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BEKENDMAKINGEN :
0,15 e. den regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c id. 

Aanbevelingen 0,52 c. Jd,

Een uittreksel der AfSehen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wor 
den onvergeld tweemaal in de Gazette 
o vergenomen

INSCHRIJVINGSPRIJS :
/oor een jaar  . . . .  3,26 
Voor 6 maanden . , . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
J . 33 o o m »  .

Ronsselarestr&at,
en in alle Postkantorer.

— « » .l^ .sgrvrcT?’3̂ a■8■T«nB3g=̂ «̂̂ â f̂-lk̂ m  1 gy n w i r i M a a — n  s s a

VIJF- EN TWINTIGJARIG

J U B E L F E F S T
der KATHOLIEKE REGEERING

Met bijzonderen luister, met ongewone 
levendigheid werd zondag te Iseghem de 25e 
verjaring gevierd van het katholiek bestier.

Te dier gelegenheid wierd er eene plechtige 
hoogmis in Sint Hiloniuskerk gezongen ; de 
overheden der stad en de bestuurleden der 
verschillige Maatschappijen hadden plaats ge
nomen in eene voor hen beschikte plaats binnen 
het koor.

Eerweerden Heer Van Coillie hield een 
gelegenheids-sermoen w aarin  hij de geloovigen 
aanzette God te bedanken over het geluk, den 
vrede en de w elvaart  die ons land sedert 25 
jaar onder het katholijk bestier genoten heeft.

Na de Hoogmis wierd het Te Deum door al 
de geestelijken der parochie gezongen.

In den namiddag kwamen de gilden van 
Ingelmunster, Emelghem en Cachtem met 
hunne zang- en Muziekmaatschappijen om 
deel te nemen aan den stoet die zich in de 
Meenenstraat in aantocht zetle. Voreoaan 
kwamen de stadsfanfaren van Iseghem gevolgd 
door de gilden en de zangmaatschappij «De 
Kerels » van Emelghem, do fanfaren van 
Cachtem met de afgeveerdigden dezer gemeen
te ; Ingelmunster met zijne gunstig  gekende 
Philharmonie en talrijke vereenigingen m et 
hunne standaarden.

Achter deze stapten degilden en syndikaten, 
-rl.j werklieden- vereenigingen. van sd iueuüu- 
kers en borstelmakers, de Maatschappij van 
ouderlingen bijstand de korpsen gewezen 
soldaten van Leopold I en Leopold II, den 
Burgersbond de Harmonie der jongeling» 
Congregatie en het katholiek k ieskom ité ït ; 
MMTEug. Carpentier, Burgemeester der stad ; 
weledele Heeren Baron Jean Gillès de Pélichy, 
provintiaal raadslid, B urggraaf de Jonghe 
d ’Ardoye Senator, Baron Karei Gilles de Péli
chy. volksvertegenwoordiger, enz.

De stoet g ing  door de bijzonderste straten der 
stad w aar  het volk in groot getal was bijeen
gekomen ; op enkele uitzonderingen na waren 
al de huizen bevlagd. Men schat dat er om trent 
2500 tot 3.000 man aan den stoet deelnamen.

Het was om trent 4 ure toen men de ruime 
zaal van het Gildenhuis binnen trad. In eenige 
oogen blikken waren al de plaatsen bezet en 
eene groote menigte drong nog gedurig  
binnen.' M. Delbeke volksvertegenwoordiger 
bevond zich reeds in de zaal en wisselde met 
vrienden en bekenden eenen minzamen groet.

M. Eug. Carpentier opende de vergadering 
in dier voege:

' Mijnheeren,
Indien gij in zoo groot getal aan deze 

luisterlijke betooging hebt willen deel nemen, 
indien gij met zoo grooten geestdrift het 
25jarig jubelfeest der katholieke regeering  
hebt willen vieren, ‘t is omdat gij gelukkig  
zijt de gelegenheid te vinden in het openbaar 
te bewijzen dat gij katholiek zijt, dat gij 
het katholiek vaandel steeds getrouw  blijft, 
en dat gij bereid zijt dat vaandel, uw  vaan
del, ten allen tijde te verdedigen.

’t Is daarom, m aar  ’t is ook nog, omdat 
gij fier zijt over al het goede door de ka
tholieken in het vaderland teweeggebracht, 
omdat gij fier zijt over de werken van de 
mannen die gij aan het bestier gesteld hebt 
en die in 25 jaren op handels-, nijverheids- 
en maatschappelijk gebied, Belgie geplaatst 
hebben aan het hoofd van al de mogend
heden van Europa. Wij zijn fier en wij mogen 
fier zijn. Maar nevens deze gevoelens van 
fierheid moeten wij ook onze gevoelens van 
erkentelijkheid betuigen, ’t Is daarom dat 
wij dezen voormiddag, uit den grond van 
ons hert, God bedankt hebben ; ’t is daarom 
dat wij binnen eenige stonden eene w elver
diende hulde zullen brengen aan ons k a th o 
liek bestier en aan onze verdienstvolle 
senators en volksvertegenwoordigers.

Het is onze onwankelbare verkleefdheid 
aan onze katholieke grondbeginsels en ons 
katholiek v a a n d e l ; het is onzen geest van 
eendrachtigheid, van sam enw erking en over
eenkomst die de oorzaak is geweest van onze 
herhaalde zegepralen en van ons 25 jarig  
bestier

I)e ondervinding van het verleden moet ons 
den w eg toonen voor de toekomst, en, indien 
wij binnen eenige maanden de overwinning 
willen behalen, wij zullen ons verleden moeten 
getrouw  blijven.

Laat ons niet luisteren naar deze die ons 
u it  menschelijk opzicht aan onzen naam van 
katholiek zouden willen doen verzaken. — 
Laat ons geen gehoor geven aan dezen die, 
in ’t voordeel van onze tegenstrevers, twist 
en tweedracht in ons midden zouden willen 
doen ontstaan.

Wij zullen katholiek blyven, wij zullen 
vereenigd blijven, wij zullen onbevreesd trek 
ken naar den strijd van denwelken afhangt 
niet alleen ons eigen bestaan m aar het wel
varen van ons vaderland.

M. Delbeke, volksvertegenwoordiger, nam 
vervolgens het woord en sprak over hetgeen er 
door de katholieken sedert een vierde eeuw 
gedaan wierd op sociaal en ekonomisch gebied. 
Hij somde al de verbeteringen op door het 
katholiek bestier voor de werklieden ingé
bracht; hoe den landbouwersstiel van kwijnend 
en verachterd, tot eenen bloeienden toestand 
gekomen was, dank zij de aanmoediging en de 
ondersteuning op alle gebied die de land
bouwers van wege het gouvernement bekomen 
hebben. Spreker handelde verder over de 
Burgerij : de groote en steeds toenemende 
lasten die op haar wegen, het verouderd 
patentstelsel die in ’t geheel niet meer beant
woord aan de hedendaagsche toestanden. Hij 
sprak over de vereenigingen die de neering- 
doeners onder elkander moeten stichten, om, 
gelijk de boeren in de boerenbonden en de 
werklieden in hunne syndikaten, hunne rechten 
te doen gelden en de verbeteringen te bekomen 
die zij sedert lang vragen erf  sléchts doör éënë 
eendrachtige werking kunnen verkrijgen.

Verders handelde hij over de vaart Iseghem- 
Rousselare-Brugge, die nog meer uitbreiding 
zoude geven aan de nijverheid en den handel 
onzer streek. Om zulks te bekomen, vervolgde 
hij, is het noodig dat de katholieken zich een
drachtig scharen rond het hatholieke vaandel, 
en eensgezind werken tegen de aanstaande 
kiezingen om de katholieke lijst te doen 
zegepralen.

Menigmaal werd M. Delbeke door de toe
juichingen en het goedkeurend handgeklap der 
aanhoorders onderbroken.

Het woord was nu aan Baron Karei Gillés 
de Pélichy :

Mijnheeren

Het blijde feest dat we vandage vieren, is 
vooral  eene openbare dankbetuiging jegens 
God, den gever van alle goed, voor de ontelbare 
weldaden, waarmede Hij ons dierbaar Belgen- 
land begiftigd heeft, gedurende die 25 jaren 
van on vergelijke! ij ken voorspoed en vrede.

Dit feest is ook de verheerlijking der katho
lieke partij.

Het is eene gelegenheid voor ons om een 
oogslag te werpen op het verledene en ons te 
verheugen over den verbazenden vooruitgang 
dien wij gedaan hebben onder de leiding van 
onze verkleefde ministers.

Dit feest eindelijk moet voor ons een krach
tige spoorslag  zijn om met meer moed nog 
dan in ’t verledene te strijden in de toekomst.

Toen de Katholieken over vijf en tw in t ig  ja a r  
aan ’t bewind kw am en , w a t  vonden ze ?

Puinen, niets anders dan puinen die gedurig 
waren opeengehoopt door vijf jaar overheer
sching der vrijmetselarij.

Onze finantiën, ons gemeentelijk zelfbestuur, 
en godsdienstig onderwijs, onze zoo duurbare 
vrijheid op alle gebied, alles lag verwoest, 
’t Was het rijk der goddeloosheid en der d w in 
gelandij.

En ziet eens wat de katholieken hebben 
weten daartegen te stellen.

W at was de werkmau onder het liberaal 
bestuur ? Niets : hij was van geen tel in de 
samenleving. — Wat is hij geworden, dank aan 
de katholieken ? Een vrij zelfstandig  man, 
die zijne plichten  maar ook zijne rechten  
bewust is.

’t Zijn de katholieken die het wetboek van 
den arbeid hebben tot stand gebracht ; waaruit 
de beschaafde volkeren, de eene na de andere, 
de grondstoffen van hunne maatschappelijke 
wetgeving komen putten.

Zegt ons, christene werklieden, aan wie zijt 
gij de verzekering verschuldig tegen de onge

vallen, . de w erkonbekw aam heid , en den 
oude ■dom  ?

Aan de katholieken !
Aaii wie hebt gij die verbazende  uitbreiding 

te danken van verzekering tegen z iekte ?
Aaa de katholieken !
Aan wie  zijt gij het verschuldigd dat gij m et 

groot getal en in de beste voorwaarden, u eene 
w erkm ansiooning  kunt verschaffen ?

Dif zijn maar eenige sfaalkens van ’t gene 
de katholieken voor u deden, spijts de tegen
kanting der liberalen van wie gij nooit niets 
hebt verkregen en van wie gij niets te ver
wachten hebt. ^

Kn gij dan kloeke landbouw ers , die ons 
voedt met het werk uwer handen, gij die het 
verouderde en verarmde bloed van de bevolking 
der groote steden komt verjongen en verrijken, 
wat hebben de liberalen U, als dankschuld voor 
die weldaden, weten te geven ?

Belastingen, altijd nieuwe en zwaardere be
lastingen. Zij hadden veel noodig voor hunne 
slechte scholen. We moeten ons niet zwichten, 
zegden zij, de boer zal 't al betalen. En ze 
gaven U den spotnaam van stomme boeren en 
van ploegen die in God gelooven. Ehwel ja, 
gij gelooft in God, beste vrienden, en ’t is 
voor G o^datg ij  gestreden hebt onder de libe
rale overheersching. Dan hebt gij vervolging  
geleden voor de rechtveerdighëid  en ’t is ten 
prijze der grootste opofferingen dat gij uwe 
weerdigheid van christen en de ziel vaa  uwe 
dierbare hinderen  hebt weten te redden.

Gij zjjt getrouw gebleven aan ’t geloof uwer 
vaderen. Vooruit vooral, hebt g i jGod gezocht  
en zijne gerechtigheid  en God heeft u niet  
ver  n'irn : al het overige is u toegeworpen 
geworden.

Met het heropkomen van eene Katholieke 
Regeering is voor u een tijdvak begonnen van 
w a ren  voorspoed. De landbouvereenigingen, 
mild ondersteund door den Staat, namen een 
spoedige uitbreiding, gansch het land i’oor, en 
brachten overal vooruitgang en verbetering 
tot stand. Het landbouwonderwijs en het gemak 
van verkeer door de kiezelwegen verschaft, 
hebben onze velden om zoo te zeggen herschapen.

Eere aan de katholieke partij die de belangen 
der landbouwers zoo wel heeft verstaan en zoo 
vurig  behertigd !

De Burgerij zal op hare beurt haar deel 
hebben in den aangroei  van den nationalen 
welstand. De middenklassen  aijn het voor
werp geweest van een nauwkeurig onderzoek,  
van belangrijke verslagen  en menigvuidige 
w  ets voor steilen. Wat wij voor de werklieden 
en ten voordeele van de landbouwers verkregen 
hebben vragen wij nu voor de kleine burgerij 
die ook zoo veel pijnt en zwoegt om door de 
wereld te geraken.

Daarin moeten  en zullen  wy gelukken ; 
want wij katholieken wij eischen vrijheid,  
en voorspoed  en vrede  voor iedereen.

De openbare machten zijn, op dit oogenblik. 
bijzonder  bekommerd met de lotsverbetering 
der kleine burgers  en neringdoeners.

Het vakonderwijs  neemt een spoedige u i t 
breiding.

Het zoo belangvol vraagstuk van het klein  
krediet  wordt thans grondig onderzocht en 
besproken  bij het berek dat onder de katho
lieken in de Kamer is gesticht geworden tot 
verdediging der kleine burgerij. En dit isenkel 
één voorbeeld der menigvuldige verbeteringen 
die wij zullen betrachten en — ik verhoop het 
w eldra  zullen uit gevoerd w orden  tot herop- 
beuring van de middenklassen.

Mijne Heeren, als we tegenover het ellendig 
bestier die liberalen al die grootsche deugd
doende werken komen te stellen, die de katho
lieken hebben weten te verwezentlij ken ten 
voordeele van al de standen  der maatschappij, 
dan hebben we reden om Oer te zijn ; dan 
mogen we, steunende op ons verleden,  met 
vast betrouwen, de toekomst ln ’t gemoet gaan.

Zekerlijk hebben onze tegenstrevers ons een 
onverbiddeljken  oorlog verk laard .

Wat ze vooral haten en bevechten 't is onze 
godsdienst, ’t zijn onze priesters,  ’t is het 
christelijk onderwijs.

Daarbij zouden ze nooit een bestier kunnen 
uitmaken, zonderde handenineen te slaan  met 
de ergste  vijanden der maatschappelijke orde.

D aarom  is niet alleen onze godsdienst  be
dreigd, niet alleen de ziel van onze dierbare 
kinderen , maar er is groot gevaar voor de

vrede  van onze huisgezinnen,  voor den wel
stand van gansch de natie, voor het bestaan  
zelf van ons vrije Vaderland.

Daarom  moeten we eens van hert  en eens 
van z in  ten strijde trekken  onder het vaandel 
van den godsdienst.

Niets weerstaat, Mijnheeren, aan hen die 
uit overtuiging strijden  voor w aa rh e id  en 
recht.

Eenieder in ’t gelid, met hetzelfde gevoelen 
bezield, en strevend naar hetzelfde heilig doel! 
God zal onze pogingen zegenen  en ons leiden
tot een volle, beslissende, roemrijke  zegepraal!

Luidruchtige en herhaalde goedkeuringen.
Nu was het de beurt van den heer Calmeyn, 

van P itthem  :
Spreker groet die uitgelezene vergadering 

die vandage het jubelfeest der katholijke party 
viert, en werpt eenen oogslag op. het verledene 
wanneer wij onder den dwang der liberale 
regeering zuchtten. De lasten stegen gedurig, 
het geld wierd nutteloos verkwist, de katho
lijken wierden vervolgd en van alle gunsten 
beroofd ; de staatsbedienden moesten slavelijk 
voor hunne meesters buigen of bersien. De 
vrijmetselarij was het land meester zij had de 
geldkas in handen en zij trachtte door alle 
middels het onderwijs van hoog tot laag te 
ontchristenen.

Maar het katholieke volk stond op, en 
beraamde middels om die dwijngelandij tegen 
te werken, er was eenen feilen strijd te 
strijden om de bazuin der ontwaking te blazen. 
De vlaamsche Leeuw stond op en gansch het 
land door weerklonk het « Zij zullen h aar  niet  
hebben de schoone ziel van  ’t  k in d  ! » De 
katholieke scholen rezen overal uit den grond 
en in die beweging stond Rousselare-Thielt aan 
het hoofdT üns 'a rronaisserneut za,\ initnui* qa- 
trouw aan zijn verleden blijven.

De dag van 10 Juni 1884 was voor de 
katholijken de verlossing, de zege, en alom 
werd het « Te Deum Laudam us  » gezongen.

Dank aan de vervolging hadden de gods
dienstige snaren in de herten van ons christen 
volk getrild, en het voelde d a t  het noodig 
was eensgezind en eendrachtig te w erken  
tot 'de heropbeuring der katholijke partij 
die s terker was dan ooit.

Sedert zijn de tijden geheel veranderd. 
Vroeger waren de katholieken aan ’t bestuur 
om te leven, om te beletten dat de liberalen 
veel kwaad deden. Nu staan de kampers 
geschaard onder de leeuwenvaan met ’tC hristi  
k ru is  in top. Wij vullen nu, wij du rven  nu, 
wij willen ons recht, wij durven het verde
digen.

Laat ons, in ons arrondissement voorts 
strijden met vrome vlaamsche durvendheid en 
met christene eendracht. Laat ons eens zijn 
met onze gekozenen, eens onder ons. Weg, 
verre weg datgene welke men ons wil voorbe
reiden. Wij zien het in Frankrijk , ’t is groote 
ellende op godsdienstig, zedelijk en stoffelijk 
gebied. Dat willen wij niet, en Rousselare- 
Thielt zal im mer een perel blijven aan de 
politieke kroone van ons christen Vlaanderen ! 
Dat zeggen, dat beloven wij aan onze volks- 
vertegenwoordigers op dezen plechtigen dag. 
Neen. hier zal het niet gebeuren dat er troef in 
de kaart onzer tegerstrevers gespeeld worde. 
Eendrachtig zullen wij het bewerken, opdat 
hier ook eens een gulden jubeljaar volge en 
dat het dan dubbel machtig, dubbel luid : heid 
en leve schalie over ons katholiek Vlaanderen.

Onder den besten indruk ging men uiteen, 
om rond 6 ure wederom in de gildezaal te 
vergaderen. Meer dan 300 personen hadden 
ingeschreven voor het volksbanket die aldaar 
opgediend wierd.

Bij het nagerecht wierd den eersten heildronk, 
voorgesteld door M. Eug. Carpentier :

Mijnheeren,
Het is een schouwspel prachtig  en ver* 

k w ik k en d aan  het hert. zooveel mannen u i t  al 
de standen der samenleving hier le zien 
verbroederen ter  eere en ter  gelegenheid 
der 25jarige jubelfeest der katholieke regee
ring. Deze feesten mochten en moesten wij 
vieren ; en dezen namiddag heb ik u bewezen 
dat wij ze mogen vieren met dezelfde geest
drift zoo wel als katholieken dan als Belgen.

Als katholieken, als onderdanige kinderen 
der roomsch-katholieke Kerk. is het onze 
plicht, in eene zoo m erkw eerdige omstandig
heid onze moeder te gedenken en van vrijen
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toom te geven aan de gevoelens met dewelke 
wij ten haren opzichte vervuld zijn.

Wij ondervinden dat wij nu, meer dan ooit, 
de werkende leden zijn der strijdende Kerk. 
Maar wij moeten ook getuigen dat Dezen 
op wiens onvergankelijk woord de K erk tot 
het einde toe zal berusten, op eene zichtbare 
wijze in onze noodwendigheden voorzien heeft 
met aan het hoofd zijner Kerk deze u i t
verkorene Pauzen te plaatsen die elkander 
sedert 50 jaren op den stoel van Petrus  hebben 
opgevolgd. Nooit zal den roem vergaan van 
P ius IX die, niettegenstaande de woeste aan
vallen zijner vijanden en het verlies van zijn 
tijdelijk en wereldlijk gezag, «enen nieuwen 
en onbekenden glans aan het Pausdom ver
schafte. — Nooit zal den roem vergaan van 
Leo XIII die, als een licht in den hemel, 
de moeilijkste vraagstukken  van onzen tijd 
ophelderde en verlichtte ; die, bekroond met 
den schoonen naam van Paus der werklieden, 
de middels aanduidde en den weg toonde 
om het maatschappelijk v raagpunt te bevor
deren. — En de roèm van onzen huidigen 
Paus, aan denwelken ik hier de eerbiedige 
hulde breng van onze kinderlijke en onwan
kelbare verkleefdheid, zal zeker niet minder 
zijn. Hij wiens doelwit is « Omnia restaurens 
in Christo » is misschien" door de Goddelijke 
Voorzienigheid aangesteld om de christene 
herschepping der maatschappij te begeleiden 
en te verwezentlyken.

Onzen innigsten wensch voor het welva
ren van het hoofd der heilige K erk onzen 
heiligen Vader. — Leve Pius X, Paus en 
Koning \ (Algemeene toejuichingen).

Gedurende 25 jaren hebben wij ten aan
schouwen der gansche wereld het bewijs 
geleverd dat de naam van katholiek de be- 
teekenis heeft van w are  vrijheid voor allen, 
van algemeenen voorspoed, en van vooruit
g ang  op al de gebieden der menschelijke 
bediijvigheid. Maar de naam van katholiek 
heeft nog eene andere beteekenis w aarover 
wij fier zyn en ons roemen. Die beteekenis 
is eene onbeperkte vaderlandsliefde en eene 
onwankelbare verkleefdheid aan ons vorstelijk 
huis.

Wij mogen dus dit feest vieren als Belgen 
en, in deze hoedanigheid, moeten wy voor
eerst hulde brengen aan dezen die de ver
persoonlijking is van ons land, aan onzen 
teg en w o o rd ig e  vorst Zijne Majesteit Koning 
Leopóld II.

Indien het 25jarig wijs bestier der katho
lieke regeering de oorzaak is van den vooruit- 
g a ,u g  v a n  ons land, een groot deel der be- 
komene uitslagen zijn ongetwijfeld te danken 
aan de wrijze raadgevingen, aan de onver
moeibare medew erking van Zijne Majesteit, 
die zyne groote bekwaamheden en zijnen 
machtigen geest altijd ten dienste gesteld 
heeft van ons land met het eenig doelwit 
Belgie in schoonheid en grootheid te doen 
vooruitgaan. Ons land is schoon, en om zijne 
grootheid te verzekeren heeft hij ons in 
Afrika een reuzenland geopend w aar wij ter- 
zelvertijd de plaatselijke verbeteringen en 
onzen eigen voorspoed zullen kunnen be
werken.

Eere aan wien eere toekomt. Hulde, eerbied 
en dankbaarheid aan Leopold den II.

Leve de Koning !
Leve ons vorstelijk stamhuis !
Geestdriftige toejuichingen.
Vervolgens wierd een heildronk gedaan door 

M. den Dr Gits in de volgende bewoordingen, 
die den geestdrift der aanhoorders deed ten top 
stijgen :

Mijnheeren
Op den voorspoed van ons Katholiek minis

terie, op het heil der rechterzijde, op de 
gezondheid der Volksvertegenwoordigers en 
Senators van ons Arrondissement !

Aan de ministers, die manhaftig  streven 
voor het welzijn van ons geliefde vaderland, 
die onverschrokken werken voor den bloei 
van handel en nijverheid, die de w elvaart  van 
Belgie verzekeren, onzen innigsten dank, onze 
beste wenschen van voorspoed.

Aan de rechterzijde die aan ons vaderland 
een tijdstip van 25 jaren onafgebroken ruste 
en vrede heeft geschonken, die aan Belgie 
binst het vierde eener eeuw eenen vooruitgang 
heeft gegeven gelijk niet een land in de gansche 
wereld heeft gekend, de zucht van onze zielen, 
de kreet van onze herten : dank, dank, dui- 
zendmalen dank !

Aan onze Volksvertegenwoordigers, aan 
onze Senators, die leven en streven voor het 
vo lk  dat zij kennen en beminnen, die niets an
ders betrachten dan ons geluk, die geen ander 
doel hebben dan met de liefde voor het vader
land, de liefde voor onzen katholiken Gods
dienst en ons geloove uit te bereiden, onze 
rechtzinnigste, on ze welgemeendste erken telijk
heid.

Op ons. gij weet het, mannen, die hier 
tegenwoordig zijt, op ors heeft gansch het 
katholieke lan d 'h e t  cog gevestigd. Gaat het 
Arrondissement Thielt-Rousselare dat hooit 
eenen liberaal naar de kam er heeft gezonden, 
gaa t ons Arrondissement dezen keer zijnen 
edelen ra am  laten bezoedelen of bevlekken ? 
G a a t  dezen keer ons katholiek vaandel verne
d eren d  u it  den strijd komen, en buigen voor 
de macht van den vijand ? Neen, mannen, 
Ineen, dat reept gij deer mijnen mond, neen, 
Idat m ag niet, dat kan niet, dat zal niet !

Wij moeten allen vooruit, eensgezind, hand 
in hand ten stryde, en ach teru it  wie w erken  
wil voor den ondergang, van ons kristen 
geloove, ach te ru it  de uitgekoch.ten en de ver
raders 1

Wij blijven rond onze vertegenwoordigers, 
pal en sterk, ’t hoofd omhooge.

Vuisten sidderd, kokend bloed,
Vlam in ’t herte. vlam in ’t ooge, 

en de naam van katholiek ons trillen doet !
Heeren volksvertegenwoordigers, hier bij 

gezeten, wij rekenen op u, reken t op 'ons, 
eu in Mei aanstaande, zullen op al de torens, 
van ons arrondissement de triomfklokken 
luiden, en ofïze blijde zege melden aan ons 
Kristen Vlaanderen en aan ons Katholiek 
Belgie !

Op de gezondheid onzer Senators, op. het 
lang leven onzer Volksvertegenwoordigers !

Burggraaf deJonghed’Ardoye, Senator, stond 
daarna recht en sprak :

Mijnheeren,
Laat mij toe u te bedanken voor het vrien

delijk onthaal en voor den hartelijken heildronk 
aan de afveerdiging van het arrondissement 
door Mijnheer Gits voorgesteld. Het is met 
vreugde dat wij in het midden van- onze 
kiezers en vrienden van het kanton Iseghem 
gekomen zijn om deze schoone jubelfeest van 
25 jaren politieke vrede te vieren.

Mijne heeren, mijne achtbare collegas der 
Kamer Irebben u in het geheugen gebracht 
wat ons katholiek bestier sedert 25 jaren 
voor onze partij gedaan heeft.

Sedert het jaar  1884 hebben de verschil
lige ministers, die aan het roer zich gevolgd 
hebben, aan de verwachting van onze partij 
beantwoord.

Zij hebben gezorgd om alle de belangen 
van nijverheid en landbouw te verdedigen
en te ondersteunen. Zij hebben eene broeder
lijke hand aan de werkende klas door de
herziening der grondwet en door talrijke
sociale wetten uitgestoken. Ik geloof dus 
dat onze partij is w eerdig  gebleven van het 
vertrouwen van het land.

Allen, mijne beste vrienden, gij hebt nog 
in ’t gedacht de maatregels door het liberale 
bestuur van 1878 genomen om onze vrijhe
den te krenken. In alle omstandigheden waren 
onze gemeenten door speciale commissarissen 
vervolgd. In alle de gemeenten moesten onze 
besturen onnoodige en ledige scholen bauwen. 
De fiuaticien onzer gemeenten "waren öp‘ het 
punt in te storten... Maar het u u r  van ver
lossing had in 1884 geklonken ; de oude 
vlaamsche leeuw stond op !

Gelijk onze voorouders, die op Groeninge- 
veld de Franschmannen, verraders van onze 
vrijheden, met hunne goedendags uit het 
land verwierpen, hebben onze vlaamsche kie
zers met hunne stembrieven de mannen van 
de logien ten gronde geslagen.

Wij, Vlamingen, waren  nog niet rijp voor 
de slavernij ; wij zijn hier in Vlaanderland 
vrije burgers die in een vrij vaderland willen 
leven.

En nu  men zegt dat in het jaar 1910 in 
ons schoon en katholiek arrondissement eene 
verandering zal komen, dat door de even
redige vertegenwoordiging zou een zetel van 
volksvertegenwoordiger aan de franc-magons 
kunnen gegeven worden : als ik deze schoone, 
talrijke en patriotische vergadering aanzie, 
ik  kan het niet gelooven, en, kon iemand 
eraan twijfelen, ik  zal hem z e g g e n : Niets 
te vreezen, de mannen van Iseghem zyn daar !

In alle vergaderingen, in Walenland zoo 
wel als in ons Vlaanderland, men spreekt 
overal van eendracht tusschen alle katholieke 
machten, om de zegepraal te bekomen.

Sedert 1830 is in ons arrondissement nooit 
zelfs geene oneenigheid tusschen ons kunnen 
b e s ta a n ; allen, rijken en armen, hebben 
m aar één doel voor oogen in de kiezingen : 
de bescherming van onzen godsd ienst; en 
toekomende jaar, hand in hand, zullen wij 
opnieuw naar de stembus gaan met het 
vaandel van God en Vaderland 1

Beste vrienden, ’t is in mijne hoedanigheid 
van oudste lid der afveerdiging van hH- arron
dissement, dat ik de eer heb het \V u o i ‘ i te 
voeren, en ik ben den tolk van mijne kollega’s 
om u te bedanken voor het ver trouw en dat 
gij sedert lange jaren ons verleend hebt. 
Weest overtuigd dat de afveerdiging van 
het arrondissement aan de stad Iseghem van 
hart en ziel verkleefd is, en dat wij niet 
zullen ophouden te werken  voor zijnen bloei 
en voorspoed.

En nu, mijne heeren, stel ik u voor uwe 
glazen op te heffen aan de toekomende ze
gepraal van de katholieken in ons arron
dissement.

Na 25 jaren zullen wij opnieuw een jubel
feest vieren, het vijftigjarig bestaan van ons 
katholiek bestier.

Als katholiek,-a)s goede burger doe ik uit 
ganscher hart  dezen vaderlandschlievenden 
wensch.

Die rede wierd hertelijk toegejuicht en nu 
wierd de Vlaamsche Leeuw  aangeheven, die 
door geheel de zaal. medegezongen wierd. 
Men zong nog N a a r  w ijd  en zijd en andere 
Vlaamsche Liederen tot dat den oogenblik _ 
van scheiden gekomen was.

De Katholieke betooging van Zondag was 
schoon, grootsch en deftig. Zeker is het dat 
indien er genegenheid en vertrouwen blijft 
voortbestaan en er eene goede serieuse en 
deugdlijke w erk ing  ingericht is, wij met 
betrouwen de kiezingen van Mei aanstaande 
mogen af wachten.

Albrecht Rodenbach.
Te Rousselare is men volop aan het w erk  

voor de Rodenbach’s feesten Ziellier hoe een 
Iiousselarenaar, E. H. Denys, de zoo ver- 
dienstlijke Pastor der uitwijkende Vlamingen, 
deze feesten aankondigt in de « Stem uit 
het Vaderland » :

A lbrecht Rodenbach w ie rd ,  te Rousselare , 
in 1856 geboren , en hij is e r  gestorven , in 
’t j a a r  1880. Ik b e w a a r  zo rgvu ld ig  de g e 
dachtenis , die u itgedeeld  w ie rd  op den dag  
van  zijne beg rav ing .

Albrecht Rodenbach was een begaafde 
jongeling. De kl^re geest zegt de H. Augusti- 
nus, het diepe verstand en het machtig woord 
zijn wondere gaven Gods. Die wondere gaven 
wierden hem ruimschoots geschonken door 
God, den gever van alle goed.

Rodenbach dichtte.  Hij dichtte, hij zong in 
zijn moedertaal. Hij stelde een treurspel op, 
w aarin  hij den strijd verbeelde van de Moeren, 
van de oude Vlamén tegen den vreemden 
indringer, die Moerenland wilde veroveren, 
overheerschen, verknechten, vérslaven.

Zijn dichterswerk is niet zeer groot van 
omvang, m aar het laait en brandt van de 
zuiverste vaderlandsliefde. Het doet ons de 
moedertaal, de vlaamsche taal, hertstochtelijk 
beminnen en met de moedertaal het vlaamsche 
leven, het vlaamsche land en het vlaamsche 
volk.

Rodenbach streed.  Hij zag dat in Vlaanderen 
de hoogere standen behept waren met een 
onverstaanbare, overtollige, onredelijke voor 
liefde voor een vreemde taal. eene in d r in g 
ster het Fransch. Hij zag zijne moedertaal 
beschimpen, verachten, in den hoek duwen 
en uit het hooger openbaar leven verbannen. 
En vermits de hoogere standen de bestierende 
standen zijn in een land, zoo zag hij zijn 
Vlaanderen ook in de taal van den vreemdeling 
gedrild en bestierd worden. Hij zag dat zijn 
land- en taalgenooten, op eigen erve. burgers 
waren van tweeden, derden en vierden rang. 
Hij zag zijn eigen volk, bij gebrek aan 
opleiding- en hoogere geestesontwikkeling, 
verworpen en vervallen tot een ongeschaafd 
ongesnoekt en sloefsche volk. Hij zag zijn 
eigen Vlaanderen, uit de rij der volkeren 
langzamerhand verkwijnen en met zijnen 
diepvorschenden blik, overschouwde hij en m at 
hij de uitgestrektheid van die droevige kwaal, 
met al heur rampzalige gevolgen op gods
dienstig, maatschappelijk en vaderlandsch 
gebied.

Dat zag hij gebeuren, zeg ik, m aar dat 
zou hij niet langer dulden, hij zou het zijne 
bijdragen om dien achterlijken toestand te 
doen veranderen. Hij stond op u it zijn volk : 
hij blies den hoorn : hij joeg het v uur  
in de stoppe, en met zijn machtige penne 
en met zijn machtig woord schudde hij, 
sloeg hij de slapende gemoederen w akker.  
Hij begeesterde, hij jongeling, de jeugd van 
Viaandereu, t,e Rousselare, te Leuven, overal, 
en hy wierd een van  de onverschrokkenste en 
verdienstelijkste baanbrekers, een van de 
voormannen van de vlaamsche beweging, 
die sedert veertig  jaar uit de handen van 
den overheerschenden stam vijand, en stuk  voor 
stuk w rin g t  en duw t losvecht en losvuist 
de rechten van het vlaamsche volk.

Het is aan mij niet, tijd en ru im te  ont
breken mij daartoe, het wel en het wee 
van dien reuzenstrijd af te schilderen,

Rodenbach en zooveel andere voormannen 
zijn bezweeken in dien strijd. Zij zagen de 
eindzegepraal niet, m aar ze sneuvelden, ge
troost als zij waren bij de gedachte van den
H. Augustinus. Het behoort de jeugd voor 
het vaderland te leven, te werken en te 
sterven.

* **
Rousselare gaa t zijn edel kind en het 

Vlaamsche land gaa t zijn roemweerdigen 
zoon verheerlijken, ‘binnen korte dagen : 
Rodenbach krijgt zijn standbeeld in zijn geboor
testad, op Zondag 22" in Oogstmaand 1909.

Heel Rousselare s taat in rep en roer en 
bereidt hem tot grootsche, vaderlandsche 
feesten. Men verwacht er duizende Vlamingen 
bewonderaars van Rodenbach en aanhangers 
v a n  de vlaamsche beweging uit al de vlaam
sche gouwen, uit Antwerpen, Limburg, 
Holland en zelfs uit fransch Vlaanderen.

Geen slaapkamers zijn er er meer te krijgen, 
zij zijn altemaal besproken. De zegewagens 
st'aan gereed. De stoet die „ Vlaanderen  zal 
verbeelden door de eeuwen heen, de stoet 
met meer dan duizend deelnemers zal weerdig 
zijn v a n d e  groote  gedachte, die de vlaamsche 
beweging bezielt : het herworden van het 
oude, vrije, kristen, overheerlijke Vlaanderen.

Maatjes gij allen die zult gedaan hebben 
met uw w erk  in Frankrijk , komt m aar  af : 
ge zult te Rousselare eenen heugelijken dag 
beleven, en daar zult ge het hert voelen 
kloppen van het herwordende en zegevierende 
Vlaanderen,

Ed. Denys, p r .

Eene reusachtige godsdienstige  
betooging te Keulen.

Het Wederlandsch Congres van het H. 
Sacrament die verleden week te Keulen 
plaats had, wierd zondag gesloten met eene 
procssie, waarvan 4 kardinalen en onder ander 
Mgr. Mercier kardinaal-aartsbischop van 
Mechelen, 150 bisschoppen of gemijterde abten, 
1.0,000 priesters en bij de (100,000 mannen 
deelnamen. Dat was nog nooit geweten of ge
zien, in geen één land. De groote Rijnstad 
was prachtig  versierd en ’s avonds verlicht.

De tom bola der tentoonstelling  
van Brussel.

De meeste prijzen, bestemd voor de trekk ing  
per 5e reeks, zijn bereids aangekocht.

Deze van 150.000 frank, afkomstig van het 
huis Haardten Devos, is op dit oogenblik te 
Oostende tentoongesteld, w aar hij de bewonde
ring der vreemdelingen gaande maakt. Deze 
bestaat, behalve uiteen diadeem, een armband 
en een ring, gevormd van briljanten, uit een 
parelsnoeren een m erkw aard ig  halssnoer, be
staande uit smaragden, alleen aan de opper
vlakte geëffend, gescheiden wordende door 
briljanten in schuitvOrm.

De prijs van 50,000 fr. bestaat in eene verza
meling van fijne kan ten.applicatie en naaldwerk 
mitsgarders een kleed in Venetiaansche kant, 
geleverd dooi'de Compagnie des Indes, (huis 
Georges Martin).

Voor den -prijs van 25’000 frank heeft het 
Huis Hirsch een langen en prachtvollen mantel 
gereedgem aak t  in zibeline, gegarnierd met 
grooten k raag  in zilvervos.

Vermelden wij eveneens den prijs van 10,000 
frank, die bestaat in een paneel in  kunsttapijt- 
werk ; voorstellende « Een te rugkeer  van de 
jacht in de Middeleeuwen » naar de modeltee- 
kening van den schilder Geudens. en uitge
voerd door den heer Geets, te Mechelen.

Tusschen de pryzen van 5,CÜ0 frank zal er 
een bijzondere belangwekkende zijn, namelijk 
eene verzameling van honderd reproductien 
naar schilderijen van beroemde meesters, ver
vaardigd naar de nieuwe uitvinding van photo- 
graphie in kleurendruk.

3g moord vau f i t t t iM
Dijnsdag wierd Eugenie Geerts, zuster van 

vrouw Camus na een onderhoor bij den 
onderzoeksrechter M. Verhuist aangehouden 
en in het gevang opgesloten, als medeplich
tige aan de moorden op vrouw De Glas en 
Octavie Vander Haegen.

Donderdag werd Oscar Geerts ondervraagd ; 
hij kon eindelek zyne plichtigheid niet meer 
loochenen en hij legde volledige bekentenissen 
af.

Hij verklaarde dat. h\j in den avond van
2 Jiili te bed was en door zijne zuster g e 
w ekt w ierd  die hem verzocht mede te gaan 
naar den Vogelenzang. Eerst weigerde ik, 
m aar zegt hij, zij beloofde mij veel g e lden  
ik liet mij overhalen. Mijne zuster zeide my : 
Indien vrouw Do Glas w eigert het kind te 
geven, zullen wij haar vermoorden. Gekomen 
aan de herberg den vollen P ot  klopte Sidonie 
op de voordeur, vrouw De Glas stond op en zij 
g ing  binnen. Ik bleef buiten en luisterde 
w a t  er binnen gezegd wierd. Ik vernam 
dat de twee vrouwen niet tot akkoord ge
raakten, en ik g ing  heen tot bij het koren
veld w a a r  het lijk is gevonden geweest. 
Mijne zuster  had mij zulks opgelegd, daar 
zi] van zin was vrouw De Glas tot daar te 
lokken om haar te vermoorden. Ik zag ze 
w eldra afkomen, vrouw De Glas g ing  voorop, 
mijne zuster w ierp de koord over haren 
hals en trok haar ten gronde. Ik sprong 
toe, trok de strop toe en verw urgde  de 
vrouw  ; ik bond hare armen op den rug  
om haar te beletten zich te verweeren, dan 
heb  ik haa r  in het veld gesleept. Wij keer
den dan te ru g  naar den Vogelenzang en 
g ingen langs achter in het huis De Glas 
binnen. Ik sprong op het bed en wierp  eene 
koord rond den hals van Octavie Vander 
haegen. Terwijl mijne zuster haar eenige 
vuistslagen gaf, heb ik het meisje verwurgd.

Na de dubbele moord ben ik  alleen naar 
mijne woning te St-Autelinckx teruggekeerd . 
Verders zegt hij dat zijne twee broeders en 
zijne zuster Eugenie geheel onschuldig zijn 
in die zaak.

In eene nieuwe ondervraging heeft Sidonie 
Geerts bekend dat zij en haar broeder Oscar 
de ware plichtingen zijn.

W aarom  fr. 7.70 betalen voor 1 Engelsch 
pond (453 g r .)  of 17 fr. de kilo, voor een of 
ander extract, w anneer men 1 kilo Cibils kan 
hebben, zuiver sap van rundvleesch voor fr. 
5’.20, dus 9 centiemen de tas !

Sterfgevallen.
E. II. Simoens, pastor te Helkijn, is aldaar 

den 7 dezer overleden in den ouderdom van 
76 jaren.

Eerw. Heer Samyn, pastor van Westoutre, 
is m aandag overleden in den ouderdom van 
55 jaar en 7 maanden.
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INSTALLATIE V A N  FABRIEKEN

G A B R I E L  V A N  W T B E R G H E

lie besto  en gneü .iou^m  p n o u n u i  v ji  gan. cü t:« i r u d k  
om a l i j  vlakken woy to nomen en ria nifil.U n te  k .ï j r ln n .

Zij worden verkocht v a r  ’t  kuiiclicn ü j - iiic!;lw i en 
keukenyoraad: ID P0L![R: Duozcn v in  5ü Oi::cn. I!! LLL6:
Doozen van 10,15 en 25 Cinen. ¥1 OlliDAAn: tli:;l;cn flrsohju 

i van 35,50, 'lb to en . MS ZEEP-ZA'-'LL: Fa: j .c v:n J-.t Cmh.ii. i 
öir. allo vlalike.i to kcischon 8n sLpoc-Uro» cn tc r ;.s s» k n :
VLQEIü&Afi: Flcsüiij.:s van 50 Cmcn en 1 Fr.

Algemeen Ayoittsehap voor B J J ï ;  1 ’lh .k n  Balije Liii., 
t 20 , Bro e ks traa t (pus dn Murais> . tomfcoEl.

ST A D SN IE U W S.
Wij vernemen dat de jubelcantate van de 

Mandelkoor eene tweede maal zal uitgevoerd 
worden op Kermiszondag 5 September, in 
het park  van ’t Kasteel op verzoek van 
Wel Edelen Heer Baron Jean Gilles de 
Pélichy eerevoorzitter der zangmaatschappij.

Al de zangers worden vriendelijk verzocht 
de repetitie te willen bijwonen woensdag 
18 dezer in het? lokaal ’t oud Stadhuis, om 
8 1 / 2  ure ’s avonds.

Markt van Iseghem 14 Aug. 7 Aug.
Boter per kilo fr. 2,70 a 2,80 2,05 a 2,75
Eieren per 26 2,85 a 2,4r> 2,25 a 2,30

en
l

Burgerstand van Iseijleni
G E B O O R T E N :

266. Aloys Vansteenkiste, zv. Hector en 
Bertha Devoldere. — 267. Suzanna Terryn, 
dv. A rthur en Bertha Vandaele. — 268. 
Joseph Vandenberghe, zv. Camille en Alida 
Verbeke. — 269. M arguerite Vens, dv. Arnié 
en Maria Monteyne. — 270. Maurice Ver- 
eecke, zv. Henri en Maria Houthoofd. 271. 
Robert Delaey, zv. Victor en Maiia Cour- 
tens. — 272. Camille Dewaele, zv. Hubert 
en Emma Horré. — 273. Magdalena’*Beheydt, 
dv. Emile en Mathilde Breemeersch. — 274. 
Marcel Verholle, zv. A rthur  en Marie Be-

S T E R F G E V A L L E N :
177. Ivo Tytgat, zb. 81 j. ong. zv. Petrus 

en Regina V ercaemert, Oudmanhuis. Gentstr. 
— 178. Michel Lambert, 1/2 m. zv. Alberic 

Maria W erbrouck. O ..L .  V ro u w s t r .— 
9. Antoinette Dubaere, 3 m dv. Francis en 

Maria Deprez, Krekelstr.  — 180. Gustave
Malysse, plafonneerder. 29 ;j. echt4 Marie 
Van Bever, Oudmanhuis, Gentstr.

H U W E L IJK E N  :
57. Marcel Mulier, landb. 29 j. en Maria 

Cottignies, groenselverkoopster, 21 j.

UITTREKSEL uit den « Soleil du 
Dimanche, » van Parijs :

De Oorlog aan de V t a c M c r o t a
« Wij hebben van de heeren Du Barry een exemplaar 

o n t v a n g e n  van de nieuwe prachtuitgave van h u n  Natvur 
lijk Hersteller der Gezondheid ; in deze mooie brochuur (die 
onze lezers zich kosteloos kunnen verschaffen door aan den 
Kalckei-Wielemans, Rouppestraat. 2, te Brussel te schrij
ven ) worden de laatste theoriën over « Het gemengd vege
tarisme » uiteengezet, alsmede gehandeld over « den 
invloed der giftige en « bedervende» microben, in de 
organen verwekt^door het misbruiken van vleesch.

Na het verslag aangehaald te hebben van den heer pro
fessor Metchnikoff, onderbestuurder van het Institut Pas
teur, — verslag in october laatstleden in het Academie der 
Wetenschappen aangeboden — en na den belangrijken ar
tikel van Dokter Armand Gauthier ( van de Academie van 
Geneeskunde ), in den Matin  van den 17 februari 1908 
verschenen over het.« Gematigd Vegetarisme », beveelt de 
N a tu u rlijke  H ersteller  zijnen lezers aan, den raad van 
Dokter Huchard te volgen, wanneerhij zegt, na de voor- 
deelen te hebben doen gelden van het gemengd vegetarisme 
“ maakt geen misbruik van vleesch „.

Deze beknopte verhandeling bevat, bovendien, onderden 
titel : De voeding der zieken, der herstellenden en der kin 
deren, bevestigingen en geneeskundige proefnemingen over 
de gelukkige gevolgen, in weinigen tijd verkregen, door 
eenvoudig of gedurende enkele weken, een of tweemaal 
daags, volgens het geval, eene telloor van de uitmuntende 
gezondheidsbloem Revalenta Du Barry te eten, — “ de 
goede oude Revalenla onzer vaderen, „ zooals men ze 
gemeenzaam in Engelaud noemt, waar ze sinds zestig jaar 
aanhoudendgebruikt wordt.

Sedert meer dan eene halvo eeuw in Frankrijk en in 
Belgie ingevoerd, beeft zij er ook hare proef doorstaan, 
zooals het door de soms onverhoopte genezingen bevestigd 
wordt van talrijke ziekten, voorkomende van verstoringen 
der maag, der nieren en der ingewanden, zooals de gewone 
opstoppingen (alsmede deze afgrijselijke schele hoofdpijn, 
die er dikwijls het gevol van is) ; de moeilijke spijsverte
ringen ; zuren, vóórtbrengen stoelgang (bijna altoos 
veroorzaakt door zwakte van den darm ); de leverontste
kingen. de bloedarmoede, enz. „

Bij al de A P O T H E K E R S  en K R  U 1D EN IE R S. 3
Depots te Iseghem, RODENBACH, apoth ; Meenen 

VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F. AMEYE. apoth. DUBUISSON,apoth.- GRYMON- 
PREZ. apoth.

SCHEEP V A  A.RT V A N  ISEGHEM.
T r a f  alg a r  en Ville d 'Anvers,  met kolen 

en ciment beiden voor FranQois Decaigny 
Emelghem. — Novus-Mundus, met kolen 
voor Guslaf Naert-Vanbesien. — Fils Unique, 
met hout voor Pieter Verstraete, .1 .es Callens, 
en Jules Dalle.

Eugénie, met kplen voor Victor Vandewalle 
Emelghem. — Gilbert, met kolen voor Henri 
Oosterlynck-D’haese, bakker.

Uit ter hand te Koopen.
EEN GROOT WOONHUIS, met Koeistal en 

verdere gerieflijkheden, en 61 aren erve en 
hovenierlanö (688 roeden) zijnde de Oude 
Pastorij, te Cachtem gedienstig voor Koopmans 
in Vee enz.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

STAD ISEGHEM

Groote p r o v in c ia le  P r i j s k a m p
voor

BELGISCHE TREKBOIMEl!
W oensdag 8 Septem ber 1909

ten 1 ure stipt
op de koeren van S t  Josephsgesticht

2 - 1  2  F R .  P R I J Z E N  F R .  2 ^ 1  2

l c klas : Honden REUEN boven de 2 jaren 
2e » » TEVEN » 2 »
3» » » REUEN onder 2 »
4* » » " TEVEN * 2 »

Voor elke klas zijn de volgende prijzen te winnen :
20, 16, 10, 6 e n  2 f r .

Een E e r e d ip lo m a  voor alle honden die prijs 
bekomen ;

Een E e r e d ip lö m a  voor de twee beste Reuen 
en Teven van ’t plaatselijk Syndikaat
De inschrijvingsbulletijns behoorlijk ingevuld, moeten 

voor 5 September gezonden worden aan M. J. G r i l l e t ,  
Iseghêm. Deze bulletijns zijn te bekomen bij voornoemden 
Heer of bij M . J. C l o k t ,  Gouden Leeuw, Iseghem.

Het inschrijvingsrecht is KOSTELOOS.
I n g a n g p r i j s  10 c e n t ie m e n .

Om 5 ure namiddag 
GROOTE VERTOONING

van

Vijf afgerichte POLITIEHONDEN
uit de «Club Cynophile » van M o s k r o e n .

PLAATSEN VAN 0 ,5 0  EN 1 F r .
Deze kaarten geven recht tot den prijskamp der trekhonden

S c h i jn  b e d r ie g t

STAD ISEGHEM.

A A N  BB S T E D I N  G
voor het maken van riolen met aanhoorige werken

in de Martkstr. Groote Markt, Zottinnestr. 
Zwijnsmarktstr. Kasteelstr. en Bossekouter.

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
der stad, Iseghem, maakt bekend dat er op 
Z a te rd a g  2 8  A u g u s t i  1909, om 11 u-e voor
middag, ten stad huize onder voorbehoud van 
goedkeuring der hoogere overheid, zal over
gegaan worden tot de openbare aanbesteding 
der te doene werken en leveringen hooger 
genoemd, \Yaarvan de begrooting bedraagt

fr .  2 0 3 3 0 , 8 0 -
Deze aanbesteding zal plaats hebben bij aan

bieding geschreven op zegel, toegezonden bij 
aanbevolen brief, aan het adres van M. de 
B u r g e m e e s t e r  d e r  S ta d  I s e g h e m  en de 
woorden dragen « A a n b e s t e d i n g  vo o r  d e  
ONDERNEMING VAN GEMEENTEWERKEN. »

Elke aanbieding zal op het postkantoor moeten- 
besteld worden ten laatste den DONDERDAG 
26 AUGUSTI 1909 en moeten vergezeld zijn 
van het bewijs van storting eener som van 
2 0 0 0  f r a n k e n ,  gedaan in eene kas van den 
Staat.

De plannen, begrootingstaat en lastenboek 
liggen ter inzage van eenieder, in het Stads- 
sekretariaat alhier.

’ Iseghem, den 4 Augusti 1909.
B ij B e v e l  :

De Sekretaris. Burgemeester en Schepenen, -
A. Werhronck. E. Carpentier.

B ew aard  al u w  lin n en  
w it  a ls  sn eeu w  door h et  
r e g e l m a t i g  g e b r u i k  

van  S u n lig h t Zeep.
G ebru ikw ijze  rond  e lk  stuk.

Wanneer gij thans Mad. Josephine Hecq en haar 
vader, David He<q ploegbaas der mijnwerkers, zoude 
ontmoeten die er beiden zoo goed en gezond uitzien 
dan zoudt gij niet zeggen, dat zij voor eenigen tijd he
vig aan de borst leden. Mad. Josephine Hecq, die eene 
groote zeer bekende kruidenierszaak voert te Oarnières 
in het bekken van Charleroi, zei tot onzen verslaggever 
toen deze haar geluk wenschte met haar gezond uiter
lijk en dat van haar vader:

Koopen 5 ;ï 12 inbegrepen 8 perceelen

Madame HECQ en haai vaJer,beiden dooi
de Abdijsiroop genezen. ?

“ Schijn bedriegt, Mijnheer. Wij zijn n o o i t  zoo gezond 
geweest als nu. Ik leed aan een Chronische bronchitis, die 
maarniet wilde wegblijven, trots alle geneesmiddelen die ik 
ertegen innam; ten slotte kreeg i k  steken in de zijde en 
toen mijn borst van dag tot dag erjjer werd, begon ik mij 
ernstig ongerust te maken. Men raadde mij de Abdijsiroop, 
Klooster Sancta Paulo, als een o n f e i l b a a r  geneesmiddel aan. 
Ik kocht deze bij den heer Désiré Nice, Apotheker te 
Carnières en tot mijne groote verbazing was ik binnen 
eenige weken door twee flesschen Abdijsiroop volkomen 
genezen. Mijn schoonvader, de heer David Hecq, die bij 
ons inwoont, leed vreeselijk aan do borst, hij hoestte 
voortdurend en stond onbeschrijfelijke benauwdheden uit 
Deze benauwdheden vergalden zijn leven en wanneer hij 
zoo’n benauwdheid had, was bij niet in staat eenig werk te 
verrichten. Aangemoedigd door mijne buitengewone gene
zing door de Abdijsiroop, nam ook hij dit middel en had 
eveneens het grootst denkbare gevolg. Na het gebruik der 
eerste flesch Abdijsiroop kwam er zoo’n hoeveelheid rauwe 
entaaie el ij tn bij hem los, als hij nog nooit was kwijtgeraakt. 
Hierdoor werden de benauwdheden minder hevig en, wat 
meer zegt. kwamen minder dikwijls voor. Na eenige wéken 
het gebruik der Abdijsiroop te hebben voortgezet, was hij 
geheel en al genezen. H ij weet thans niet meer, wat benauwd
heden zijn. Het is om deze reden, dat wij over het gebruik 
der Aqdijsiroop zeer te tevreden zijn en het middel iedereen 
kunnen aanbevelen.

P rijs: per flesch van 230 grammen, 2 fr. van 55CLgram- 
men,4 franken, en van 1,000 grammen, 7 franken. — Hoe 
grrotere fiesch, hoe voordéeliger dus!!!

Hoofd-Depöt voor Belgie : 0 . de Beul, Apotheek, Lange 
Nieuwstraat, 57, Antwerpen.

Wordt verkocht bij J3S. VERHAMME. apotheker 
Iseghem, en in alle goede apotheken.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier, te iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van eene schoone

O F  S  T  &  n
W OONHUIS

z a a i l a n d e n  e n  b o u w g r o n d  
te ISEGHEM en LENDELEDE.

H JE

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
zal ten overstaan van den heer Vrederechter 
des kantons Iseghem, overgaan tot de openbare 
verkooping van de volgende goederen :

Koop 1. — Hofplaats, woonhuis, schuur, 
stalling, ovenbuur, boomgaard, weide, meersch 
en land, groot 1 heet. 37 a. 30 cént. - -  Hoorn
en haagprijs 300 Ir.

Koopen 2 en 3. — Twee partijen land, groot 
te samen 87 a. 22 cent. — Boom- en haag
prijs 10 fr.

Koop 4. — Een perceel bouwgrond van 
2 a. 52 cent.

r - MftmTnwri’1  t t - t t d

bouwgrond, ieder van 13 a. 30 cent.
Koopen 13 a 17 inbegrepen — Vijf partijen 

zaailand, groot te samen 3 heet. 3 aren 80 cent.
— Boom en haagprijs 40 fr.

De koopen 1 a 17 zijn allen gelegen te 
Iseghem, Winkelhoek.

Koop 18. — Eene partij land van 55 a. 50 ca. 
gelegen te Lendelede. — Boom- en haagprijs 
10 fr. • '

Koopen 19 a 22 — Vier partijen land, gelegen 
te Iseghem, Winkelhoek, groot te samen 
2 heet. 9 a. 40 cent. — Boom- en haagprijs 
samen 100 fr.

De goederen hierboven beschreven, zijn in 
pacht gehouden door harles D ewulf-Casier; 
koopen 1 tot en met 18 mits 1000 fr. ’s jaars
boven de lasten tot 1 October 1915; koopen 19
a 22 mits 302 fr. ’s jaars boven de lasten tot
1 Oktober 1909.

Koop 23. — Een woonhuis en hof, gelegen 
te Iseghem, Slabbaardstraat, groot 6 a. 70 cent.
— Boom- en haagprijs 50 fr.

Koopen 24, 25, 26 en 27. — Vier perceelen 
bouwgrond, ook gelegen te Iseghem, Slabbaard
straat, groot omtrent 7 aren ieder.

De vijf laatste koopen zijn in pacht gehouden 
door de w eduwe C/i. Ide tot 1 October 1910, 
mits 150 fr. ’s jaars b >ven de lasten

IN S T E L  : D in s d a g  31 A u g u s t i  1909, 
O V E R S L A G :  D in s d a g  1 4 S e p te m b e r  1909,
telkens om 2 ure namiddag te Iseghem in de 
zaal van het Vredegerecht, in « den Hert », 
Marktstraat.

Een half teil honderdun instelpenning.
I I

OPENBARE VERKOOPING 
v a n  tw e e  goede

H O F S T E D E K E N S
te ARDOIJE en PITTHEM.

Koop 1. — Hofplaats, woonhuis, schuur, 
stalling, ovenbuur, boomgaard, hof, meersch 
en land, groot 61 areji 10 cent. — Boom- en 
haagprijs 250 fr.

Koopen 2, 3, 4 en 5. — Zaailand en meersch, 
groot te samen 1 heet. 57 a. 40 cent. — Boom- 
en haagprijs 200 fr.

De koopen hierboven maken uit  een hof
stedeken, gelegen te Ardoije, zuid bij de Sterre, 
gebruikt door de weduwe Felix W illaert  tot 
den 1 Oktober 1911 mits 450 fr. bij jare  boven 
grondlasten en de verzekeringspremie.

Koop 6. — Hofplaats, woonhuis, schuur, 
stalling, hof en land, groot 46 aren 20 cent. 
— Boom- en haagprijs 140 fr.

Koopen 7 en 8. — Zaailand en meersch, groot 
te samen l heet. 25 aren. 90 cent. — Boom- en 
haagprijs 320 fr.

Koopen 6 a 8 inbegrepen, maken uit een 
hofstedeken, gelegen te Pitthem, noord den 
ijzeren weg, gebruikt door Henri Gottelaere 
tot den 1 Oktober 1911, mits 300 fr. bij jare  
boven de grondlasten en de verzekeringspremie.

I N S T E L  W o e n s d a g  15 S e p te m b e r  1909, 
O V E R S L A G  „ 29  ,, „
telkens om 2 ure des namiddags, in de 
« Couden Leeuw » bewoond door Jules Cloet.

Een half ten honderden Instelpenning.

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. — Ziekten van 
den mond en de tanden ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 tr. voort en hooger, 
gewaarborgd voor het gansche leven.

EISCHT HET MERK 
ENGLEBERT 
OP DE PNEUS

TE K O O P



STUDIE VAN DE NOTARISSEN
MEULDERS te Ingelm unster, en 

DEVOS te Rum beke.

Op Zaterdag 21 Oegst 1909, om 8 uren 
voormiddag, ten gewezen huize van Constant 
M ortier,  te ISEGHEM, in de de Pélichystraat, 

V e n d i t i e  v a r » .  :
Bedden, tafels, stoelen, commode, pupiter, 

presse a copier, 2 horlogiën met kas, lavabos, 
printen, kinkets, strijktafel. 2 kachels, 2  bas- 
culs.peerdenharnassuring, haverkist, fontieren, 
ladder, berrie, reep,2 fourgeons w aarvan  1 met 
kas, koperen kit, winkeltoog, aalkuipen. kar, 
schaafbank, een koffietrommel van 75 kilos, 
l ikeurvaten, een koperen fournois van 100 lit. 
2 vierw ielvoituren (coupé en Victoria), enz.

3 maanden tijd van betaling voor de koopen 
boven de 10 fr. mits voldoende borg — de 
andere comptant.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Meulders te Ingelm unster.

Dinsdag 24 Oest 1909, om 8 ure voor
middag, ten sterf huize van Ivo Beel, Doorn- 
molen, te INGELMUNSTER,

Venditie van
meubels, landalaam, haver, rogge, aardappels, 
beeten, strooi en eene GEIT.

Drij maanden tijd van betaling voor de koopen 
boven de 10 franks.

Venditie
bij Cyrille VANDERBEKEN,

ter  herberg « DE CONCORDE. Rousselarestr. 
Maandag 23 A ugusti 1909, om 2 u re  des
namiddags, van :

Toog, buffet en plancher, spoelbak, teer- 
lingbak. kaartebak , 2  spuigbakken, 2 sulfer- 
potten, lampe-belge, [2 tafels, kolomstoof, 
régula teur,  2 cachepots en eene naaimachien, 
zoo goed als nieuw.

Elk zegge ’t  voort.

STUDIE VAN DE NOTARIS

Vande Moortele te iseghem .

Openbare Verkooping van
E E N  W O O N H U I S

te ISEGHEM, Gentstraat.

E e n i g e  K o o p . — Een woonhuis met achter
huis, afhankelijkheden en 1 are  45 centiaren 
bebouwde erve en koer, het woonhuis is ge
bru ik t  door Cam. Heldenbergh, tot 1 Oct. 1909, 
het achterhuis is bewoond door Jean Vanhee, 
rentenier, on vergeld.

1/2 %  I n s t e l p e n n i n g .

ZITDAGEN :
INSTEL : Donderdag 26 Oogst 1909,
OVERSLAG : » 9 Sept. „

telkens om 3 uren ’s namiddags, ter herberg 
de Gouden Leeuw, bij Jules Cloet, Gentstraat.

D. üctielöeman - De B o s s c te
Sint Hiloniusstraat, ISEGHEM.

Handel in glas, in ’t groot en i n ’t klein,
serreglas, vitrienen, spiegels, spiegelglas, 
gegraveerd glas, volgens teekeningen en 
opschriften.

A lle slach van gekleurd glas, 
Mousseline g la s ; plaques voor deuren loodwerk 
— vitraux d ’art,  enz.

Groote keus van meubelpapier, 
te beginnen van 0,15 cn de rol tot de rijkste 
soorten.

Verwen en vernissen,
gem aakte  verf in alle kleuren en prijzen. 
M arm er-en hout schilderingen, huis- en 
sieraadschilderingen enz.

T r o u w e  j a e d i e n i i i g ; .

TE KOOP :
GROND gelegen op de Nederweg, kunnende 

dienen gedeeltelijk voor BOUWGROND en 
voor BOOMPLEIN of SCHUILPLAATS. — 
Genadige Voorwaarden.
Zich te bevragen ten bureele der G azette  van  

Iseghem.

Uit ter hand te koopen : 
SCHOONE SERRE, 11 meters lang. — 

Goede voorwaarden. — Zich te bevragen ten 
bureele van dit blad.

MEN VRAAGT een bekwame schoen
makersgast, voor het genaaid en genageld 
w erk  en de reparatien. — Hoog loon en ver
zekerd werk. — Schrijven : Maria-Christina- 
straat, 145, Laeken (Brussel).

WORDT GEVRAAGD :
Keil goede stiijder

ter  schoenfabriek Hertoge & Deltomme,
Kruisplaats, 37, Iseghem.

-------- ---- --------------- f 1 " "
G r H J V R  A A G D  :

BEKWAME BOTTIENSTEKSTER ten volle 
haren stiel kennende voor eerste stekkinge 
op den winkel, bij A. Couppé Thourout,

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

Otto KOENTGES
13, S t  Jacobstr. BRUG GE. -— Telefoon 8 4  en 2 6 2

Huis gesticht in  1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door 
de Gezusters IJYSE, N ieu w stra a t, 8

Het huis beveelt zich aan voor het verwen 
en in ’t nieuwwasschen van alle slach van 
kleederen, gordijnen, tapijten, handschoenen, 
p lu im en ,  boas, enz. — Verzorgd w erk .  — 
Prijzen buiten alle concurrentie.

A G E N T  S C H A P
V A N  D E N

Crédit S én éral Hypothécaire
B e s t i e r  :

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

Predikheerenstraat, GENT.

L eeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar niet annuïteiten of op vaste termijn, 
bijzonder in g e r ich t  om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

U itgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarboigd door overeenkomstige pand lee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

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

Jules Crochon,
MARKTSTRAAT, 21 , ISEGHEM.

NIEUW III
V O O R B E IO E ID E L E N

"Sanitas ”
Deze zijn pen gewone voorfaBhoedmidifelBn

Geïllustreerde beschrijving: dezer Nieuwe a r t i 
kels met geheime raad aan beide geslachten is 
verzonden met 

f  staal SANITAS ( « 1 Fr. voor Mannen,
tcp en : I 2 Fr. voor Vrouwen

door SANITARIA, T'O, Anspachlaan
P  R  U  i S  S  K  L

■  l i r D T n  R f*i SU f* der m a a n d s t o n d e n9 V t n  I H f iu i l lu  wonderbare uitval 
I  — — .........■vraagt de kosteloos inlichtingen
* I Gehe mhouding
| [  sflwn

Gehe mftoudmg. B E T A L I N G  N A  D E  G E N E Z I N G .
SANITAR9A, 70, ARISPACHE.AAN 

BRUSSEL. BELGIE

W ekelijksche Markten
KORTKIJK 2 Aug'.

Tarwe heet. fr. 28,00 a 28,50 
Rogge . 00,00 a 18,50 
Haver . . 22,50 a 23,50
Koolz. olie 100 k .00,00 a 60,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 53,25 
Aardappels . 0,00a 0,00
Boter per Kilo 2,60 a 2,80
Eieren per 25 2,20 a 2,30
Suikerijb. beschikb. 17,50 

•id. 1908 18,00
V e e m a rk t : 2 Aug. 141 koeien 

22 stieren, 54 ossen.
ROUSSELARE 3 Aug.

Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Rogge . .
Haver .
Boonen . 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen oude

27.00 a 28,00 
00,00 a 26,50
18.00 a 19,00 
22,50 a 23,50
22.00 a 23,00
10.00 a 10,50 

2,70 a 3,00 
2,20 a 2,30

16,50 
a 16,50

Viggens . 17,00 a 27,00
Koolz. olie 100 ku 00,00a 61,25 
Lynz. olie 100 60,00 & 54,00

DETNZE
Aardappels 100k 
Boter per kilo 
Eieren de 26 . 
Hespe de kilo 
Viggens . .

BR0GGE

4 Aug.
9,00al2,00 
0,00 a 2,70 
0,00 a 2,30 
1,75 a 1,90 

44,00 a 48,GO 
31 Juli

Tarwe de 100 k° 28,00 a 29,00
Rogge . .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

19,50 a 20,50 
2,50 a 2.80 

8,00 a 9,00
22.00 a 22,50
22.00 a 23,00 

0,00 & 1,65

9 Aug.
28.00 a 28,50
17.50 a 18,00 
00.00 a 23,00 
00,00 a 60,50 
00.00 a 55,25

9.50 a 10.00 
2,25 a 2,30 
2,30 a 2,40

00,00 a 17,50 
18,00 

, 119 veerzen,

10 Aug.
27.00 a 27,50 
00,00 a 26,00
17.50 a 18,00
22.00 a 23,00
21.00 a 22,00

9.50 a 10,00
2.70 a 2,90 
2,40 a 2,50

00,00 a 16,50 
. r  16,50

18.00 a 28,00 
00,00 a 60,50 
00,00 a 51,50

28 Juli
0,00 a 12,00
2.50 a 2,70 
0,00 a 2,30 
1,75 a 1,80

46.00 a 48,00 
7 Aug.

28,CO a 23,00
19.50 a 20,50
2.70 a 2,90
7.50 a 8,00

22.50 a 23,50
22.00 a 23,00

1.50 a 1,70
AUDENAIRDE 22 Juli 12 Aug.

Aardappels 100 k° 7,50 a 5,50
Boter de kilo . . 2.63 a 2,65
Eieren per 25 . 2,30 a 2,35
V erkens . . . 39,00 a 39,00
Konijnen . . 2,37 ( a 2,25

ANTWERPS N 1? Aug-.
Soda-nitraat beschikbare fr. 21,70
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 27,25

Veem arkt Antwerpen 9 Au crZ) •
26 ossen l8 kw. 0,86 a 1,05

113 koeien 0,68 0,83
16 veerzen 0,83 1,03
16 stieren 0,75 0,95
10 kalveren 1,03 1,13

M I T R U S E I  in goede gswaarborgile zuivereIloconwol =
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend. met traversin erbij, aan 29, 34, 39,43 en 47 frank. — Matrassen en lraversin3 voor é6n persoon, scholieren 
e n z . . ,  aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoop, 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnllen ; daarom zend ik balen ftoconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. —~ Dus nie 
verwarren met katoenüocon die hard en in ballen komt.

Matrassen in echte schaapwol 
voor 2 personen, met of zonder erin, aan 62, 70, 82, 92, 95 fr.

Schaapwol aan fr. 2 ,60 , 3 ,50, 3,95, 4 ,20  de kilo
Levering voiyens prijs en in volle vertrouwen

Matrassen in konijnhaar-windhaar
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs

• v a n  m e e r  c l a n  I O O  g e m a a k t e  m a t r a s s e n  
in alle prijzen en hoedanigheden

VOORALEER ELDERS TE KOOPEN =
komt zien en u overtuigen van de kleine prijs cn de goede waren

Matrassenmakerij « DE STER »

F A B R I E K  v a t ) - M A T R A S S E N
V ra ag t  en gij zu lt v e rk r i jg e n  ! !

i v t a g a z l j n

IPST ’t  G R O O T I3VT ’t  K L E I I V

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 9

Antwerpsche Hypofheekkas
ISaamlooze M aatschappij  

Oudaen, 24, Antwerpen

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

Hypothecaire Leeningen
innuiteiten op goederen, 
tot het aankoopen en

Terugbetaalbaar op vasten termijn of p' 
binnen of buiten de stad, namelijk, 
opbouwen van huizen.
EDRAGr DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. 

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur A nnuiteiten v Duur
5 jaar fr. 3 0  20 jaa r

10 jaa r  fr. 1 2 4 , 9 0  25 jaar
15 ja a r  fr. 9 1 , 0 0  30 . jaar

Ï O O O

Annuiteiten  
fr. 7 5 , 3  O  
fr. G 5 , S O  
fr. 5 9 , G O

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

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

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

<*

Arthur Desmet-Glibert
HEMDENMAKER

41, Boterstraat,  BRUSSEL. 
Opvolger van J. DESMET-GANNOODT. Huis 

gesticht in 1875. Eerste snede. Bezorgd werk. 

Probeert en gij zu lt oordeelen.

Oud Soldaten
W ilt gij den overschot van het geld 

uwer inilitievergoeding wanneer gij het 
noodig hebt; alsook Genade. Indien gij 
veroordeeld zijt voor de fiechtbank gelijk 
welke straf, het mogelijke zal gedaan 
worden. — Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent. — Open van 9tot 11 ï/'2 
uren ’s morgends, en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags^ — Mits een postzegel geeft 
men schriftelijk inlichtingen. 8165.

JMits eenige centiemen daags te sparen
verschaft men zich, betaalbaar p e r  weeli, p e r  m aan d  of per  vijftien  dagen ,

een uitmuntend

S I W G ER
naaimachien

van buitengewone

ste rke

constructie.

B E Z O E K T  O N ZE  M A G AZIJN EN. — VRAAGT O N ZE KATALOGEN.
-Meer dan zeventig magazijnen in België.

Kortrijlr, 4 7, Doornijkstraat. Mosoroen, 121, Statiestraat.
is«!giiem, 18', Gentstraat. J Rousselaere, 104, Ooststraat.
M e e n e n ,  6, Koningstraat. * j I J p e r e n ,  14, Dixmudestraat.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N  

iü.&fiTM . MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd  bij Koninklijk bes lu i t , 

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

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij het g ev a n g , huis m et k o etsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral w a td e  tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pgnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm* Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart.  Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MEIER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zyn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  geb ijten  van af 
1 0 0  frank en hooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
laboratoire van M, en M** Maurice MEIER,  zijn verzekerd  voor het leven .

Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon
en hoogdagen.


