
stoelen, gordijnen en behangsels, verscheidene 
stors, spiegels, schilderijen, kapstok, kinkets, 
een bed in plaatijzer met riemen, ressort 
en matras, vier geboureerde stoelen, posturen, 
groote waschkuip en nog verdere gerieflijk
heden.

Een goed peerd, saletten, gareelen voor 
groef w erk en voor rijtuigen, zadel, gebijten, 
camion, eene onlangs nieuwe ondoordringbare 
bache, twee bascules, snijpeerd voor stroo, 
eene hoeveelheid goed hooi.

Gewone voorwaarden 
Tijd van betaling mits goede Borg.

Studie van den N otaris

Le Corbesier te Iseghem .

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W O O N H U  I S
met aanhoorigheden en 19 aren 76 centiaren 
erve en allerbeste zaailand, staande en gelegen

te ISEGHEM, oost bij de Mol,
gebru ik t  door Jules Vandorpe, met recht tot 
den 1 Oktober 1911, mits 138 franks bij jare, 
betaalbaar alle zes maanden de helft, lastevrij.

OVERSLAG Woensdag 25  Jan. 1911,
om 3 ure des namiddags, te Iseghem, 
in Sint Hilonius, bewoond door Frederik 
Kerckhof.

Studie van den Notaris

Meulders te Ingelm unster.
Dijnsdag24 Januari 1911 om 1 ure namiddag, 

in het bosch te Ingelmunster. m erkw eerdige 
boomvenditie van beuken, eiken en larixen, 
ten verzoeke van den Edelen Heer Baron 
des Cantons de Mont Blanc te Ingelmunster. 

6 maanden tijd van betaling mits borge.

PRIJSKAMP met de JASKAART
Zondag 22  Januari

In St Amand, by J. Bultinck-Clement. 
30 fr. prijzen fr. 30

Zondag 29 Januari
In de nieuwe drie  Koningen, bij Ivo Deblauwe 

Rousselarestr.
30 fr. prijzen fr. 30

Zondag 5 Februari
In Am erika,  bij V. Demuynck, St-Pieterstr.

32 fr. prijzen 32 fr.
In St Arnoldtis, bij Th Linseele, Krekelstr. 

30 fr. prijzen fr. 30.

Zondag 12 Februari.
In de Knieke, bij C. Denys, Dweersstraat. 

30 fr. prijzen fr. 30.

TAARTEBAK
Zondag 22 Januari 1911.

In Cercle sport if, bij Fl. Deblauwe-Smalle 
Nieuwstraat.

In de Gulden Spoor, bij Jules Vandommele- 
Demey, Kerkstraat.

Zondag 29 Januari 1911.
In de Zalm, bij Jules Dewulf, Gentstraat.
In de Vlasbloem, bij Emile Mortier 

Emelghem, Vijf wegenstraat.
Zondag 5 Februari 1911.

In  St Joseph, bij Boone-Hemeryck.
St Pieterstraat.

IE.TS ONGEHOORDS !!!...

DE M= EfNGLEBERT

m

HARE. PRIJZÜH VAN
RIJWIEL BANDEN
V R A A G T

V/00RWAARDEN aan
WERKTUIGKUNDlGENtNVE.RWAARDIG£RS
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TRAMLIJN ISEGHEM-ABDOYE
Uurtabel te beginnen met 1 October 1910.

STATIËN EN STANDPLAATSEN 51 53 55 57 59 61

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

Iseghem  ( V a a r t ) .............................................. V 7,40 10,14 12,15 16,32 17,35 18,50
Emelghem De V ijfw egen .............................. 7,42 10,16 12,17 16,37 17,37 78,52
Ardoye Kruipendaarde................................... 7,49 10,21 12,24 16,44 17,45 18,58

» De S te r r e ......................................... • 7,54 10,26 12,29 16,49 17,51 19,03
> W isse lsp oor .................................... 7,58 10,31 12,35 16,55 17,55 19,OS
* ..................................... V 8.02 10,32 12,36 17,00 19,09
» P l a a t s ............................................. 8,05 10,36 12,40 17,05 19,11
» S t a t i e .............................................. A 8,10 10,41 12 45 17,10 19,18

Ardoye S t a t i e .................................................. V 6,10 9,40 10,53 15,50 16,50
» P l a a t s ................................................... 6,15 9,45 10,58 15,54 16,55
* W isselspoor......................................... A 6,19 9,48 11,01 15,59 17,00
» > .......................................... V 6,20 9,49 11,02 » 17,02 18.00
> Sterre ......................................... • 6,25 9,55 11,07 16,04 17,06 18,06
» Kruipendaarde ................................... 6,30 10,00 11,12 16,10 17,13 18,11

Emelghem De v ij fw e g e n .............................. 6,37 10,06 11,18 16.16 17,18 18,18
Iseghem  V a a r t ................................................... A 6,39 10 08 11,20 16,19 17,20 18,20

Correspondentie n a a r  Kortrijk 6,57 10,21
e

11,26 16,42 17,25 19,53

De uren der treinen zija slecbts bij benadering aangegeven. De reizigers worden verzocht zich ten minste
5 minuten voor de vertrekuren aan de standplaatsen te bevinden.

•  N. B. De correspondentien met de ijzerenwegen van den staatzijn ïiiet gewaarborgd.
Niet verplichtende standplaatsen. Er wordt stilgestaan op aanvraag der reiiigers. De personen die be^eeren 

op de tremen te gaan op deze plaatsen, zijn verzocht in de tramstatiën te gaan om te doen signaal maTcen.
Voor reklamatien en iniicütiagen z’ch wanden tot bei bureel van Kousselare-Adoye steenweg.

Vertrekuren van de» ijzerenweg
van 1 October 1910 tot 3 0  April 1911.

ISEGHEM NAAR ROUSSELARE: 
4,57 7,10 8,10 11,07 12,15 12,53 1,37
3,04 4,21 6,33 6,58 9,06 10,10

ROUSSELARE NAAR ISEGHEM:
5,09 6,03 6,43 8,22 10,07 11,12 1,05
1,49 2,40 4,30 5,16 7,37 8,40
ROUSSELARE NAAR BRUGGE: 
5,13 6,03 7.34 8,24 11,21 1,07 3,13
4.38 6,44 7,09 9,20
BRUGGE NAAR ROUSSELARE:
5.43 7,25 9,16 10,21 12,42 3,32 4,28
6.30 7,45

ISEGHEM NAARKORTRIJK :
5.24 6 15 6.57 8,38 10,16 11,26 1,20
2.03 2,54 4,43 5,30 7,53 8,53

KORTRIJK NAAR ISEGHEM :
4.30 6,59 7,45 8,29 10,43 12,29 1,12
2.40 3,56 6,08 6,28 8,42 9,46
ROUSSELARE NAAR MEENEN : 
5,12 6,39 8,35 11,11 1,53 4,43 5,17
7,36
MEENEN NAAR ROUSSELARE:
7.03 10,30 12,31 3,49 6 12 6,36 8,40

ROUSSELARE NAAR IJPER :
5.25 7,45 8,30 10,09 11,27 1,56 5,20
7.39

IJPER
5.25 6,36
6.07 7,40

KORTRIJK
6.08 6,41 9,25 
6,18 7,00

BRUSSEL NAAR
4.41 6,15 8,15 9,06
6,28 7,08 8,00

KORTRIJK NAAR MOESCROEN-DOORNYK:
4.02 4,55 6,14 7,29 7,48 7,53 9,17

10.41 11,56 1,15 2,38 5,13 5,56 6,10
7,38 8,44 9,32

MOESGROEN NAAR KO R TRIJK :
5.44 6.26 6,42 7,00 7,27 7,52 9,03
9.08 10.44 11.45 12,12 12,43 2,59 5,47
5,52 6.42 7,55 8,58 9,16 9,21

INGELMUNSTER NAAR ANSEGHEM :
5,42 9,18 1 07 3,01 5,40 8,25

ANSEGHEM NAAR INGELMUNSTER :
7,13 10,49 2,11 4,21 7,28

INGELMUNSTER NAAR THIELT-DEYNZE :
5.32 7,15 8,07 8,50 11,04 12,11 1,39
3.02 4,54 6,52 8,00

THIELT NAAR INGELMUNSTER :
6.33 7.38 8,29 10,41 11,34 12,43 2,25

4,52 5,50 7,20 8,30

Geen Grijs H a a r
M E E R  III

< D e  N ie u w e  London»
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aakt het 
h a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de polletjes 
van  h e t hoofd weg.

NAAR. ROUSSELARE: 
7,44 10,11 12,20 2,33 3,37

NAAR BRUSSEL:
10,38 12,02 3,29 12,32

KORTRIJK :
12,09 1,25 5,16

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

In  flacons van  fr .  1 ,50  e n f r .  2 .5 0

Engilscm liardtinctuur aia 2 fr. per nacan

T c  ko o p  b ij A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n i jd e r *  en  R e u k w in k e ls  

la 't (rost: Pirfumrlt D' Silj, WicMtbika (Balgla)

W ekelijksche Markten
KOÜÏÜIJK

TacvVd h act ft*
Rogge
Haver

9 Jan.
19.00 a 20,00
15.00 a 15,50
17.00 a 17,25

Koolz. olie 100 k.00,00 a 64,00 
Lyaz. olie 100 k .00,00a 95,50 
Aardappels 10,00 a 11,00
Boter per Kilo 3,00 a 3,15
Eieren per 25 2,75 a 2,95
Suikerijb. besch.00,00 a30,00 

id. 00 ,0 0  a 00,00

V eem ark t :  16 Jan. 201 koeien 
57 s tieren, 40 ossen.

ROÜSSELAKE 10 Jan.
T arw e 100 k° 19,50 a 20,00 |
Roode tarw e 18,50 a 19,00
Rogge 15,50 a 16,00
H aver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
A ardappelen  12,00 a 13,00
Boter per Kilo 3,00 a 3,20
Eieren per 25 2,80 a 3,12
Suikeryboonen beschik.30,00 
Suikeryboonen 1911 a 17,25
Viggens 28,00 a 38,00
K ojlz .o lie  100k° 00,00 a6 1,50 
Lynz. olie 100 95,50

DÊYJSZE 11 Jan.
Aardappels lOOk. 9,00a 10,00 
Boter p er  k ilo  3,00 a 3,10
Eieren  de 26 3,30 a 3,56
Hespe de kilo 0,00 a 2,00
Viggens 45,00 a 50,00

BBGGGE 7 Jan.
Tarw e de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

13,25 a 14,25 
3,10 a 3.30 

10,00 a 11 00
16.00 a 17,50
2 0 .00  a 21,00  

1,65 a 1,85
AU OEN A l RLE 1 2 Ja r.

A ardappels 100 k°0,00al0,50 
Boter de kilo 0,00 a 3.20 
E ieren p er  25 3.19
V erkens  00,00 a 45,00 
Konijnen 3,00

16 Jan.
19.00 a 19,50
15.00 a 15,25 
16 00 a 16,50 
00,00 a 62,00 
00.00 a 98,00
10.00 a 10.50
3.00 a 3,00
3.00 a 4,25

33.00 a 33,50
00,00 

, 113 veerzen,

17 Jan.
19.50 a 20,00
18.50 a 19,00
15.00 a 15,50 
16,75 a 17,50
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,20 a 3,40 
3,38 a 3,64

00,00 a 38,00 
00,00 p 17,50
27.00 a 37,00 
00,00 a 65,00 
00,00 a 96,50

18 Jan.
9.00 a
3.00 a 
0,00 a 
0,00 a

40.00 a 45,00 
14 Dec.

19.00 a 20,00 
13,25 a 13,75 
0,00 a 3,35

1 0 .0 0  a 11,00
16.00 a 16,75
20.00 a 20,00 

1,65 a 1,75
19 Jan.

9.00 a 18,50 
3,26 a 3,30 
0,00 a 3,25

a 40,00 
a 3,25

9,50
3,30
3.00
2.00

ANTWERPï N 16 Jan.

Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

V eem arkt A ntw erpen  16 Jan.

l e kw. 0,80 &60 ossen 
184 koeien 
40 veerzen 
31 stieren 
37 kalveren

0,00
0,75
0,66
0.65

fr. 22,40 
30,75

1.09 
0,00 
0,98 
0,86
1.10

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel en tandmeesters ,  
op den hoek der  Moscroenstraat ,  
2, huis met koetspoort ,  bij het ge 
vang, te Kortrijk, kan men r aa d 
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- eu Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de tanden ; kunst
tanden van 5 fr. voort;  geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd  voor het gansche  leven

HLMANN
—t>

SÊCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

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

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

les Négociants en Engrais

i s  m

i

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BY ALLE

vettenkooplieden

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST

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

Alexandar ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in Je 

Gentstraat, 23, XSKGHEM;

JPracht- en g-ewone Meubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

tapijten, toiles, cirées,^ iinoleums, enz, enz.
Alle slach van heiiigen-beelden. vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludofd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouw garnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

I k beveel mij ia  hst bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 
zuivers inlandsche schaapwol, floconwol, pluim en en windhaar.

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

1,25 -  1,50 -  1,75 en 2 fr.
B E D D 3N  gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20 25-30 35-40 en 45 fr.

BEDDEN, 1° kwaliteit  van w indhaar gekuischt met machien, voor 2 personen
aan 21-26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
S a a m lo o ze  M aatschappij gesticht in 1881  

HuidLa vattarjtraat, 553, A.txt werpen

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

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar  op vasten termijn of p r annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

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

10 jaa r  fr. 1 ^  4 , 9 0  
15 jaa r  fr. 0 1 , 0 0

Duur Annuiteiten
20 ja a r  fr. 7 5 , 3 0  
25 jaa r  fr. 6 5 , 3 0  
30 jaa r  fr. 5 9 , G O

Grondpandobligatiën aan fr. 3 ,60 %
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,00 °/° 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
\o o r  verdere inlichtingen zich te ivenden tot eenen der  agen ten:

A loys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. C a m i l l e  SCHOTTE, Gemeentesekretaris, 
Ingelmunster. Ch a r l e s  COOLS, Hovenier, Emelghem.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

& M" M. H E I  EE
Bijzoadore GHiracgijns Taiumaesters-Specialisten 

G eiip lo m erd  djot" d l  Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd  bij Koninklyk besluit ,  

vereerd door de g e este lijk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t  r i j k
bij h et g ev a n g , hu is m et k o e tsp o o r t,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pnnliike 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en worteN 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
M en M”° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart Deze
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren. men kan ook niet ,ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. M r en Mme M A U R I C E  Mr iV r  
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun ni uw 
stelsel w  tarvoor zij gebreveteerd zijn. “ t uw

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lle d ig e  geb ijten  van af
1 0 D franken en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit d l
laboratoire van Mr en M” Maurice M S I S R ,  zijn verzekerd vooi het W »
Te raadplegen alle dagen te vORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 aren uitgezonderd de 7n 
en hoogdagen. ° z°p


