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Een uittreksel der Affichen bij d«n 
drukker van dit blad gedrukt, wordt 
o n v e rg e ld  tweemaal in de öazette
overgenomen.

De nieuwe schoolwet
te wege.

Liberalen en socialisten willen er niet van ; 
maar zij vinden er niets tegen, tenzij dat 
de kloosterlingen voor hun werk betaald 
worden gelijk iedereen.

Om dat te beletten, roepen zij dat ze revo
lutie zullen maken, en hitsen het slecht volk 
op om de kloosters te plunderen en te ver
branden, gelijk in Portugal.

Alzoo gaat het gewoonlijk, als men geen 
redens bij te brengen heeft : men wilt geweld 
gebruiken.

Doch de katholieken zullen daarvoor niet 
laten van hun recht te verdedigen; en zij 
hebben gelijk.

Moest men achteruitdeinzen voor dergelijke 
bedreigingen, welhaast ware alle bestier on
mogelijk.

De katholieken, integendeel, vinden dat de 
wet recht en rechtveerdig is. Van alle kanten 
van het land worden aan M. Schollaert ge- 
lukwenschen aangeboden, en die beweging 
zal nog meer toenemen.

Een punt alleen maakt dat vele onder
wijzers niet tevreden zijn: de onvoldoende 
stoffelijke voordeelen.

De jongere krijgen wel 200 of 300' frank 
meer ; doch eenige ouderen, die reeds door 
de wet van 1905 bevoordeeligd werden, vallen 
nu buiten de verhooging, «n voor degenen 
die nog ouder zijn, komen de verhoogingen 
te laat.

’t Schijnt dat er, ten grooten deele, aan die 
klachten zal voldoening gegeven worden.

A lle gehuwde ondarsüizai-s —, Hqta hahhan meest onderstand noodig — zouden eene ver
goeding krijgen voor woonst. Daarenboven, 
als zy°een grooten last van kinders hebben, 
zouden ze eene verhooging van 50 fr. per 
kind bekomen.

De verhoogingen van jaarwedden zouden 
alle drie jaar, in plaats van alle vier jaar, 
toegestaan worden.

Wat nog te wenschen is, ’t is de volledige 
gelijkstelling der aangenomen en aanneembare 
onderwijzers, in opzicht van jaarwedde en 
verhoogïngen, met de onderwijzers der ge
meentescholen. _________

Beteekenisvol.
Het 42° congres van den Bond der Katho

lieke Kringen die zaterdag en zondag te 
Tongeren vergaderde onder het voorzitterschap 
van M. Woeste, had een telegram van ver
kleefdheid en gelukwensching gestuurd aan 
den achtbaren opperminister.

Ziehier het antwoord door M. Schollaert 
gezonden aan M. W oeste:

« Ik dank u uit gansch mijn hart voor 
» uwe warme gelukwenschen. Het gouver- 
» nement, sterk door den steun zijner 
» vrienden, ia verzekerd zijne pogingen  
» met w elslagen bekroond te zien ».

De schoolwet.
Men schrijft uit Brussel aan het « Handels

blad van Antwerpen » :
« Ik kan u de stellige verzekering geven 

dat M. Schollaert, verre van er aan te denken, 
de schoolwet in te trekken, er zelfs niet 
aan denkt ze te wijzigen vóór het onderzoek 
in de middenafdeeling.

Het telegram, dat hij gezonden heeft, in 
antwoord aan M. Woeste (zie hooger) is duide
lijk genoeg.

— Met den steun van al hare vrienden  
is de regeering zeker te overwinnen.

Het valt op te merken dat dit telegram werd 
verzonden daags na het 4-ure lange onder
houd tusschen den koning en het kabinetshoofd.

Is het niet beteekenisvol.
Wij zijn niet zinnens ons te laten over

bluffen door het geschreeuw der oppositie, 
noch ons te laten overrompelen door geweld. 
Die tijd is uit *- dat de oppositie het zich 
voor gezegd houde.

Na hare reis in Egypte, was de toestand der 
koningin zoo goed hij kon zijn, na de ernstige 
typhuskoorts die zij doorstaan had ; indien de 
koningin nog eenige maanden kan rusten, 
zal zij hare vroegere uitmuntende gezondheid 
terugkrijgen.

Bij den terugkeer te Plymouth (Engeland) 
waaide het sterk en het regende nog daarbij. 
Met een klein stoombootje werden hunne 
Majesteiten naar de ontschepingsplaats ge
bracht, waar zij door verscheidene overheden 
opgewacht werden.

Het gevolg dezer ontvangst was dat de 
koningin 10 tot 15 minuten aan den wind 
blootgesteld wierd en een koude vatte in het 
oor. In het hotel aangekomen, was de konigin 
niet wel en had een weinig koorts. Zij hoopte 
den zaterdag naar Brussel te komen, maar de 
pijn die zij in het oor leed, verplichtte haar te 
Londen te blijven.

Zondag ging het, beter, maandag en dinsdag 
mocht zij uitrijden, doch de ontsteking in de 
oor verergerde en den toestand harer majesteit 
was niet bevredigend genoeg om per open 
koets den weg van de noordstatie te Brussel 
naar het paleis af te leggen.

De koning en de koningin zijn woensdag 
morgend met hun gevolg te Dover ingescheept 
aan boord van de postboot Princes Elisabeth; 
de overtocht was uitmuntend.

Ten 2 ure 1/4 zag men de postboot te 
Oostende aan den gezichteinder opdagen. De 
groote bevlagging was geheschen. Het schip 
naderde statig de kust en toen de postboot 
binnen de haven vaarde weerklonk de Braban- 
gonne en een donderende kreet van Leve de
i K i . ! M
groot als hertelijk gemeend.

Wanneer de gewone reizigers de boot ver
laten hadden,verschenen Hunne Majesteiten en 
hun gevolg op ’t dek. Aan de landingsbrug 
werd de krijgseer bewezen door de douaniers 
in groot uniform. Het gejuich der menigte 
verdubbelde. De koningin droeg een grooten 
reismantel en had het gelaat gedeeltelijk met 
een roozen sluier bedekt. De vorstin 1 ichte-het 
volk toe. en men zou niet gezegd hebben dat 
zij lijdend is. Hunne Majesteiten spoedden zich 
naarde koninklijke berlien, die aan den Noord- 
Express gehaakt was. In den salon-wagon 
werden, op verzoek der koningin zelf, 
MM. de schepenen Van Glabbeke, kolonel 
Vanden Eynde, bevelhebber van het 3» linie ; 
de plaatscommandant Dubois, en Z. E. H. Cam- 
merlinck, pastoor-deken van Oostende, toege
laten om Hunne Majesteiten te groeten.

Ten 3 ure 32 vertrek de exprestrein. De 
koning en de koningin vertoonden zich aan 
het gesloten raam van de berline, om het 
juichende volk te bedanken.

De Noord-express stopte ten 5 ure aan de 
halte van het koninklijk kasteel van Laeken. 
Daar wachtten de prinsjes Leopold en Karei, 
alsook prinsesje Marie-José, hunne doorluch
tige ouders. Het wederzien was aandoénlijk. 
Graaf Jan de Merode, groot-maarschalk van 
het hof ; commandant Matton, leermeester der 
prinsen, alsook andere weerdigheidbeklecders 
bevonden zich aan de halte.

De koning, de koningin en hunne kinderen 
namen plaats in een automobiel, die hen langs 
de hovingen naar het kasteel voerde.

Terugkeer van den 
koning en de koningin.

Ten gevolge eener ongesteldheid van de 
koningin is den terugkeer hunner Majesteiten 
naar Belgie moeten verschoven worden.

N ij verheidsschool
ISEGHEM

Tentoonstelling en Prijsdeeling.
De tentoonstelling van de werken der leer

lingen onzer Nijverheidsschool die zich op 
Paschen opende werd door vele Iseghemnaren 
bezocht, o n n o o d i g  dus uitleg te geven over de 
menigvuldige en zoo goed afgemaakte teeke- 
ningen der verschillige klassen, over d e n e t  
gehoudene schrijfboeken der Theorische leer
gangen, over de prachtige en aller praktische 
modellen die de mooi versierde, maar onge
lukkiglijk te kleine zaal der school vervulden. 
De tentoonstelling bewees ons den bloei der 
school, ontegensprekelijk bevestigd door de 
hooge onderscheiding in de Brusselsche tentoon
stelling behaald en het loffelijk artikel in de 
« Revue internationale de 1’industrie » van 20 
Oogst 1910 verschenen. Na den gang der 'leer
gangen der school uitgelegd te hebben zegt die 
Revue:

« Dank aan hare voortreffelijke inrichting 
en den iever en toewijding van bestierder

en leeraars, zijn de uitslagen door deze 
inrichting bekomen zeer belangrijk, en 
bevestigen den grooten bijval die zij geniet.

» Het getal leerl ingen bewijst dat men hare 
diensten zeer waardeert en toont hoe onmis
baar de nijverheidsschool is voor het uitbreiden 
van den handel en de nijverheid der streek.

» Deze voordeelen zullen van langs om beter 
uitschijnen want de tentoongestelde werken 
waren zeer opmerkenswaardig. Deze uitstalling 
toont eens te meer welke zorg het Belgische 
volk besteed om bekwame vakmannen te 
kweeken die op eene schitterende manier 
zijnen faam in de handelswereld wilt staande 
houden. »

Als bekrooning der tentoonstelling had 
Zor lag laatst de plechtige prijsdeeling plaats, 
waarvan wij hieronder den uitslag mededeelen, 
de plechtigheid wierd voorgezeten door M. 
EugeenCarpentier-Hamman, Burgemeester der 
stad, voorzitter van den beheerraad der school, 
en vereerd met de tegenwoordigheid van Zeer 
Eerw. Heer Callewaert, voorzitter van het 
gröot Seminarie van Brugge, MM. Gustaf 
Rosseel en Van Naemen Schepenen, EE. HH. 
Van Coillie Pastoor van Sint Hiloniuskerk, 
Opsomer, Schoolopziener, Van Overschelde, 
bestuurder van St Josephgesticht, de heeren 
bëstierleden der Nijverheidsschool, Mijnheeren 
De Ryckere en Dierick. gemeenteraadsleden, 
MM. Vandemoortele en D’Hoore, burgemeester 
van Emelghem en Ingelmunster. de ouders en 
familiën der leerlingen en andere bijzondere 
personen van Iseghem en omliggende.

De Stadsfanfaren voerden het openingstuk 
uit waarna M. J. Vercoutere, bouwkundige en 
ly.strwder der Nijverheidschool, de volgende

M evrouwen, Mijnheeren.
De prijsdeeling van heden is deze van het 

schooljaar 1909-1910. Zij moest plaats hebben 
verleden jaar binst onze Ivermisweek en 
werd uitgesteld omdat de werken der 
leerlingen van ’t jaar 1909, in de tentoon
stelling van Brussel waren, en dat het beheer 
er aanhoudt bij elke pnjsuitdeeling eene 
tentoonstelling van de werken der leerlingen 
te zien houden, dit, ten einde de ingezetenen 
der stad en de ouders, te laten oordeelen 
over de werken binnen de Nijverheidsschool 
gemaakt en te doen bestatigen den voor
uitgang er voortgebracht.

Velen onder U, Mevrouwen en Mijnheeren, 
hebben onze tentoonstelling bezocht en hebben 
er zich kunnen overtuigen, door de tentoon
gestelde werken van welk groot nut eene 
inrichting als deze moet wezen, zij hebben 
er gezien hoe ieder ambacht er aangeleerd 
wordt, zij hebben er kunnen volgen den 
vooruitgang die de werkmanszoon, elk, in 
zijn vak, maakte binst de weinige jaren dat 
hij hier de lessen volgt. Ten einde UEd. 
beter den gang der verschillige leergangen 
te doen verstaan, zult gij mij gelieven te 
volgen bij het af lezen van dit klein verslag ; 
beginnen wij mét den leergang van bouw
nijverheid :

De leerling wordt hier ingeschreven aan 
14 jarigen ouderdom, bijna ongeleerd, nooit 
geteekend hebbende en begint in de klas 
van lijnteekenen, daar teekent hij een winter 
lang op rechtstaande planken zonder regel 
of passer, hij oefent er zijne ruwe werkers- 
hand om als tamelijke teekenaar in de klas 
van Projectie te treden. In die klas vertoeft 
hij een tweede jaar, hij teekent er nog 
maar terzelver tijd als zijne hand zich nog 
beter oefent, worden zijn geest en zijn 
voorstellingsvermogen in werking gebracht 
hij leert zien en ontleden. Binst die twee 
eerste jaren is hij verplicht de allernood- 
wendigste lessen van rekenen metriek-stelsel 
en meetkunde te volgen en zoo is hij na 
twee jaren bereid om in de klas van Versiering 
of de klas van bouwkunde te treden, hij 
kan tamelijk rekenen, meten en verstaat 
een projectieplan. In de Klas van Versiering 
vinden wij schilders, behangers, beeldhouwers, 
meubelmakers en ook mekaniekbewerkers 
die machiendeelen teekenende zich bereiden 
tot de leergang van Stoomtuigleiding :

De Klas van bouwkunde is in twee jaren 
verdeeld. In het eerste jaar leert men 
bedrijfteekenen, bedrijf en gezondheidsleer, 
bedrijfteekenen is allernuttigst, .de leerling 
neemt eene schets met vrije hand van een 
of ander bouwdeel dat hem aangeduid wordt : 
venster, deur, trap, enz. hij schrijft er alle 
maten in, stelt dan zijne teeker.ing op 
schaal en teekent de verschillige opstanden 
op uitvoerbare grootte. Bedrijfleer doet aan

de ambachtsman, elk in zijn vak.de voorkomst, 
afmetingen en bewerkingen der materialen 
kennen en helpt hem in het opmaken van 
inkoopprijzen; de allernuttigste lessen van 
gezond hei lsleer geven hem de noodige kennis 
voor het bouwen eener gezonde woning. Er 
wordt gehandeld over orïenteering van woning 
en afhangsels, gebruik van materialen, 
verluchting en verlichting, verwarming, 
waterleidingen, enz. In de hoogste afdeeling 
houdt men zich bezig met de samenstelling 
van plannen, berekening van prijzen en 
opmaking van begrootingstaat. ln deze af
deeling gevoelt de leerling het nut van lijn 
en projectie teekenen, rekenen, en metriek
stelsel, bedrijfteekenen * en leer en gezond
heidsleer, al de voornoemde kennissen heeft 
hij noodig om met gemak de samenstelling 
van een ontwerp te kunnen doen. De 
leerlingen die over genoegzaam tijd beschikken 
handelen wijs een derde jaar als vrije leerling 
dó klas van. bouwnijverheid te volgen, een 
ambachtsman die regelmatig die klas volgt 
verlaat dezelfde als bekwame vakman en 
hij zai in deze eeuw van vooruitgang met 
gemak een eerzaam bestaan in de samenleving 
vinden,

De vrije leergangen en zondaglessen hier 
gegeven bestaan in Engelsch en Duitschleer, 
Boekhouden, Handelsrekenen en Stoom- 
tuigleiding.

Het Engelsch en Duitsch meesterlijk gegeven 
door den bekwamen taalkundige Mr Van Over
schelde bestuurder van S' Josephsgesticht 
worden zeer Talrijk gevolgd en zijn hoogst 
gewaardeerd door de Heeren toezieners van 
het nijverheidsonderwijs.

der middelbare school van Lokeren, Doktor in 
Aardrijkskunde. Zij vergaderden eiken zondag 
tal van handelsbedienden van Iseghem en 
omliggende en gaven den besten uitslag.

Mevrouwen Mijnheeren, Mr Louis Zeis de 
bekwame leeraar hierboven genoemd is 
verleden week overleden; als medeleeraar 
denk i k  h e t  mij a l s  p l i c h t  eene welgemeende

* en openbare hulde te moeten brengen aan 
de nagedachtenis van de zoo verdienstelijke 
en onderscheidene leeraar. Mr Zeis hier over
6 jaren benoemd bracht tot stand de leergang 
van boekhouden en handelsrekenen en vormde 
hier in die weinige jaren eenige bekwame 
Handelsbedienden, zijn aandenken zal langen 
tijd in het geheugen blijven van zijne 
oud leerlingen en medeleeraars.

De lessen van Stoomtuigleiding gegeven 
door Mr T. Van Eecke, de ervaren en ver
dienstelijke bestuurder der nijverheidsschool 
van Kortrijk, worden alle jaren door een 
50 tal leerlingen gevolgd. Deze lessen vroeger 
enkel Theorisch zullen nu ook Pratisch 
gegeven worden binnen het centraalelectriek- 
gesticht der Stad. Dit jaar bekwamen 9 
leerlingen hun uitgangsdiploma, het exaam 
was voorgezeten door den Heer Ingenieur 
Delaere, bestuurder der nijverheidsschool van 
Gent, de eerstgekende des lands. Hij drukte 
ons zijne voldoening uit en in het verslag 
dat hij ons gaf, duide hij eenige middelen 
aan om het geven der lessen nog meer uit 
te breiden.

En zoo ingericht, groeit en bloeit onze 
nijverheidsschool alle jaren, tot meerder nut 
der werkerszonen die er goede vakmannen 
worden. Hulde aan het vroegere Stadsbestier 
dat het prachtig gedacht dezer school opvatte 
en verwezentlijkte. Hulde aan het tegen
woordig Stadsbestier die deze inrichting zoo 
ondersteunt dat zij eene der eerste des lands 
geworden is gelijk de tentoonstelling van 
lirussel het bewezen heeft.

Iseghem’s nijverheidsschool bloeit gelijk 
Iseghem’s vakscholen bloeien, dank aan 
de ^aanmoedigingen die zij van allen kante 
ontvangen en zoo is het dat een hoogge
plaatste persoon van het ministerie van nijver
heid en arbeid mij zegde, dat nievers meer voor 
den werkmanszoon gedaan was als te Iseghem, 
dat men in geene andere Stad der Vlaanders 
scholen ingericht vond als onze nijverheids 
‘en vakscholen. Daarom werklieden moet gij 
de gelegenheid te baat nemen uwe zonen 
naar die scholen te zenden waar zy kosteloos 
en zonder veel tijdverlies bekwaam in hun 
ambacht zullen worden.

Een laatste woord, een woord van dank. 
Dank aan onzen achtbaren Burgemeester de 
zoo verdienstelijke voorzitter van onzen 
beheerraad. Dank voor al hetgeen hij reeds 
gedaan heeft, voor al hetgeen hij nog doet



voor de bevordering dezer school, hij is het 
die verkrijgt hetgeen ons ontbreekt met 
bereidwillig zijne hooge en menigvuldige 
betrekkingen ten dienste der school te 
gebruiken, hy is het die ons altijd en overal 
voorstaat. Dank aan de Heeren van den 
beheerraad die in elke vergadering en in 
alle omstandigheid de belangen en den 
vooruitgang der nijverheidsschool ter herte 
nemen. Dank aan het lid dat bij de 
laatste vergadering het inrichten van een 
leergang van electriciteit besprak, leergang 
te voegen bij der. reeds zoo talrijk gevolgden 
leergang van Stoomtuigleiding, dit voorstel 
in onderzoek zal hopen wij verwezentlijkt 
worden tot grooter nut van werkers en 
nijveraars. Dank ook aan U, Mevrouwen 
en Mijnheeren, die zoo talrijk opgekomen zijt 
naar onze tentoonstelling en naar onze 
prijsdeeling, uw groot getal is eene aan
moediging voor leerlingen en leeraars, 
aanmoediging die hare vruchten zal dragen.

Klas der Stoomtuigleiding.
Uitgangtexamen schooljaren 1908-9-1909-10 

Diploma met onderscheiding : Perneel Jules, Iseghem; 
Feys Michel, Iseghem; Descheemaeker August, Iseghem ; 
Sintobin Jules, Iseghem.

Op voldoende manier : De Jonghe Jules, Ispshem ; 
Ostyn Medard, idem ; Degiyse R -né, idem ; Vroman 
Remi, Ingelmunster; Feys ian, Cachtem;

Klas van Boekhouden en H&nflelsrekenen. 
Uitgangsexamen schooljaar 1908-9-1909-10,

Diploma met de grootste onderscheiding: Vanderheeren 
Achiel, Iseghem.

M et onderscheiding : Declercq Albert, Emelghem ; 
Barbier Firmin, Iseghem.

Op voldoende m anier: Vander Ghinste Maurice, Cachtem. 
Klas van Engelsch-leer.

Uitgangsexamen schooljaren 1908-9-1909-10. 
Diploma met groote onderscheiding: Vandewalle Laureüt, 

Lendelede; Verhelle Henri, Iseghem; Baes Octaf, idem ; 
Declercq Albert, Eemlghem.

M et onderscheiding: Laridon Michel. Iseghem; Bour
geois Joseph, idem ; Vander Eist Frans, Emelghem ; 
Bourgeois Leon, idem ; Pattyn Amand, Iseghem.

Klas van Doitschleer.
Uitgangsexamen schooljaren 1908-9-1909-10.

Diploma met de groote onderscheiding : Vander- 
haegen Victor, Cachtem ; Vandewalle Laurent, Lendelede. 

Met onderscheiding : Sintobin Octaaf, Iseghem ; Bour- 
eois Joseph, idem ; Vandeputte Joris, idem ; Sintobin 
ules, idem ; Kerckhof Hendrik, idem ; Laridon Michel, 

idem ; Vanbeylen Benoni, idem ;
Bouwnijverheid.

Klas van lijnteekenen.
P rijsvan  uitmuntendheid : DeBackere Jules,Emelghem. 
2e P r ijs :  De Prauw Maurice, Ingelm unster; Maes 

Jules, Iseghem.
3° P rijs : Demeester, Hector. Emelghem. 
liekenen. 1« Prijs : Vanden Bulcke Jerome, Iseghem- 
2e P rijs  : Demeester Hector. Emelghem.
Meetkunde. l e Prijs : Demeester Hector, Emelghem. 
2e P rijs: De Ghezelle Joseph, Iseghem.
Metriekstelsel. 1‘ Prijs : De Backer Jules. Emelghem. 
2e P rijs : De Prauw Maurice, Ingelmunster.

Klas van Projectie.
P rijs van uitmuntendheid : Deblauwe Michel, Iseghem. 
2e P r ij s :  Vandekerokhove Evarist, Ingelmunster; 

Bouckaert Jan, Iseghem.
3c Prigi ■ Devoldere Michel. Iseghem ; Ghekiere Valère 

Emelghem.
Rekenen. 1« Prijs : Vandekerokhove Evariste, Ingel

munster,
2e P rijs: Gryspeerdt Jerome, Lendelede; Plets Joseph, 

Iseghem.
M eetkunde. 1® Prijs : Vandekerokhove Evariste, Ingel

munster.
2e Prijs : Verstraete Georges, Lendelede.
Metriekstelsel. 1* P rijs : Stevens Valère, Emelghem. 
2e Prijs : Vandekerokhove Evariste, Ingelmunster.

Klas van Burgerlijke Bouwkunde.
Laagste afdeeling.

Bedrijfteehenen. 1= P rijs : Van Renterghem Michel, 
Iseghem; Hullebuach Joseph, Cachtem.

2e P rijs  : Laridon Jerome, Iseghem; Verthé Léon, 
Ingelmunster.

B ed rijf leer. l e P rijs  : Laforche Marcel, Iseghem.
2* P rijs : Van Groenweghe Florent, Emelghem; 

Windels Joseph, Iseghem.
Gezondheidsleer. l c Prijs : Delbeke Joseph, Iseghem ; 

Laridon. Emile idem.
2C P rijs : Vandekerokhove Gaston, Ingelmunster ; 

Vandekerokhove Leon, idem ; Monteyne Remi, Iseghem. 
Hoogste afdeeling — Klas van Samentelling. 

l e P rijs  : Corneille Polidoor, Cachtem.
2e P rijs : Monteyne Hector, Iseghem.

Eereprijs toegestaan door het stadsbestuur: 
Verthé Antoine, Ingelmunster.

Na de afroeping van den eereprijs, dit jaar 
behaald door den leerling Antoine Verthe van 
Ingelmunster, bracht de bestuurder eene wel
gepaste hulde aan den bekroonde, voor den 
vlijt waarmede hij de lessen der school gevolgd 
had, en haalde als bijzonder feit aan dat laatst 
genoemde leerling meer dan 1400 uren sleet 
binnen de Nijverheidschool, en gedurende den 
schooltijd, enkelijk 2 uren afwezig was ; hij 
bracht nog hulde aan de ouders en stelde ze tot 
voorbeeld aan vele ouders die somwijlen te 
gemakkelijk hunne kinders zonder de minste 
redens de lessen der school laten veronacht
zamen.

De bekroonde leerling w ie rd ’s avonds om 6 
ure aan de statie te Ingelmunster plechtig 
ontvangen door de leden van den gemeenteraad 
en het muziek der Harmonie, waarna hy ten 
gemeentehuize ontvangen wierd en den eere- 
wijn aangeboden.

Na de prijsdeeling nam den Heer Burge
meester eu voorzitter van den beheerraad der 
school het woord in dier voege :

M evrouw en, Mijnheeren.
De Nijverheidscholen zijn ingericht geweest 

om aan de kinders der werkende klas die tot 
nu toe uitsluitelijk, en somwijlen met veel 
moeite de voordeelen hebben kunnen genieten 
van het lager onderwas, de gelegenheid te 
geven, te beginnen met hun 14d0 jaar als 
wanneer sommigen reeds op het ambacht zijn, 
de leergangen te volgen van een hooger en 
doelmatig onderwijs. Dat onderwijs is bestemd 
om de ingeboren begaafdheden dezer jongelin
gen te ontwikkelen en te doen uitschijnen, om 
aan deze jongelingen op theorisch en praktisch 
o-ebied de noodige voorbereiding te geven om 
hunne begaafdheden behoorlijk te kunnen 
benuttigen.

Het [inrichten van eene nijverheidschool is 
dus overal voordeelig ; zy is overal niet moge

lijk, maar zij is noodzakelijk daar waar men 
zeker is over een voldoende getal leerlingen te 
kunnen beschikken. Het is eene eer, voor de 
stichters der nijverheidschool van Iseghem 
deze waarheid te hebben verstaan, en ik ver
heug mij hun hier eene nieuwe en welverdiende 
hulde te mogen brengen. Dat het stichten eener 
nijverheidschool te Iseghem noodzakelijk was 
is bewezen door den grooten bijval welke de 
school genoten heeft van het begin af ; door de 
allerbeste uitslagen welke zij opgeleverd heeft 
door haren spoedigen vooruitgang, door haren 
tegenwoordigen bloeienden toestand !

Na het aanhooren van het schoon en omstan
dig verslag van den heer Vercoutere; na het 
beschouwen van de menigvuldige bewijzen hier 
rondom de zaal ten toon verspreid zal iedereen 
kunnen getuigen van het nut der schoone 
inrichting en allen zullen zich met ons ver
heugen over de schitterende uitslag bekomen 
door de nijverheidschool van Iseghem in de 
wereldtentoonstelling van Brussel.

Deze schoone uitslagen zijn te danken aan de 
verstandige leiding van den Bestierder; van 
den achtbaren heer Vercoutere, in wien de 
stichters den gepasten man hebben gevonden 
voor eene moeilijke taak ; van den heer Ver
coutere die het zich als eene persoonlijke eer 
aanziet de school op de hoogte te houden en iie, 
volgens de getuigenis der opzieners van het 
ministerie er in gelukt is van de nijverheid
school van Iseghem het voorbeeld te maken 
van al de nijverheidscholen der provincie, van 
M. Vercoutere aan wie ik in naam van het 
bestieren van de stad de verzekering geve van 
ons volle vertrouwen en van onze volkomene 
goedkeuring.

Deze uitslagen zijn te danken aan de ieverige 
medewerking van het onderwijzend personeel 
dat zich geene moeite spaart om de lessen zoo 
aantrekkelijk en zoo nuttig te maken als 
mogelijk ; dat het grootste belang stelt in den 
vooruitgang der leerlingen ; Onderwijzend 
personeel aan hetwelk de ouders zoowel als 
de leerlingen den oprechten dank verschuldigd 
zijn dat ik gelukkig ben hun hier in hunne 
naam te mogen aanbieden. En hier is het mijn 
plicht, in den naam van den bestierraad, mijne 
gevoelens van droevige en rechtzinnige deel
neming uit te drukken, bij het afsterven van 
den betreurden heer Zeis, die een der eerste 
en der verdienstelijkste leeraars is geweest 
vande nijverheidschool van Iseghem.

Deze schoone uitslagen zijn ook nog te dan ken 
aan den goeden wil en de leerzaamheid der 
leerlingen zelve die, door hun gedrag en hunne 
neerstigheid bewijzen dat zij hun eigen belan
gen verstaan en zich weerdig toonen van alles 
wat hier ter hunnen voordeele gedaan wordt.

Aan u die in deze prijsdeeling zult beloond 
worden ; aan u bijzonderlijk die in het hoogste 
jaar den eereprijs zult behalen bied ik mijne 
hertelijkste gelukwenschen.

Om te eindigen druk ik den wensch uit d ît
in  h ot  t o o k o m o n d o  aooale in h et  v e r le d e n e ,  de
Heer Bestierder, de meesters en de leerlingen, 
de onvermoeibare pogingen zouden blijven 
ondersteunen van den Bestierraad wiens leden 
ik vriendelijk verzoek de verzekering te aan
veerden van de dankbare gevoelens van gansch 
de bevolking van Iseghem.

Zitting m del Gemeenteraad
Donderdag 4 Mei 1911.

DAGORDE:
1. Kasoverzicht l 6 kwartaal 1911.
2. Kerkrekeningen 1910.
3. Rekeningen nijverheidschool 1910.
4. Schoolrekeningen 1910.
5. Goedkeuring aanbesteding verbeterings- 

werken landbouwwegen nr‘. 2, 9, 10. Aanvraag 
vrij vervoer.

6. Landbouwwegen nr‘. 5, 10, 35. Aanvraag 
hulpgeld.

7. Goedkeuring aanbesteding onderhoud 
steenweg Iseghem-Emelghem-Ardoye.

8. Goedkeuring lastenboek aanbesteding 
kolen elektriciteitgesticht

9. Goedkeuring algemeene rekening riool- 
werken marktstraat, enz.

10. Goedkeuring fondatie Clement Vande
putte.

11. Lichten gelden, spaarkas.
12. Voorstel aankoop en verwisseling grond 

met M. Van Wtberghe.
13. Voorstel onteigening huizen C. Denys.
14. Toelagen feesten.

Waren tegenwoordig : M.M. Carpentier, 
Burgemeester; Van Naemen, Schepen van 
openbare werken ; Bon J. Gillès de Pélichy, 
Dierick, Coucke, Gits, Ed. De Ryckere en 
J. Seynaeve, leden ; M. Gustaf Rosseel doet 
zich verontschuldigen de zitting niet te kunnen 
bijwonen.

M. de Burgemeester opent de zitting.
Het verslag der voorgaande zitting wrordt 

goedgekeurd.
M. Seyuaeve  vraagt het woord en spreekt 

over art. 84 der gemeentewet, betrekkelijk 
de bediening van den heer Burgemeeester in 
den Dischraad. tegenstrijdig hij geschreven 
heeft in de ff. v. Iseghem  den 25 Februari 
laatstleden.

M. de Burgemeester. — M. Seynaeve heeft 
slecht de wet verstaan. Dat de Burgemeester 
het recht heeft de vergadering van den Disch 
voor te zitten, is hoegenaamd geen bewijs dat 
hij van dezen raad van rechtswcge lid is.

M Seynaeve  spreekt over een geval die 
zich voren deed met een kind van 6 jaren, 
die na ten huize zijner moeder verzorgd 
geweest te zijn door den doktor van den disch, 
eeni >e dagen later overgebracht wierd naar 
het hospitaal en er overleden is. M. Seynaeve

denkt dat dit kind zou kunnen gestorven zijn 
bij gebrek aan de noodige geneeskundige 
zorgen.

Spreker klaagt verders over den genees
kundigen dienst, die volgens hem niet na 
behooren kan gedaan worden door één ge
neesheer alléén Hij beroept nogmaals den 
Burgemeester en het dischbestier hieraan een 
einde te stellen, in het belang der bevolking 
van Iseghem.

M. de Burgem eester.— Uwe beschuldigingen 
tegen den doktoor van den disch zijn zeer ge
wichtig en misschien ook wel gevaarlijk ; ik 
raad U aan vooraleer zulks te doen, zeer om
zichtig te zijn.

M. Seynaeve. — Ik houd alles staan wat 
ik gezeid heb, en geef hier nauwkeurig het 
verhaal der feiten gelijk zij zich vorendeden. 
Nooit heeft een doktoor een certificaat geëischt 
waarbij men verklaart dat een zieken weige- 
meesterd wierd vooraleerjj in het hospitaal 
toegelaten te zyn.

M. de Burgem eester.— Mijn antwoord zalge- 
he 1 kort zijn : Op 18 Maart heeft M. Seynaeve 
mij eene klacht ingezonden, betrekkelijk den 
slechten oppas van een ziek kind door den 
geneesheer der armen. Dezen brief is onmid
delijk aan den Dischraad overgemaakt geweest.
Na een nauwkeurig onderzoek heeft het disch
bestier aan het Schepencollegie laten weten 
dat de klachten van M. Seynaeve geheel en 
gansch ongegrond waren, dat de geneesheer 
meer dan zijne plicht had gedaan en dat deze 
laatste, tot bewijs den volgenden brief van 
bedankingen ontvangen had van de moeder 
van het kind :

Mijnheer Dr, Gij hebt naar mijnen jongen 
gekomen alle keer dat wij achter U gekomen 
en ik bedank U daar vooren en ik hoop dat gij 
zult voort U beste doen. Ik groet U.

Ik geloof dat de verklaringen van het Disch
bestier en de getuigenis van de moeder van 
het kind voldoende zijn om te bewijzen dat de 
dienstdoende geneesheer der armen hoege
naamd aan geen een zijner plichten te kort is 
gebleven.

Wij gaan over tot het dagorde :
1° P u n t . — Kasverificatie 1° kwartaal

1911. — Goedgekeurd.
29 P u n t. — Kerkrekeningen St H ilo- 

niuskerk en de kerk van het H. Hert. — 
Goedgekeurd.

3' P u n t. — Rekening nijverheidschool
1910. — Goedgekeurd.

4“ P u n t. — Schoolrekeningen 1910. — 
Goedgekeurd.

M. de Burgemeester stelt voor een adres 
van gelukwenschi ng aan minister Schollaert 
te zenden. Het Staatsbestier heeft een wets
ontwerp nedergelegd dat groote verbeteringen 
teweegbrengt aan de tegenwoordige Schoolwet 

aan de Katholieken — op dat gebied — de 
voldoening geven dat zij sedert lang ver
wachten. Het Schepencoliegie doet de voorstel 
aan de Heer minister van openbaar onderwijs 
den volgenden brief te laten geworden :

De gemeenteraad van Iseghem, overwegende 
dat de nieuwe voorgestelde schoolwet als bij
zonderste gevolgen zal hebben :

1. Het verbeteren van het lager onderwijs 
door bijvoeging van twee studiejaren als 
voorbereiding tot het nijverheids- vak en 
beroepsonderwijs. — 2 Het inrichten van het 
kosteloos lager onderwijs voor al de kinders 
van 6 tot 14 jaar. — 3. De verplichting voor 
de ouders aan hunne kinders het lager onder
wijs te verschaffen. — 4. De vrijheid voor de 
ouders hunne kinders te zenden naar de 
lagere scholen volgens hunnen keus. — 5. De 
verbetering van den toestand van het per- 
sonneel van het lager onderwijs; drukt de 
wensch uit dat het wetsontwerp zal gestemd 
worden en bied aan den achtbaren Heer 
minister Schollaert, met zijne beste gevoelens 
van dank, de verzekering zijner volkomene 
goekeuring.

M. Gits vindt het Schoolontwerp zeer onvol
ledig en zou zijne goedkeuring voorbehouden 
tot dat de wet gestemd is.

M. Seynaeve  is van gedacht dat het in de 
bevoegdheid van den gemeenteraad niet valt 
hierover te spreken, maar wel van de Kamers 
der Volksvertegenwoordigers. Spreker handelt 
over de kwestie der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel die veel te weinig 
betaald is. Men heeft altijd millioenen om 
forten te bouwen maar nooit genoeg om de 
onderwijzers behoorlijk te betalen.

M. Dierick  zou willen weten indien de wet 
nadeelig of voordeelig zal zyn voor de ge
meentekas.

M. de Burgemeester. — De minister heeft 
in de afdeelingen verklaart dat er voor de 
gemeenten geene verhooging van lasten ten 
gevolge der nieuwe schoolwet zullen moeten 
afgedragen worden. Indien de wet gestemd 
wordt zooals zij voorgedragen is, zal zij voor 
Iseghem zeer voordeelig zijn.

M. Seynaeve  stelt voren te wachten tot na , 
den uitslag der stemming in de Kamers, 
vooraleer een adres van gelukwenschingen te 
zenden. Als de wet goed is, dan zyn wij allen | 
’t akkoord om dit adres te zenden.

M. de Burgemeester. — Het Schepenkollegie 
houdt zijn voorstel staande, hetwelk aange
nomen wordt met algemeenheid van stemmen, 
uitgenomen de heeren Gits en Seynaeve, die 
zich onthouden otn bovengemelde redens.

5* P u n t. — Goedkeuring aanbesteding 
verbeteringswerken landbouwwegen nrs
2, 9, en deel 10. — Aanvraag vrij
vervoer. — Goedgekeurd.

Deze wegen zijn : 2) De oude Kortrijkstraat, 
van aan de herberg « den A s t» (steenweg van 
Lendelede) tot aan de herberg « de Sterre » 
(Lendelede), zijnde de verbinding tusschen 
Kortrijk en Iseghem langst de oude Kortrijk

straat bij middel van een gravier; 9 en deel 10) 
de straat loopende van aan de herberg « de 
Masten Eike » naar de Kotjesmolenhoek.

6® P u n t. — Landbouwwegen n19 5, deel 
10 en 35.

Deze zijn : 1° Van de kalsijde van Wynkei 
St Eloi, langs de fabriek Desmet-Dewuif, in de 
richting van Zuid-Ouckene ; 2° Van aan h e t ' 
« Steenputje », tot aan de herberg gezeid 
«Jde Puidt » ; 3° De Katteboomstraat, van aan 
het kruis aan den Wiukelhoek tot aan het 
kapelleken der hofstede Aug. Lambrecht. — 
Voor deze werken is er eene som beschikt van 
13.000 J r .  De werken zullen te naaste jare 
uitgevoerd worden.

M. Gits vraagt het besteenigen met gravier 
of zinders, van de straat loopende van aan de 
herberg «de Masten Eike ». langs de hofsteden 
Casier, BuyseenR. Dejonckheere. Deze straat 
is zeer slecht en ongebruikbaar. Spreker 
klaagt ook over de dijken en waterloopen.

M. Van Naemen, schepen van openbare 
werken. — lk zal deze ft raat nazien, alsook 
alles doen wat mogelijk is tot het onderhouden 
der dijken.

7e P u n t. — Goedkeuring onderhoud 
steenweg Iseghem -Ardoye.

M. de Burgemeester geeft hierover eenigen 
uitleg ; de overeenkomst wordt eenparig goed
gekeurd.

8e P u n t. — Goedkeuring lastenboek  
aanbesteding kolen electriciteitgesticht.

M. Seynaeve vraagt dat de aanbesteding 
aan geheel Belgie zou gegeven worden, aan
gezien hare belangrijkheid, zijnde 12,000 fr. 
en er hier in Iseghem maar één aanbesteder is.

M. de Burgemeester. — Tot nu hebben wrij 
ons wel bevonden met de manier van aan
besteden, waarom veranderen F Wij moeten 
altijd de ingezetenen trachten den voorkeur 
te geven. — Aangenomen.

9“ P u n t. — Rioolwerken Marktstraat. 
— Goedgekeurd.

M. de Burgemeester. Er is eene petitie toe
gekomen, geteekend door het vierde gedeeltQ 
der herbergiers van stad. petitie tegen het 
belastingsreglement op de drankhuizen.3 Taks 
van 5 fr. Bij het opmaken der begrooting voor 
1911 heeft de gemeenteraad besloten dat er 
hoegenaamd geene redens bestonden om eenige 
veranderingen te brengen aan voormeld belas
tingsreglement. — De zaak is dus afgewezen 
en de petitie kan niet in aanmerking genomen 
worden.

Uit een onderzoek gedaan te Rousselare 
betrekkelijk de belastingen betaald door de 
kleine herbergiers blijkt het dat de kleinste 
landelijke herbergiers daar aangeslegen zijn 
voor 15 fr. ; waarvan 5 fr. in het abonnement 
en 10 fr. voor den taks op de drankhuizen.

Zij betalen dus 3 maal meer dan hier. en 
hebben er nooit aan gedacht over den toe-
ei lx nd  tc  kltxgon.

Algemeen aanveerd.
M. Seynaeve stelt voor een wensch uit te 

drukken voorde vervlaamsching der Gentsche 
hoogeschool.

M. de Burgemeester ik heb er niet tegen, 
maar zal mij onthouden. Volgens hetgeen wy 
gisteren gelezen hebben, is er een wetsvoorstel 
gedaan door eenige leden der Kamer die zeer 
bevredigend schijnt, en by dewelke ik mij 
aansluit.

Het voorstel Seynaeve wordt gestemd met 
4 stemmen tegen 4 onthoudingen. (

Hebben gestemd voorde vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool: de heeren Seynaeve, 
Gits, Dierick en De Ryckere. — Onthouden 
zich : de heeren Carpentier burgemeester, Van 
Naemen schepene Baron Jean tiillès de Pélichy 
en Jean Coucke gemeenteraadsleden.

De openbare zitting wordt geheven. De 
gemeenteraad zet de zitting voort met gesloten 
deuren.

Maandag aanstaande zal er eene ploeg van 
50 werklieden de werken beginnen van de 
loskaai der statie. Eerst zullen zy de verbinding 
maken van het dubbel spoor in den doorgang 
der statie van Iseghem, terzelfden tijd zullen 
zij het plein der loskaai opvoeren in zinders 
om van stonden aan de verschillige riggels 
te kunnen leggen.

In ons volgende nummer zullen wij de uur- 
tabel geven van de vertrekuren van den 
ijzerenweg en tram.

Het werkgeschil
te Ingelmunster.

Wij lezen in  de P a trio te  van 5 dezer :
De uitspraak gedaan door de Heeren 

Cooreman, Straus en Dubois is hevig gehekeld 
door de socialisten die eene nieuwe werkers- 
beweging trachten uit te lokken.

De commissie heeft geoordeeld dat « de 
eischen der werklieden niet konden aange
nomen w’orden » maar zij heeft teszelfder tijd 
« den wensch uitgedrukt dat de werkgevers 
de middels zouden beramen om de werkvoor- 

: waarden en de loonen trapsgewijze te ver- 
beteren ».

Men schrijft ons daarover :
« Tot nu toe hebben de werklieden weerstaan 

aan de ophitsingen der socialisten die hen aan
zetten om tegen deze uitspraak op te komen. 
De bazen zijn niet veroordeeld om aan de 
eischen der werklieden toe te geven, maar zij 
zijn er plechtig toe aanzocht. Uit de onder
handelingen die aangeknoopt worden zullen 
voorzeker verbeteringen ontstaan.

» De patroons zullen ongetwijfeld gevolg 
geven aan den wensch door den scheidsraad 
uitgebracht, gelijk het de eer en de openbare



meening verwachten ; want de uitspraak ver
plicht beide partijen op hunne eer zonder 
achterhouding zich naar de beslissing van den 
scheidsraad te gedragen.

» Den tegenwoordigen toestand kan niet 
blijven duren de commissie heeft het opentlijk 
erkend, en voor ieder weldenkend mensch 
geldt dien wensch als een aanzoek. Maar het 
ware van den kant der werklieden zeer onver
standig een nieuw geschil te doen ontstaan 
zonder de uitspraak der patroons of te wachten 
zij hebben zulks goed begrepen aangezien zij 
wederstaan aan de ophitsingen die hun gedaan 
zijn om het werk te verlaten ».

Onze soldaten.
Belangrijk besluit van den

m inister van oorlog.
Er was aan den minister van oorlog gevraagd, 

de militaire studenten toe te laten van af 
Zaterdag tot Zondagavond in den schoot hunner 
familiën door te brengen. De heer minister, 
ua onderzoek der kwestie, heeft geoordeeld 
dat de « Universitairen » niet alleen moeten 
zyn om van die gunst te genieten.

Generaal Hellebaut heeft nu beslopen, naar 
het schijnt, dat alle soldaten, die zich door 
hun gedrag dezer gunst weerdig toonen, van' 
den zaterdag tot den zondag ook in hunne 
familiën mogen doorbrengen.

De soldaten zouden, bij hun terugkeer, 
aan den bevelhebber hunner compagnie hun 
verlof teruggeven, Voorzien van het handteeken 
hunner ouders, om te bewijzen dat zy wel 
t’ hunnent geweest zyn.

Bij den minister van spoorwegen zal aange
drongen worden opdat deze verlofgangers tel
kens zouden mogen reizen aan halven prijs.

Dat zijn goede, uitmuntende maatregelen, 
die dön legerdienst zullen veraangenamen 
eu den familiegeest onder de soldaten beter 
zal behouden ._____ ________

V ergadering  der Rechterzijde.

I)e rechterzijne der Kamer hield donderdag 
voormiddag eene vergadering onder het voor
zitterschap van M. Cooreman, in eene zaai 
van het Paleis der Natie. Men heeft bijzonder 
over de schoolkwestie gesproken en over de 
wenschen van de onderwijzers. Door verschei
dene leden werd het rechtmatige dier wenschen 
aangetoond.

Uit de beraadslaging bleek dat gansch de 
rechterzijde het eens is met de regeering 
om haar te ondersteunen in den strijd die 
tegen de oppositie zal moeten aangevangen 
worden.

Kamerleden uit al de provincies hebben 
het beste nieuws meegedeeld over den geest 
die, aangaande de school wet,in het land heerscht.

M. X.  Hflndp.rio.Ut, volkavortftgp .nw oordiffpr  
van Antwerpen, heeft aangedrongen op de 
spoedige bespreking van de wetsvoorstellen 
die ten voordeele der kleine burgerij neerge
legd zijn. Men heeft besloten de bespreking 
over de budjetten te laten vorengaan.

Het gouvernement zal zich in betrekking 
stellen met den groep katholieke volksverte
genwoordigers die samengesteld is om de 
wenschen van de onderwijzers grondig te 
onderzoeken.

BINNENLAND
Rousselare. — Vrijdag namiddag is het 

parket alhier afgestapt om een onderzoek te 
doen over de zaak van Gustaaf Vanneste, 
herbergier en zaakwaarnemer, wonende Rum- 
bekestraat, die verdacht was het vuur te 
hebben gestoken aan zijne meubelen en die 
donderdag namiddag door den onderkommis- 
saris M. Lerno was aangehouden. Vanneste, 
die bekend heeft zijn bed in brand gestoken 
te hebben, is den zelfden avond nog naar het 
gevang van Kortrijk overgebracht.

Ingelmunster. — Voor de Viaamsche 
Hoogesehool. — Zondag was er hier eene 
meeting voor de vervlaamsching der Gentsche 
Hoogeschool. Om 3 ure werden de sprekers 
afgehaald aan de statie door al de vlaamsch- 
gezinden der gemeente, en trokken in optocht 
met het muziek naar de zaal. In den stoet 
bemerkte men, benevens al de bijzonderste 
maatschappijen van Ingelmunster, tal i ij ke 
studenten en vreemdelingen, alsook gemeen
teraadsleden en da twee volksvertegenwoor
digers baron Gillés de Pélichy en Dr Delbeke. 
De zaal was proppensvol. Met luidruchtig 
handgeklap werd de dagorde gestemd om de 
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool 
te vragen.

Eecloo. — De w erkstakingen . — De toe
stand blijft nog steeds dezelfde. De lock-out 
in de wollenij verheid blijft voortduren en van 
onderhandelin'gen tusschen werkman en patroon, 
is er geene spraak meer.

Zondag namiddag had in het lokaal der 
socialisten eene meeting plaats, waarop drie 
vreemde leden het woord voerden. Om 6 \J l  
ure ’s avonds leidde men hen in stoet (muziek 
voorop) naar de statie. Daar alle betooging 
verboden is, kwam omtrent de Kaaistaat 
de policie tusschen en wilde eenen der leiders, 
Jan Samyn,aanhouden, doch de manifesteerders 
verzetten er zich tegen en de policie was 
tegen de menigte onmachtig.

Het houden van eene betooging door de 
socialistische stakers ter gelegenheid van eersten 
Meidag was verboden door hoogerhand.

De groote loten . — Er zijn ontzeggelijk 
veel groote loten van de Tombola der len- 
toonstelling van Brussel. Peis eens : een lot 
van500 duist franks, een van 100 duist, een van 
50 duist, een van 25 duist, van 20 duist twee

van 15 duist, vier van 10 duist en 15 van 
5000 franks.

Het, zal een ware goudregen zijn den dag 
der trekking. Hoe veel blijdschap en geluk zal 
er niet wezen !

Een Belgische graaf vertelt eene 
belangw ekkende geschiedenis.

Wij ontvangen het volgende scnrijven van Graaf 
FÉLtX DU RIETZ DE SERNY, wonende Place du 
Rietz te St Sauveur, Arras (Frankrijk), met verzoek dit 
op te nemen.

Ik stam af in rechte lijn van een der oudste grave- 
lijke geslachten, die onze landgoederen hadden rond de 
Fransch-Belgische grens, tusschen Condé en Peruwelz. 
In 1893 trof mij een vreeselijken tlag, ik verloor al 
mijne goederen en fortuin, waardoor ik thans als ver
tegenwoordiger in wijnen in mijn oiderhoud voorzie. 
Ik ben daarenboven oudheidskundige, schrijver en ar
chivaris.

Graaf FELIX DU EIETZ DE SERNY 
(volgens portret.)

Toen mij in 1893 dat hevige ongeluk trof, werd ik 
tengevolge der ontsteltenis voor langen tijd aan het 
ziekbed gekluisterd, uit welke ziekte ik overhield een 
bronchitis, gepaard gaande met laryngituS (keelziekte), 
waarbij zich later griep voegde. Behalve ik voortdurend 
hoestte en pijn had op de borst en in de lendenen, 
had ik steeds hartkloppingen, keelpijn en pijn tusschen 
de schouderbladen, die vergezeld gingen van ondrage- 
lijke hoofdpijnen en maagkrampen. Zoo heb ik geleden 
gedurende 16 jaar. Jaarlkijs moest ik weken lang het 
Bed houden en daar vele middelen, die ik ter genezing 
aanwende, niet baatten, wanhoopte ik aan mijne ge
nezing. Opmerkzaam gemaakt op de vele genezingen 
door de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, liet ik 
een fleschje komen, welks inhoud mij onmiddelijk na 
het gebruik veel verlichtte. Ik heb na dien tijd nog 
eenige fieschjes Abdijsiroop gekocht en thans kan ik 
verklaren, dat ik, dank zij het gebruik van de voor
treffelijke abdijsiroop, totaal genezen ben van mijne 
ziekte. Ik dank den uitvinder van de Abdijsiroop van 
ganscher harte en ik verzoek hem in het belang der 
lijdende menschheid deze mijne| verklaring overal af te 
kondigen, met bijvoeging van mijn portret,

W evelghem . — Het parket van Kortryk
«ïhiar ppn onderzoek komen doen over 

eene erge zaak. Over een paar dagen, ’s nachts, 
werd Phariëlde Piessens, vrouw van Abel 
Vanneste, wonende in de Paepestraat, alhier, 
gewekt door gerucht als van een kanonschot. 
Daar haar man afwezig was, riep de vrouw 
de hulp der gebeuren in en er werd bestatigd 
dat eene misdadige hand eene bom gezet 
had op de vensterzuil der echtgenooten Van
neste-Piessens. De policikommissaris werd 
verwittigd en opende een onderzoek. Het tuig 
bestaat uit een blikken doos, die opgevuld 
was met nagels, stukken lood, ijzer, poeder, 
enz In het deksel waren drie gaatjes waar 
de lont doorstak. Op 10 meters afstand der 
woning Vanneste was de grond bezaaid met 
nagels en stukjes metaal. Er zijn geene onge
lukken te betreuren. De aanslag werd gepleegd 
omdat Vanneste bij Lepoutre, te Halewijn, 
werkte, waar er eene staking is. De bom 
is ter greffie der rechtbank van Kortrijk 
neergelegd.

Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux 
système verkocht in «w itte  kru isjes» of stoop- 
kens, maar er bestaat maar eene echte vieux 
système van het merk « ’t Wit stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’t wit 
stoopke op het etiket en den stop, alsook 
de naan van Jacques Neefs op het etiket.

Fontaine l ’Erèque. — Over eenige dagen 
werd een kerel aangehouden die gepoogd had 
zich het lot van 200,000 frank van de Tombola 
der Tentoonstelling van Brussel toe te eigenen, 
met op een billet een nummer uit te Krabben 
en het door een ander te vervangen.

De kerel protesteerde tegen de beschuldiging 
en beweerde dat het biljet slordig en vuil 
was, omdat het in een kleedingstuk blijven 
steken was, dat men gewasschen had. Maandag 
morgend werd hij opnieuw ondervraagd, en 
hij heeft na lang aarzelen bekentenissen ge
daan. Gezien zijn goed voorgaande heeft men 
hem voorloopig in vrijheid gesteld.

P ries te r li jke  benoemingen.
Mgr de bisschop van Brugge heeft benoemd :
Principaal van St-Vincentius collegie, te 

Yper, E. H. De Saegher, kandidaat in wijs
begeerte en letterkunde, leeraar van rhetorika 
in dit gesticht;

Onderpastor van O. L. V. te Kortrijk, E. H. 
Maes, bestierder van ’t Klein Externaat in 
het Klein Seminarie van Rousselare.

tand van M

zv. Hector en Bertha Sabbe. — 122. Andró 
Vandevyvere, zv. Hendrik en Julie Soete. 
— 123. Irma Vanhalewyn, zv. Eduard en 
Emilie Denudt. — 124. Victor Caryn, zv.
Hendrik en Marie Neirynck. — 125. Maria 
Houthoofd, dv. Aloise en Euphemia Monteyne.

STE R F G E V A LLE N :
76. Jules Blondeel, schoenm. 51 j. echt* 

Maria Spriet, Gentstr. — 87. Petrus Mistiaen, 
zb. 82 j. wr 1° Ida Bostoen, 2° Coleta Coussens, 
Mentenhoek. — 88. Edouard Dendauw, ren
tenier, 61 j. ong. zv. Frederic en Marie 
Opsomer, Hondstr. — 89. Alphonse Hermy, 
1 1/2 m. zv. Edouard en Marie Demets, 
Rousselarestraat.

H U W E L IJK E N  :
29. Petrus Tandt, schoenm. 23 j. en Marie 

Werbrouck, borstelm. 22 j .  — 30. Achille 
Depreitere, schoenm. 24 j. en Emma Vroman, 
borstelm. 27 j. — Victor Velghe, landb. 29 j. 
en Marie Buyse, landb. 22 j. — 32. Camille 
Deleu, landb. 28 j. en Emilie Velghe, landb. 
27 j. — 33. Juliaan D’eere, schoensn. 29 j. 
en Idonie Loncke, bottinenst. 22 j..

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Ivonne de M erville met kalk en ciment voor 

de W® Alidor Vandewalle. — Ville d ’Anvers 
met ciment voorFrangois Decajgny. — Eugenie 
met kolen voor Constant Gits. — Pélagie en 
1'Hïrondelle met kasseien voor de Pateromme- 
gangstraat.

Te v e rsm ij te n  op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) bij 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
boulevard, (Nederweg).

SunltèM
Z e e p

= SUNLIoHT-Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor het 
mei&jevan Hjaar.engeeft aan 
het lijnwaaddiefmcheaan: 
grename reuk van ' t  buiten.

arkt van Iseg'hem
liotcr per k ilo  fr.
Eieren per 26

29 April
0.00 (k 3 ,30
1.90 a 2,20

6 Mei
2.QQA 3,in
2,00 a 2,25'

Stad Iseghem
JONGELINGEN CONGREGATIE

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

PEERDEKNECHT
gevraagd,bij M. Jules DE CLERCQ, leerhande- 
laar in stad.
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Zondag 7 Mei Maandag 8 Mei
om 5 ure ’s avonds | om 6 ure ’s avonds

AANTREKKELIJK. TOONEELFEEST
ten voordeele der katholieke Jorïge Wacht

Een hoed m Italiaanscli stroo
Groot BLIJSPEL in 5 Bedrijven

-  PRIJZEN DER PLAATSEN -  
Voorbehoudene 2 fr. — Eerste 1 fr. — Tweede 0,50 fr.

Symphonisch Concert.
ZAAL FLANDRIA

Zondag 7 Mei, om 3 1/4 namiddag,
prachtig muziekfeest gegeven door den kunst
kring met de medewerking van den Cercle 
Symphonique Yprois, onder het bestuur van 
M. Albert Van Eegroo.

Prijaen der Plaatsen : 2 fr. en 1 fr.
Kaarten zijn te bekomen in Elandria en by 
al leden van den kunstkring.

Studie van den Notaris

Meulders te Ingelm unster.

INSTEL op Dinsdag 9 Mei 1911, om
2 uren namiddag in den Naaipander te 
Ingelmunster van twee partijen zaa iland  
te Ingelm unster  wijk Naaipander, toebehoo- 
rende aan de weduwe Frangois Vanpachtenbeke 
gebruikt door de weduwe Verscheure, samen 
groot 97 aren.

Een half ten honderd instelpenning te 
winnen.

OPENBARE VERKOOPING
van eene _____________

Tweewoonst met erve
en eene schoone partij ZAAILAND  

te LENDELEDE.
De Notaris PILLEN verblijvende te Lendelede, daartoe 

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

Gemeente LENDELEDE.
KOOP I.

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

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

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

KOOP II.
De noorderheft van eene partij ZAAILAND groot 

voor het geheel volgens kadaster vier en veertig aren.
Boomprijs : twintig frank.
Zelfde koop zal recht hebben van uitweg, al over den west

kant der volgende koop, op eene bre«dte van drie meters.
KOOP III.

De zuiderhelft van eene partij ZAAILAND beschreven 
onder koop twee.

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

mits 70 fr. ’s jaars.
er znllen samenvoegingen toegestaan worden.
OVERSLAG Dinsdag 16 Mei 1911 :
Om 5 uren (5 1/2 uren ZEER STIPT) ’s namiddags 

ter zaal vaii VREDEGERECHT, in het Paleis van Justitie 
te KORTRIJK.

G EBO O RTEN :
117. Josephine Demeester, dv. Georges en 

Helena Denys. — 118. Georges Loonis, zv. 
Hendrik en Emma Denys — 119. Laura 
Spillebeen, dv. Hector en Marie Geldhof. 
— 120. Gustaf Vansteer-kiste, zv. Laurent en 
Elisabeth Cools. — 121. Michel Werbrouck,

K L O O S T E R B A L S E M
onfeilbaar middel tegen RHUMATISM,

OUDE EN N IEU W E WONDEN, ZW EREN, HUIDAANDOENINGEN
en SPEEN.

1 KLOOSTER SANCTA PAULO, DE KONING DER BALSEMS,
’ verzacht onmiddelijk en geneest blijvend bij voortgezet gebruik:

Rhumatism, Jicht, Ischias, Podagra, Pijnen in den rug, Rumatische aandoeningen, Rhnmatische zenuw
pijnen, Spierverrekkinaen, Verstuikingen, Blauwe plekken, Ledewater, Stijfheid in de ledematen, Spierkramp, j  

Stijve hals, Stramheid, Aangezichtspijn, Pijn in den Rug en Lenden.
1 KLOOSTER SANCTA PAULO, doet onmiddelijk, de jeuking. ver-

’ dwijnen, welke alle huidziekten tot zulk een ondragelijk lijden
maakt en geneest zonder lidteekens na te laten : Ringworm, Dauw- en Baardworm. Psoriasis, Natte en
Droge Uitslag, Baardsdhurft, Zeer-hoofd, Klieren, Uitslag aan mond, neus en lippen. Schnrft.
T C l n n « t n T > 1 - i n l « n T n  KLOOSTER SANCTA PAULO, is een onovertroffen geneesmiddel

tggen Wonden van allerlei aard en geneest onvoorwaardelijk : j 
Brandwonden, Snij wonden. Verouderde wonden, Dragende wonden. Zweren, Open plekken, Droge zweren.
Abcessen, Etterbuilen, Brandblaren, Zwerende en verzworen vingers, Fyt, Krampbeenen, Zeere beenen, !
Knenzingez. Bloedbleinen, Kloven in de lippen, Springende handen, Vorst- aan handen en voeten, Zeere 
Borsten en Tepels, Gaten in de beenen.

KLOOSTER SANCTA PAULO, verhelpt onmiddelijk de onge
makken van het Speen, zoowel an Blind, Droog als Bloedend.
KLOOSTER SANCTA PAULO, kost per pot van 50 gram fr. 1,50 j  
van 100 gram fr. 2,50 en van 250 gram fr. 5. — Hoe grooter i

Kloosterbalsem,

Kloosterbalsem,
pot hoe voordeeliger dus 1

Algemeen-Depot : L. I. AKKER, ROTTERDAM.
Hoofd-Depot voor Belgie: 0. DE BEUL. 57 Lange Nieuwstraai, Antwerpen. Verkrijgbaar in alle 

Apotheken. Bij JOSEPH VERHAMME, Apotheker Iseghem.

De KLOOSTERBALSEM MOET in elk gezin aanwezig zijn.



$ ZENUWZIEKTEN! $
ZENUWZIEKTEN! |  

JA! JA!
’t Is een aangenomen fe it:

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

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch 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 depot: Apotheek F. TliYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
bij M

« o a e n J a a c l x ,  Apotheker, Iseghem.
en in ille  goede apotheken.

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

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

dochter de snijkuust, en het passen aan te 
Jeeren, ten einde haar in staat te? stellen aller- 
hande kleedingstukken te maken. Prospectus 
gratis te bekomen.

ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en hei maken van alie 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 aiie 
stoffen w'orden aanvaard.

Ik  verhoop, door mijne trouwe bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LAFAUT,
Gediplomeerde snijdster en naaister

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Om ruchtbaarheid te geven aan onze 
uurwerken en tot verspreiding onzer 

rijk veraierae kataloog, ieder lezer van dit blad bekomt
Êracis eene schoone remontoir of anker horlogie voor 

amen of Heeren, zend eene postkaart met uw adres 
naar de horlogiefabriek

R. Feith,
LUGANO Zwitserland.

Port voor Zwitserland der Postkaarten, 10 cent. de 
brieven 25 cent.

Schoenm akers
voor manswerk en Louis X V  Vrouwwerk
met d'hand genaaid zijn arevraas'd vnm* do 
tentoonstelling van Roubaais. Zich aanbieden 
8 Boulevard du Mulhouse.

fGeen Grijs Haa
M EER II!

« D e  Nieuwe Lon d o n  »
doet de grijze  haren  binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a arg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van  h e t hoofd weg.

'5i'nei;:K
In  f la c o n s  v a n  f r .  1 , 5 0  en  f r .  2 . 5 0

Engalscba laarritincluur mi 2 fr. pir llicon
. T *  ko o p  bij A p o th e k e rs  

D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w in k e ls  
la ’t groot: Parfuntrl» Dr Salp, Wachttbake (Baltfo)

lyoos van Zemend len
Koker van9eachefTen

in alle
APOTHEKEN ILGEttfE

3. Square MarguBrite l 
SBRUXEUIS

Algemeen depót voor Iseghem en omstreken
Apotheek ArthurRodenbach

Groote M arkt

W ekelijksche Markten
KOttTUIJE

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

id.
besch

1 Mei
20.00 a 20,50
15.00 a 15,50
19.00 a 19,50 

.00,00 a 62,50 

. 00,0i)a 107,50
13.00 a 14,00 

2,60 a 2,90 
2,10 a 2,20

. 00,00 a43,50 
00,00 a 00,00

Veemarkt: 1 Mei 176 koeien, 
41 stieren, 40 ossen.

R0ÜSSELABE 2 Mei 
Tarwe 100 k° 20,50 a 21,50 |

19.00 a 19,50 
15,50 a 16,00
19.00 a 19,50
21.00 a 22.50
12.00 a 13,00 

2,90 a 3,10 
2,10 a 2,20

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.44,50 
Suikeryboonen 1911 a 18,00 
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a62,50 
Lynz. olie 100 107,00

DEYHZE 3 Mei
Aardappels lOOk. 10,00a 12,00 
Boter per kilo 2,90 a 3,00
Eieren de 26
IlööjJü ile k ilu
Viggens

BRUGGE

1,95 a 2,00
1,90 a S,00

40,00 a 42,00 
29 April

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

13,50 a 14,00 
2,80 a 2,95 

10,50 a 12 50
17.00 a 18,25
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,65
AUDENAIRDE 4 Mei

Aardappels 100k°l3,00al4,00 
Boter de kilo 2,75 a 0,00
Eieren per 25 0.00a 2,04
Verkens 00,00 a 52,50
Konijnen 3,10

ANTWERP1N 1 Mei
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

24  April
20.00 a 21,00
15.50 a 15,50
18.50 a 19,00 
00,00 a 67,00 
00.00 a l05,00
10.50 a 13.50 
2,80 a 3,10
2.10 a 2,20 

00,00 a 42,50
00,00

134 veerzen

25 April
20.00 a 21,00
19.00 a 19,50 
15,25 a 15,75
17.50 a 18,00
21.00 a 22,00
12.50 a 13,50 
3,00 a 3,20
2.10 a 2,20 

00,00 a 42,50 
00,00 p 18,50
25.00 a 35,00 
00,00 a 62,00 
0,00 a 106,25

26 April 
!0,00 a 12,00
2,90 a 3.00
2.00 a 0,00
1.00 a 1,(K)

40.00 a 45,00 
22  April

19.00 a 21,00
13.00 a 14.50 
2,75 a 3,20

12.00 a 13,00
18.00 a 19,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
27 A pril

13.00 a 14,00 
2,7u a 3,10 
0,00 a 2,00

40.00 a 48,00 
a 2,50

Veemarkt 
.20 ossen 1' 
136 koeien 
10 veerzen 
45 stieren 
43 kalveren

Antwerpen 
kw. 0,86 

0,00 
0,84 
0,72 
0.90

1 Mei 
&

fr. 23,10 
32,75

1,06 
0,00 
1,04 
0,92 
1,40

Gebroeders V A N D E R  B E R & f l
Konstantinopelstra&t, 153

B R U S S E L - Z U I D

FABRIEK VAN :
Machienoliën, cylinderoliën, 
automobiel-olie, consistent- 
vet, bourrages, balatariemen 
caoutchoucdarmen, kuisch- 
katoen, wagensmeer, caroli- 
fuge. — Electrieke lampen, 
houten poulies, enz.

Voor stalen en prijzen 
zich te wenden bij den 
algemeenen agent :

G y r .  Hochepied
Nederw eg, 39, IS E G H E M

Fabrikanten !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

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

Specialiteiten van amianten, bourragiëu en machien 
oliën spoedige bediening.

Supepphosphate iÜHLMANN
S È C H É  AU F O U R

LE PLUS PULVÉFUJLENT

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

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

l e s  N égociants en Engrais

-m  HET VLUGSTE
f

skV
L  #  #

Eischt h et merk
BY ALLB

vettenk oop lied en

Mengelingen gewaarborgd

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

CLQTURES rtnMÜÖUÊS
rtLÉPH. 6 3 8 4 Drnónt d'Honnzur. Cr! Prix

IRSTENBiRG

KATALOGUS KOSTELOOS.

PORTES.CHENIIS 
PO U LA ILLERS. 
CRI LLAGES, 
TISSUS.CABLES. 
PAILLASSOIÜ 
RONCES,RESSORTS 
el sutresarHeta cn fil métal-liom.

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

Alexander ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

G e n t s t r a a t ,  2 3 ,  I S E C G H B M

JPracht- en g e w o n e  M eu bels
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, nickel, ceiludoïd’ enz,, café-servicen in porcelain, 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 pluim en en windhaar.

ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.
Floeon in zuivere w ol, 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.

b e d d e n , 1° Kwaliteit van winütiaar. geüuisctit met macnien, vuor 2 personen
aan 21 — 26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.
r  ■ '

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij gesticht in  1881 

H u i d e v e t t e r s t r a a t ,  3 5 ,  A n t w e r p e n  
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  

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

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. 1 . 0 0 0  

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

10 jaar fr. 1 ^ 4 , 9 0
15 jaar fr. &  1 , € 5 0  ___

Grondpandobligatiên aan fr. 3,60 °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 8/o op stortingen voor korten duur en 3,60 •/• 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lich tingen  zich  te w enden tot eenen der a g en ten :

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

Duur A nnuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , 3 0  
25 jaar fr. G S , 8 0  
30 jaar fr. 5 9 , G O

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & Mm‘ M, MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Special isten

Gediplomeerd, door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklyk besluit,  

v ereerd  door de gees te lijk h e id  en de kloosters.
hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t  r i j k

bij het gevang , huis m et k o e tsp o o r t ,
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ouflt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MiiiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun* nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van ai 5 frank . — V olled ige gebijten van af
100 franken en hooger. — Al de kunsttanden  en gebijten  kom ende uit d*
laboratoire  van Mr en M00* Maurice MEI ER,  zijn verzekerd  voor het leven
Ts raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop
en hoogdagen.


