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In uw nummer van Zaterdag laatstleden 
neemt gij eenen brief op, u door het Arm
bestuur van stad toegezonden, en die beleedi- 
gend, lasterend en eerroovend is voor ons, daar 
men ons wil doen doorgaan voor veranderlijke, 
aanmatigende, belanghebbende, eigenzinnige 
mannen, die te kort blijven aan hunne plichten 
van liefde jegens den arme.

Deze brief is op vele plaatsen onvolledig, 
onjuist en zelfs valsch. Wij eischen dus dat gij 
op dezelfde plaats in het eerstverschijnend 
nummer uwer Gazette, het volgende antwoord 
zoudet overnemen.

De  Ge n e e s h e e r e n , _

Dr J. Gits.
Dr E. Verhamme.
Dr C. Van Eecke.
i y  II. Depoorter.

Aan onze Medeburgers.
Sedert twee maanden en half dat er een 

verschil ontstaan is tusschen ons van den 
eenen kant, den Burgemeester van Iseghem 
en den Voorzitter van het Armbestuur van 
den anderen kant, hebben wy aan al wie 
’t hooren wilde verklaard :

1) Dat wij zonder gegronde redens uit den 
geneeskundigen dienst van het Armbestuur 
werden gesloten ;

2) dat onze brief van 31 December 1909 
werd verzwegen ;

3) dat het Gemeentebestuur, elf maanden 
vroeger dan het ooit gebeurde, en buiten onze 
wete, eene beslissing ten onzen nadeele heeft 
genomen, zonder de noodige inlichtingen te 
hebben bekomen ;

4) dat men met ons noch eerlijk noch 
treffelijk heeft te werke gegaan.

Dat zullen wij bewyzen.
I. — H et nieuw  Reglem ent.

Zonder dat wij van iets wisten, zonder door 
iemand gesproken te zijn, zonder dat onze 
gedachten of gevoelens wierden geraadpleegd, 
ontvingen wjj van het Armbestuur, den 
27 November 1909, een nieuw Reglement, dat 
moest in voege komen met 1 Januari 1910.

Tot 5 December 1909 werd ons tijd gegeven 
om dat Reglement te aanveerden en te onder- 
teekenen. ’t Was van te pakken of te laten.

MM. Depoorter en Verhamme zonden in den 
gestelden tijd hunne bijtreding in. MM. Gits, 
Van Eecke en Van W tberghe deden het niet.

In eene vergadering der Geneesheeren werd 
dit Reglement nauwkeurig onderzocht, be- 
sproken^ gewikt en gewogen, en wij kwamen 
tot het besluit dat het Reglement, ons opge
drongen, gebrekkelijk, slecht en onuitvoerbaar 
was opgesteld. Alles wel ingezien, konden wy 
zulk Reglement niet aan veerden.

Er werd gevraagd aan het Armbestuur om 
met hetzelve eene mondelinge onderhandeling 
te mogen hebben.

Dat werd ons geweigerd.
Wij mochten schriftelijk onze opmerkingen 

maken, en wij moesten vóór 15 December onze 
goedkeuring en ons handteeken inzenden.

Wij deden het niet.
Den 15 December was voorbij ; wij hadden 

niet aanveerd ; doch de Voorzitter van het 
Armbestuur liet ons eindelijk weten dat het ons 
toegelaten was eene zitting van het Armbestuur 
te mogen bijwonen.

II. — De Vergadering op 17 Dec. 1909.
Waren tegenwoordig de heer Burgemeester 

en het Armbestuur.
Punt voor punt werd daar het Reglement 

onderzocht, nauwkeurig besproken, en, wan
neer wij t ’einden de bespreking kwamen, 
bleef er om zoo te zeggen niets meer rechte

staan van dat onfaalbaar Model-Reglement, 
dat wij, op straf van onmiddelijke uitsluiting, 
verplicht waren te onderteekenen ! Daar deden 
wij, onder andere, aan het Armbestuur be
merken dat er in dit Reglement niet voorzien 
was wie, in geval er een tweede doktor 
noodig was, zijne hulp moest bieden. Wij 
toonden aan het bestuur dat kranke en 
onnoozele ouderlingen niet in staat zijn zelf 
hunnen doktor te kiezen ; dat weezekinderen, 
die zelfs de namen der doktors niet kennen, 
onmogelijk eenen doktor naar hunnen keus 
kunnen ontbieden. Wij toonden ook dat het 
onredelyk is ééne enkele kaart per familie 
te geven, daar er huisgezinnen zijn die uit 
tien, twaalf en zelfs meer leden bestaan, waar 
men er andere tegenkomt die slechts een of 
twee leden tellen.

Maar vooral drukten wij onze diepe veront- 
weerdiging uit over eenen artikel die ten 
uitersten toe hatelijk was voor den behoeftige, 
en onweerdig voor eenen geneesheer, die altijd 
eerlijk moet te werke gaan, en die immer 
zeif de verantwoordelijkheid zijner handelwijze 
dragen moet. Dit artikel luidt als volgt :

Art. 10) « Voor de behoeftigen in de 
gestichten verblijvende, is de behandelende 
geneesheer gehouden zijne voorschriften te 
geven aan de zuster-ziekenoppasster in  af
w ezigheid  van den zieke ; en voor deze ten 
huize verpleegd, is hij verplicht de voor
schriften van buitengewonen onderstand ver- 
trouioelijk en rechtstreeks aan den uitdeeler 
van den arm e  te overhandigen. »

Welke doktor, die eerlijk en treffelijk is, 
kan zulk eene voorwaarde onderteekênen ? 
Het voedingstelsel of regiem is immers voor
den zip-kö nooJi^ ——. ~ '“"v* *
aal! ue rneuecyn. De zieke moet weten wat hij 
eten en drinken mag : zijne genezing hangt 
er van af.

Eene eeuwige schande is het dus voor een 
Armbestuur met zulk een artikel voor den 
dag te komen, waarbij eene zieken-oppasster 
of een uitdeeler van den disch naar goed
dunken beschikken zou over hetgene aan 
eenen armen zieke zal gegeven worden !

Er bleef dus niets over van geheel dat 
Reglement !

En wat deed de Burgemeester, en wat 
zei de Voorzitter van het Armbestuur ?

« Wy zullen, zeiden zij, dit Reglement 
veranderen, wij zullen het wijzigen in den 
zin dien gij komt aan te duiden. Maar 
later kwam’ het Reglement slechts gedeel
telijk veranderd ons terug.

En verre van te verklaren, zooals M. Le 
Corbesier het beweert, dat wij onder alle 
opzichten het Reglement aanveerdden, zelfs 
indien de voorgestelde wijzigingen niet aan
genomen wierden, spraken wij aldus : « Zoo 
gij er ons toe dwingt, zoo wij niet verder 
kunnen, tegen onzen wil, tegen onzen dank, 
tegen onze begeerte, alleenlijk omdat al de 
armen niet zouden verplicht zijn naar den 
eenigen Dr Vandewalle te gaan, maar voor 
geene andere redens, zullen wij aanvaarden ». 

Zoo liep de vergadering ten einde.
Eenige dagen later werd ons het veranderd 

reglement toegezonden. Maar er wierd 
nogmaals niet bepaald wie in geval van 
nood als tweede doktor, zijne hulp moest 
bieden, en het hatelijk en schandelijk art. 10 
bleef behouden.

III. — Eene verandering.
In tegenstrijd nogmaals met hetgeen de 

Voorzitter van het Armbestuur staande houdt, 
werd er in de vergadering van 17 December
1909 niet besloten dat de heeren Verhamme 
en Van Wtberghe het ambt van geneesheer 
voor den disch in 19.10 zouden uitoefenen.

’t Is slechts verschillige dagen later, gansch 
op het einde van het jaar, dat, tengevolge 
van een schrijven van Dr VanWtberghe, het 
armbestunr toestond dat MM. Van Wtberghe 
en Verhamme in 1910 den geneeskundigen 
dienst zouden waarnemen. Zoo zou de toe
passing van het nieuwe reglement niet in
1910 beginnen, maar slechts met 1 Januari 
1911.

Hierdoor, gij ziet het, achtbare. Medeburgers 
verandert gansch de toestand. Al de hier- 
voorbeschreven onderhandelingen hadden voor 
doel den geneeskundigen dienst te regelen 
in 1910. Nu is alles verschoven tot in 1911. 
De Dischraad die ons van v e i  anderlijkheid 
beschuldigt, had zijne eigene besluiten zelf 
gewijzigd. Hij zelf had voor 1910 eene beslissing

genomen tegenstrijdig met ‘het nieuw regle
ment. Wij waren dus hoegenaamd niet meer 
verbonden aan toestemmingen die het jaar
1910 aangingen, en wij dachten dat in 
den loop van 1910 de onderhandelingen 
nopens het reglement opnieuw zouden her
nomen worden. Wij handelden ter goeder 
trouw. Het armbestuur niet.

IV. — Bij M. Le Corbesier.
Sedert eenigen tijd van hier is M. Le 

Corbesier Voorzitter van het armbestuur.
Vroeger hebben .wij deze plaats vervuld 

geweten door den Heer Burgemeester Vanden 
Bogaerde, zaliger. Aan dien volksgeliefden 
nian, helaas ! te vroeg uit ons midden gerukt, 
zyn wij. geneesheeren, nog altyd dank ver
schuldigd. Hij telde ons onder de beste zyner 
vrienden, hy had voor ons achting en ge
negenheid, en hij was immer gelukkig wan
neer hij onze hulp, onzen raad, onze kennissen 
mocht inroepen om den geneeskundigen en 
den gezondheidsdienst te verbeteren. Wij 
maken van deze gelegenheid gebruik om 
aan zijne gedachtenis eene diepbewogene 
hulde te brengen.

Na M. Vanden Bogaerde werd deze plaats, 
tot eenieders genoegen, vervuld door een 
schepen van stad. Sedert lange jaren lid 
van onzen Gemeenteraad, Iseghemnaar gebo
ren, behoorende tot eene der achtbaarste 
en gezienste familien van stad, volbracht 
M. Gustaaf Rosseel zijne plichten van Voor
zitter van het armbestuur met allen iever 
en de stipste nauwkeurigheid. Met M. Rosseel 
ging alles in regel, in orde en in vrede.

Doch op zekeren dag, zonder 
gemeester Carpentier hem weten dat hij 
vervangen was door den heer Le Corbesier,

Voor zijne blijde inkomste had men in 
den schoot van liet Armbestuur groote ver
anderingen gedaan.

Waren dat verbeteringen ?
Luistert, en wij zullen het u zeggen.
Wanneer de schamele, de verlatene dezer 

wereld in nood verkeert,, wanneer zijn herte 
vol is van droefheid en verdriet, hoort hij 
toch zoo geerne, wanneer men hem wat 
onderstand geeft, een woord van troost, een 
woord van medelijden, een woord van aan
moediging. Dat bijzonderlijk is de taak van 
eenen waren Dischmeester.

Nu zal het op eene andere manier gaan.
Opdat M. Le Corbesier geen enkel disch- 

genoot in zijn huis hadde moeten ontvangen, 
was een uitdeeler genoemd met eene jaar
wedde van duizend franks uit de gemeentekas.

Zijt ge nu ook van gevoelen niet, acht
bare Medeburgers, dat M. Le Corbesier ongelijk 
heeft wanneer hij schrijft dat de geneesheeren 
aan hunne plichten van liefde jegens den 
armen te kort blijven ?

W at onze persoonlijke onderhandelingen 
aangaat, al de leden van den gemeenteraad 
en het armbestuur waren ten onzen opzichte 
ten uiterste welvoegelijk en inschikkelijk. Bij 
allen, geenen eenen uitgezonderd, werden 
wij met de grootste vriendschap, met de 
rechtzinnigste beleefdheid in hunne huizen 
ontvangen.

Spijtig genoeg dat wij dezelfde woorden 
van lof aan den Heer Le Corbesier niet 
mogen toezwaaien. Tot daar !

Een geneesheer wierd als afgeveerdigde 
der doktoors bij den heer Le Corbesier 
gezonden om hem te laten weten dat aange
zien er nu een geheel jaar tijd was. zij inlich
tingen gingen nemen hoe de ziekendienst 
in andere steden en gemeenten was ingericht. 
Zoo zouden zij het beste, het voordeeligste, 
het nuttigste stelsel uitzoeken, en dan, samen 
met het armbestuur, in volle vertrouwen, 
in volle vriendschap, in de rechtzinnigste over
eenkomst een Reglement opstellen.

Die afgeveerdigde wierd op zulke wijze 
ontvangen dat hij zich niet kon weerhouden 
aan den Heer Le Corbesier te zeggen : « Peist 
gy misschien dat ge de Keizer van Rusland 
zijt. »

V. — De twee laatste brieven in 1909.
Dsn 31 December 1909, ’s middags, ont

vingen wij den volgenden brief :
Iseghem, den 31 December 1909.

M ynheer de Doktor,
Wij hebben de eer u te berichten dat 

achtervolgens een besluit genomen in zijne

zitting van 30 December laatst, de toepassing 
van het Reglement betrekkelijk den genees
kundigen dienst der behoeftigen, goedgekeurd 
door den Gemeenteraad in zitting van
23 December laatst verschoven is tot op 
1 Januari 1900 en elf.

Indien gij als geneesheer van het Armbestuur 
wilt benoemd worden om in dienst te treden 
met 1 Januari 1900 elf, gelieft een dubbel van 
het Reglement in uw bezit met uwe aan- 
veerding te bekleeden, en in te zenden tegen 
heden avond om 7 ure, naar den heer Voor
zitter van het Armbestuur.

Aanveerd, enz.
’t Was wat sterk. Een slecht, gebrekkig 

Reglement moeten teekenen dat maar binnen 
een jaar ging in voege komen ! En daarvoor 
geven zij ons zeven uren tijd 1

Denzelfden dag, om 6 1/2 u. ’s avonds, na 
groote moeilijkheden, gelukten wij erin samen 
te komen, en wij zonden onmiddelyk het 
volgende antwoord :

» De ondergeteekende Doctoors in Genees
kunde aanveerden eenparig dat de genees
kundige dienst van het Armbestuur voor het 
jaar 1910 zoude waargenomen worden door de 
heeren Doctoors Verhamme en Van Wtb8rghe, 
en zullen trachten in den loop van ’t jaar 1910 
een reglement op te maken, in  overeenkomst 
m et het Arm bestuur, dat volle voldoening 
kan  geven aan de leden van het Armbestuur 
en aan de Geneesheeren van stad. »

Op den brief hebben wij nooit geen - ant
woord ontvangen ; de heer Le Corbesier zelve 
heeft nooit de beleefdheid gehad ons te laten
weten dat onze brief hem was toegekomen.

Luii w,i i neen men ou uien oriex ie .zetryen r Weigeren wij voortaan aen geneesKundigen
dienst waar te nemen ? W aar staat dat te lezen ?

Geheel integendeel, wij beloven aan het 
Armbestuur onze medewerking : hand in 
hand zullen wij gaan om het beste der Regle
menten op te maken, om eenieder te bevre
digen, om aan alle rechtmatige en billijke 
eischen te voldoen.

En dien brief, zoo gegrond, zoo beleefd, zoo 
vriendelijk en toegevende mogelijk opgesteld, 
zal de heer Le Corbesier gebruiken om ons 
vonnis te doen uitspreken.

V I. _  Van 1 Januari 1910 tot einde 
November 1910.

Zooals wij het beloofd hadden, en in volle 
eerlijkheid en rechtzinnigheid, hebben wij in 
meer dan veertig steden en gemeenten inlich
tingen gevraagd over den geneeskundigen 
dienst van den arme.

In Kortrijk had men een reglement toegepast 
in den aard van hetgene men in Iseghem wil 
inbrengen, ’t Heeft een jaar bestaan. De stad 
moest 15000 frs meer betalen dan alle andere 
jaren.

In Deynze, kleine stad van 5000 zielen, bestaat 
hetzelve reglement als hier. Het kost 1500 fr. 
(In Iseghem, drij maal zoo groot, betaalt men 
slechts 2100 fr. W at zegt gy daarvan heer 
Le Corbesier ? Trekt gij nog onze liefde voor 
den arme in twijfel ?)

In Thielt, Poperinghe, Wervick, wil men 
geen reglement gelijkvormig aan hetgane men 
ons voorstelt.

In Rousselare heeft men over eenige jaren 
willen te werke gaan gelijk in Iseghem.

En wat deed men ? Men riep de genees
heeren samen ; minzaam wierd de staat van 
zaken hun voorgesteld. De geneesheeren 
beraadslaagden.

Met eenparigheid min eene stem wierd het 
voorstel van het Armbestuur verworpen. 
Het Armbestuur gaf de geneesheeren gelijk, 
de staat van zaken bleef.

Na kennis genomen te hebben van alle de 
inlichtingen ons toegezonden, namen wij het 
schoonste en ’t voordeeligste daaruit, en wij 
kwamen tot een besluit dat door den Arme 
van Iseghem met algemeenen dank ging 
aanveerd worden, dat het stelsel van vrijheid 
door het Armbestuur voorgesteld ging in 
voege brengen, dat weerdig was van de 
Geneesheeren, en waardoor de stad geen 
centiem meer ging moeten betalen.

In den loop van den zomer werd de Heer 
Dr Gits belast daar mededeeiing van te geven 
aan den Heer Burgemeester.

Hij deed het. En de Heer Burgemeester ver
klaarde dat het een allerschoonste voorstel 
was dat eenieder kon bijtreden, en waarvan 
hij zeer gelukkig was nota te mogen nemen.



Wij peisden niet beter of dat weldra de 
Geneesheeren en het Armbestuur gingen ten 
volle t ’ akkoord zijn, en dat wij zooals vroeger 
in de beste verstandhouding gingen leven.

Zoo kwamen wij tot op het einde der maand 
November ; en daar wij wisten dat de Genees
heeren van den disch altijd in December 
benoemd werden om met 1 Januari daarop 
volgende in dienst te treden, vroegen wij 
een verhoor aan den Heer Burgemeester.

Doch wat stonden wij verbaasd en verstomd, 
wanneer de Burgemeester ons verklaarde dat 
wij geen deel meer maakten van den genees
kundigen dienst van den Disch en dat sedert
27 Januari 1910 de Heer D‘Vande Walle alleen  
geneesheer genoemd was voor ’t jaar 1911. 
W at was er gebeurd ?

VII. — Zitting van den Gemeenteraad
op 27 Januari 1910.

’t Is in deze zitting dat de Heer Burge
meester van stad aan zijne plichten is te kort 
gebleven.

De Heer Dr Van Wtberghe, is hier vijftig 
jaar geneesheer, en herinnert zich niet dat 
hij eene enkele maal zijne benoeming als 
geneesheer van den Arme vroeger dan eenige 
weken voor de indiensttreding heeft bekomen. 
Wij mogen dus stellig verzekeren dat het een 
vaste regel is. waaraan tot nu toe nooit geene 
enkele uitzondering werd gemaakt.

Welke haast was er dan om verleden jaar 
voor de eerste maal sedert Iseghem bestaat,' 
de benoeming der geneesheeren te doen ge
schieden elf m aandeu  te vooren ?

Waarom moest dat elf m aanden  vroeger 
zijn dan naar gewoonte ? W at heeft de Bur
gemeester aangespoord om zoo seffens te 
werke te gaan ?

W at was zijn plicht ?
Hij wist dat er nog geen volledig akkoord 

bestond tusschen de Geneesheeren en het 
A rm bestuur; hij wist uitermate wel hoe de 
toestand was, hij wist dat men alles hadde 
moeten le werke stellen om geen geschillen 
te zoeken, hij wist dat men geene voetstappen 
hadde mogen sparen opdat alles in vrede en 
in overeenkomst bleve, hij wist dat hij de 
goedkeuring der benoeming van de Genees
heeren zoo ver en zoo laat mogelijk hadde 
moeten verdagen, tot er geen hoop meer 
bestond het geschil in der minne te regelen, en 
hij gaat geheel tegenstrijdig te werk.

In plaats_ van in December 1910, zonder 
eenen enkelen Doktor te verwittigen of daar 
kennis van te geven neemt hij, in ’t voordeel 
van Dr Vande Walle, zoo vroeg, zoo haastig, 
een besluit, dat alle overeenkomst met de 
andere Doktoors in het toekomende onmogelijk 
maakte.

In de vergadering van 27 Januari 1910 
heeft de Burgemeester onzen brief van 
31 December 1909 niet medegedeeld. Hij 
meehter'aad wijs dat wij niet aanveerd hadden. 
Het dwaas voorwendsel : « die brief was naar 
het Schepencollege niet gericht » mocht hij 
niet inroepen. Als Burgemeester, van rechts
wege deelmakende van den Dischraad, wist 
en moest hij weten wat in den Dischraad 
gebeurd was ; als Burgemeester moest hij in 
den Gemeenteraad de volle waarheid kenbaar 
maken.

De Gemeenteraad stemde op onvoeldoende 
en gebrekkige inlichtingen, en de slag was 
geslegen !

De Doktoors waren buiten 1
Onder het bestier van de vorige Burge

meesters de Heeren Lefebvre, Ameye, 
De Muelenaere, Vanden Bogaerde en Paret 
zou zulks nooit gebeurd zijn.

Die Heeren schudden het gewichtig ambt 
van Voorzitter van-het Armbestier van hunne 
schouders niet, of, ten minsten, zij deden 
het vervullen door een lid van het Gemeente
bestuur.

Nooit was gelijk nu, het Gemeentebestuur 
onmachtig tegenover het Bureel van Welda
digheid, dat omspringt met 50000 fr. ’s jaars, 
penningen van de Gemeentekas.

VIII. — Bij den Heer Burgemeester.
Wanneer wij dus door den heer Burge

meester vernamen dat wij sedert tien maanden 
geene aanspraak meer te maken hadden op 
den geneeskundigen dienst van den arme, 
konden wij niet laten van hem te zeggen 
dat men met ons noch eerlijk noch treffelijk 
had gehandeld, dat wij in onze verwachtingen 
bedrogen waren, en dat zjjne manier van 
doen ons bitter teleur stelde.

Hij zei ons dan, dat, zoo wij wilden, de 
zaak kon geregeld worden, « Aanveerdt, zei 
hij, dezelfde voorwaarden die Dr Vandewalle 
heeft onderteekend, en ik maak mij sterk 
dat gij uw verloren plaats wederom zult 
bekomen ».

De latere feiten hebben bewezen dat dit 
onwaar was.

Daar wij geene de minste goeste hadden 
om dien avond akkoorden te maken of be
sluiten te nemen, verlieten wij misnoegd 
het huis van den Burgemeester.

IX. — De veranderlijke Doktors.
Het stelsel van den vrijen keus, het grond- 

stelsel door het Armbestuur gewild en door 
het Gemeentebestuur goedgekeurd was dus 
feitelijk door het Armbestuur zelve ver
loochend : Dr Vandewalle alleen was genees
heer van den disch,

Overtuigd van de billijkheid onzer handel
wijze schreven wij naar het Armbestuur 
verschillige brieven, voorstellen doende die 
wij hoopten aanveerd baar te zijn. Wij gelukten 
nie.t.

Den 13slcnDecember 1910, na eenebijeenkomst 
met den Heer Burgemeester en den Heer 
Schepen Rosseel lieten wij, op herhaald

aandringen van den Burgemeester, aan het 
Armbe'stuur weten dat wij dezelfde voor
waarden wilden onderteekenen gelijk Dr Van
dewalle. Deze onze volle bijtreding aan het 
opgegeven reglement is dus goed bij tijds 
ingezonden geweest om den geneeskundigen 
dienst van het jaar 1911 te verzekeren.

Maar tegenstrijdig met hetgeen de Burge
meester ons verklaard had, vielen wij nog 
eens bezijds.

Het Armbestuur liet ons weten dat wij 
ons rechtstreeks tot Dr Vandewalle moesten 
richten, hem vragen of hij aijn voorrecht 
wilde afstaan om ons ook een ’deel van den 
geneeskundigen dienst te laten.

De heer Van Eecke waagde eene uiterste 
poging. In naam der geneesheeren ging hij 
den heer Le Corbesier ten huize spreken. 
Maar het onthaal dat hem daar te beurt 
viel was zoo gulhertig, dat hy, niet kon laten 
aan den voorzitter van het Armbestuur te 
zeggen : « Nog nooit in geen enkel huis ter 
wereld werd ik zoo bot en zoo onbeleefd 
ontvangen als hier. Ik reikte u de hand 
wanneer ik binnen kwam : zulks durf ik 
nu niet meer doen ! »
X. — Op onze knieén voor Dr Vandewalle.

Geheel de stad weet, en de heeren Car
pentier en Le Corbesier weten zulks nog 
best van al, dat wij hoegenaamd geene 
betrekkingen met Dr 'Vandewalle hebben. 
Met hem hebben wy geene zaken.

En ’t is naar Dr Vandewalle dat de heeren 
Carpentier en Le Corbesier ons herhaalde 
maal zenden om daar op onze knieën te 
vallen.

Dat is ons uitlachen, dat is met ons den 
spot drijven, dat is ons voor den aap houden.

Dat is met een voorstel van bevrediging 
en overeenkomst voor den dag komen om 
dat men op voorhand weet het te zien mis
lukken.

En hadden wij ons willen zoo diep ver
nederen met voor hem te gaan knielen, 
zou Dr Vandewalle van zijne zoogezeide 
rechten afstand gedaan hebben ?

Neen hij.
Een oogenblik vreesde hij dat zulks ging 

gebeuren, en wat zei hij ? « ’k mag niet 
van ’t Syndikaat. »

Wij deden een der hootden van het Syn
dikaat naar Iseghem komen, en deze heer 
liet aan Dr Vandewalle verstaan dat het Syn
dikaat met hem over tijd van de zaak had 
gesproken, en hem volle macht had gegeven 
om te handelen naar zijn goeddunken.

Ging hij nu willen overeenkomen ?
Neen hij.
Hij vond dan uit dat een onzer collegas 

bij Dr Verschaeve van Emelghem gegann 
was, en hem gevraagd had alle geneeskundige 
betrekkingen met Dr Vandewalle af te breken, 
dezes vróuw of ""ffi
alle hulp of bijstand moest geweigerd worden, 
al moesten ze creveeren !

Dat was eene snoode lastertaal, dat was 
eene eerloosheid.

En die zoogezegde woorden eener onzer 
collegas verteld Dr Vandewalle aan de zusters 
van het Oudmannenhuis, aan den E. H. Pas
toor van St Hiloniuskerk, aan Dr Gits van 
Rousselare en aan anderen.

Maar Dr Verschaeve, ondervraagd, liet 
weten dat hij gereed was voor tien, voor 
honderd, voor duizend menschen te verklaren 
dat die woorden nooit werden uitgesproken 
en volkomen valsch waren.

Een ander maal aan eenen persoon die 
voetstappen deed om de zaak te vereffenen, 
schreef hij met zijne eigene hand, bet vol
gende voor, dat wij zouden moeten onder- 
teekenen.

« Wij ondergeteekenden, Geneesheeren der 
» Stad Iseghem, beklagen onze handelwijze 
» ten opzichte van onzen collega Doktor 
» Vandewalle. Wij zullen ons wederom laten 
» inschrijven als lid van den Bond der ge- 
» neesheeren van het arrondissement Rous- 
» selaere, en vragen om te mogen ons deel 
» hebben als geneesheeren van den armen 
» voor 1911. »

Gij ziet van hier, dat we weigerden daar
onder onzen naam te zetten !

Daar kent gij nu de zoogezeide toegeven- 
heid van Df Vandewalle ! Daar weet gij nu 
welke voorwaarden hij stelt voor overeen
komst !

Wij hebben hem zenden wandelen !
Wij gaan bij niemand schoone spreken. 

Wij hebben ons voor niemand te vernederen.
De zaak is dus de volgende :

Hadde men geluisterd naar de geneesheeren 
het armbestuur had tegenwoordig zes dok
tors geteld waar het nu maar één heeft.

Zulks is te wijten aan den onuitlegbaren 
haast van den Burgemeester, aan de kop
pigheid van den Heer Le Corbesier en aan 
de baatzucht en argelistigheid van Dr Van
dewalle.

De weerdigheid van het ambt van geneesheer, 
op wien steeds eene onbetaalbare verantwoor
delijkheid rust, hebben de heeren Le Corbesier 
en Carpentier over ’t hoofd gezien en hebben 
met de doktors te werke gegaan als met 
dienstboden. Omdat wij niet onmiddelijk 
knikten als zij geboden, hebben zij gehandeld, 
moedwillig en willekeurig, als autocraten, als 
alieenheerschers. Zij hebben aan Dr Vande
walle, ter uitsluiting van alle anderen, den 
geneeskundigen dienst toegezeid. Nogthans, 
nooit konden zij. volgens hun eigen Reglement, 
dat het grondstelsel van den vrijen keus 
invoert, beletten dat andere geneesheeren, die 
zich aan dit Reglement onderwerpen, ook voor 
den ziekendienst moesten aanveerd worden. 
Geheel deze handelwijze, verre van het stelsel

van den vrijen keus te doen doorgaan, en de 
armen voldoening te geven, heeft voor niet 
anders gediend dan om Dr Vandewalle te 
bevoordeeligen, wiens bijtreding nogthans in 
zich besloot te zamen met de andere doktors 
den ziekendienst voor het jaar 1911 waar te 
nemen, volgens vrijen keus van eiken behoef
tige ; dus kon er voor Dr Vandewalle geen 
spraak zijn van schadevergoeding te eischen, 
indien onze eigene ingezondene bijtreding 
van 13 December laatst zou aanveerd geweest 
zijn.

En nu hebben wij, geneesheeren, een woord 
van dank te zeggen aan de heeren C. Gits en 
J. Seynaeve, die ons zoo moedig in den 
gemeenteraad hebben verdedigd ; aan den 
heer Gustaf Rosspfil, die in den gemeenteraad 
verklaarde : “ Ware ik  Voorzitter ge- 
,) bleven van den disch, ik  zou nooit 
)) het ste lsel v an  geneesdienst veranderd 
„ hebben, en bijgevolg zouden wij de 
,) moeilijkheden, die daardoor ontstaan 
„ zijn, niet hebben  tegengekomen — » ; 
aan den heer Jules Vandekerckhove, die steeds 
woorden van bevrediging heeft uitgesproken.

Wij bedanken al de gemeenteraadsleden 
die bevestigd hebben dat onze brief van 
31 December 1909 aan den gemeenteraad niet 
kenbaar werd gemaakt, en die niet loochenen 
dat, hadden zij dezen brief gekend, zij nooit 
onze uitsluiting hadden gestemd.

En aan de arme menschen zeggen wij :
Worden u, bij tijds, de eerste noodige zorgen 

niet gegeven, komt naar ons.
Ligt gij met een gebroken arm of een 

gebroken been, en wordt u de noodige hulp 
in den gewenschten oogenblik onmogelijk 
gemaakt, komt naar ons. Is er eene vrouw 
die op bijstand en verlossing te vergeefs 
wacht, komt naar ons. Gaat het niet met 
éénen doktor, een tweede zal helpen, en 
desnoods zijn wij daar alle vier.

Dr C. Van Eecke.
Dr J. Gits.
Dr H. Depoorter.
Dr E. Verhamme.

Iseghem, 15 Feb. 1911.

Lock-out’s 
en werkstakingen

De Kamer op voorstel van M. Schollaert 
heeft besloten, dat de ondervragingen over de 
lock-out’s van Ingelmunster en Eecloo dijnsdag 
aanstaande zullen plaats hebben.

Eecloo. De toestand verwekt door de werk
stakingen in de textielnijverheid is langsom 
neteliger.

’t Spel begon in December in de fabriek 
De Lieve. De werklieden stelden hunne eischen. 
het bestuur wilde ze niet heelemaal inwilllgen, 
en de staking brak uit.

l l ü b  v u u n v o  yy \J i u  i»i*ngrsiiid./.Hii r ï n n r '
sche socialisten. Deze staking werd vele 
besproken, doch men zag er geen erg in, 
elkeen dacht dat de zaken spoedig zouden 
effen geraken.

Maar in de fabriek Van Damme ontstond 
er ook ruzie en vt ging zoo erg dat de gen
darmen moesten tusschen komen. Slechts een 
klein getal werklieden wrochten voort, maar 
zjj bleven den eenen na den anderen achter, 
zwichtend voor de dreigementen der stakers.

Ondertusschen werd door socialisten fel 
opgestookt.

In de fabrieken Goethals en Chefneu, wilde 
men de « boomen » der stakende fabrieken 
doen afweven maar de wevers weigerden, en 
de bazen sloten.

De werklieden van de fabriek Vandeputte 
stelden ook hunne eischen, maar de bazen 
verklaarden dat zij, gezien den toestand, ver
plicht waren te sluiten. Vyf fabrieken lagen 
dus stil, 700 werklieden zijn zonder werk.

Nu -trachten de fabrikanten werkvolk van 
elders te doen kom en; daartegen zijn de 
stakers mét geweld opgekomen zoodat de 
gendarmen er met den blanken sabel moesten 
tusschen komen.

De tram waarmede de werklieden uit Aelter 
’s avonds terugkeerden wierd met steen gebom
bardeerd. De Gouverneur van Oost-Vlaanderen 
heeft er willen tusschen komen, doch er is 
tot nu toe geen toenadering te bespeuren.

Ingelm unster. Zaterdag vergaderde te 
Kortrjjk de verzoeningsraad die zal trachten 
het geschil tusschen bazen en werklieden te 
vereffenen. De heeren Cooreman, voorzitter 
der Kamer, en van den Hoogen Arbeidsraad, 
Dubois algemeene bestuurder van het Arbeids- 
ambt, Straus voorzitter van den Hoogen 
Arbeidsraad en Mavaux bestuurder in het 
ministerie, maken er deel van.

De raad ontving eerst de afgeveerdigden 
der werklieden, opgeleid door M. Degreve, 
die aan de leden van den raad de eischen 
der werklieden deed kennen.

M. Cooreman stelde voor, door de heeren 
werkopzichters van Kortrijk en Rousselare, 
onderzoek te laten doen om te weten of die 
eischen redelijk zijn hetgene de werklieden 
aanveerdden.

Daarna werden ook de fabrikanten ontvangen. 
Deze houden staan dat zij zoowel betalen als 
andere en in zake van spoelen niet kunnen 
toestaan wat gevraagd wordt.

De bazen hebben ook den voorstel aanveerd 
van M. Cooreman, nopens het onderzoek door 
de werkopzichters te doen.

Zij stemden er ook in toe, in afwachting 
van den uitslag van dit onderzoek, de werk
lieden aan de oude voorwaarden te laten 
werken.

De afgeveerdigen van de werklieden werden 
dan terug geroepen, doch zij weigerden voor- 
loopig den arbeid te hernemen.

Lokeren. De werklieden der weverij Diele- 
man die verleden vrydag den arbeid gestaakt 
hadden, zjjn donderdag morgend naar de werk
huizen teruggekeerd en hebben den arbeid aan 
de oude voorwaarden hernomen.

Ronse. Over eenige dagen is er eene werk
staking uitgebroken in de weverjj Ferrant. 
Zondag hebben de Zestig bazen der stad eene 
bijeenkomst gehad en er wierd besloten dat 
indien de werklieden weigeren het werk der 
stakers af te maken, den algemeenen lock-out 
zal uitgeroepen worden. Drie bazen bestreden 
dit voorstel en gaven hun ontslag.

Maandag hielden de socialisten en de anti- 
socialisten eene zitting in hun lokaal om den 
toestand te bespreken.

’t Is te hopen dat men het geschil zal kunnen 
bijleggen, want die werkstakingen en lock- 
out’s, die in den laatsten tijd in België plaats 
hadden, hebben reedsal te veel ellenden gesticht, 
en zijn daarenboven nog een groot gevaar voor 
de nationale nijverheid.

De pest in China
Binnen het gebied van den mandchourischen 

spoorweg zijn, sinds het uitbreken der be
smettelijke ziekte, 180 doodelijke gevallen 
waargenomen.

In de staties van Mandchourië moeten de 
chineezen die langs den transbaïkalspoorweg 
willer. vertrekken, zich gedurende drie dagen 
aan het toezicht der geneesheeren onderwerpen. 
Gedurende de laatste maanden heeft men 
geen geval van pest in de spoorwegtreinen 
waargenomen.

Een russische doktor van Kharbipe ver
haalt dat de chineesche pestlijders op de 
geneesheeren spuwen ten einde hen de pest 
over te zetten.

Maandag heeft M. Mac Kinnon Wood, onder- 
sekretaris van buitenlandsche zaken, in de 
engelsche Kamer uitgelegd dat, buiten den 
geneesheer die in het engelsch consulaat 
woont, de europeesche geneesheeren die thans 
te Kharbine verblijven, goed gelogeerd zijn 
in een wagon van den ijzerenweg. Allen 
zijn met serum Haffkine ingeënt.

De doktors, zijn voorzien van masker en 
leerzen in wasdoek, en dragen byzondere 
kleederen om de zieken te naderen. De 
fransche geneesheer Mesny, die niet ingeënt 
was en geen masker droeg, werd de ziekte 
overgezet door een zieke die hem het gelaat 
geraakt had. De engelsche doktor Jackson 
stierf ook omdat hij zich waarschijnlijk 
overwerkt had tusschen de menigte pestlijders 
en de tijd hem ontbroken had om de noodige 
voorzorgen te nemen.

In Siberië.
De algemeene bestuurder van den genees

kundigen dienst, te Vladivostock (Rusland), 
heeft maandag laten weten dat er tot hiertoe 
e'een enkel geval van pest in de kuststreek 
waargenomen is, in de staties van Pogra- 
vitechnian, Mikolsk en Oussonvisk zyn gast
en verpleeghuizen, op de meest bezochte 
banen, ingericht. Tegen het tijdstip waarop 
de groote scheepvaart herbeginnen zal, zal 
de toezichtpost van Vladivostock vergroot 
worden. Men is van zin de coreaansche voor
stad van Vlandi vostock, een opeengehoopte en 
overbevolkte blok huizen, af te breken en 
de inwoners naar elders te verplaatsen. Nog 
andere voorzorgmaatregelen om de pest tegen 
te houden zijn door de russische overheden 
genomen.

Engelsch-Indie.
De pest woedt op de schrikkelijkste wyze 

in Engelsch Indie. Tusschen de 10,000 en de
20,000 menschen zouden per week door de 
ijselijke ziekte weggemaaid worden.

De hindoesche dagbladen, verleden zaterdag 
in Engeland toegekomen, melden dat io de 
week die den 21 Januari laatsteden ten einde 
liep, er 20,767 sterfgevallen, door de pest 
veroorzaakt, aangeteekend werden, tegen 
12,143 voor de week te voren.

Het is sinds meer dan veertien jaar dat 
de pest in Indië heerscht. Alhoewel men niet 
volstrekt staat kan maken op de cijfers der 
statistieken, is het waarschijnlijk dat er, in 
dit tijdverloop, ongeveer 9 miljoen menschen 
aan de pest bezweken zijn. De officieele 
statistieken op het einde van 1908 afgekondigd, 
gaven een cijfer van 6 millioen sterfgevallen, 
doch men heeft erkend dat de wijze waarop 
het boeken der sterfgevallen gedaan wordt, 
gebrekkig is.

BINNENLAND.
V ier m ijnw erkers  in de mijn begraven.

Dinsdag namiddag zijn vier werklieden ten 
gevolge van eene instorting begraven in den 
put Nr 10 van de koolmijn van Monceau-. 
Fontaine, Forchies. Aanstonds werden de 
reddingswerken aangevangen. Rond 4 1/2 ure 
hoorde men geroep opgaan, maar door het 
gevaar dat de opruimingswerken opleverden, 
kon men slechts ten 7 ure het eerste slachtoffer 
ophalen, zekere Jules Martin 38 jaar oud. 
De ongelukkige was onkennelijk en was op 
den slag gedood geweest.

Rond 8 1/2 ure ging er nieuw geroep op. 
Deze kon zijnen naam aan de redders toe
roepen : ’t was zekere Victor Georges. Ten 
10 ure had men hem nog niet kunnen redden. 
Wat de twee andere slachtoffers aangaat, zij 
hebben het geroep der redders niet beantwoord 
en men zal hen dus maar heden kunnen 
uithalen.

De vier werklieden zijn gehuwd en vader 
van familie. Een ploeg van 30 werklieden 
is aan de reddingswerken gebezigd.

— Schandalig bedrog : Pas toch op dat 
men u den echten Elixir De Kempenaar 
van Jacques Neefs, Antwerpen geve, want 
er worden even vervalschinge verkocht.



Samson Kina. Vermaarden kruidewijn 
van het huis Jacques Neefs Antwerpen. Het 

|is een aangenamen drank, sterkaangewezen 
voor zijne heilzame uitwerksels.

— Wat zal men nog al zien ! — Een
[jonge bediende van de glasblazerij St-Laurent, 
14 1/2 jaar oud heeft ten nadeele zijner ouders 
voor 7,000 fr. obligatien gestolen en is de 
wijde wereld ingetrokken met een meisje 
van 16 jaar. Tot hiertoe weet men nog niet 

iwaar de snotneuzen zich ophouden. Er worden 
overal opzoekingen gedaan.

STERFGEVALLEN.
Eerweerden H. Auguste Vynckier^ geboren 

te Iseghem zoon van wylent Bruno Vynckier- 
Vanslambrouck, pastoor te Caster, is aldaar 
zondag laatst overleden in den ouderdom van 

158 jaren.
Eerw. Heer Verhaeghe, pastoor van W il

denburg, onder Wynghene, is aldaar overleden 
in den ouderdom van 71 jaren.

STADSNIEUW S.
, In ons laatste nummer hebben wij aange- 
! kondigd dat M. Bral-Donego dezer stad eene 
fabriek ging inrichten voor het maken van 
machieneschoenen.

Wij hadden er moeten bij voegen dat M. 
Bral daarmee het handwerk niet wil be- 
nadeeligen en dat hij de schoenfabrikatie 
met de hand zal voortzetten in zijn w erk
huis bij de statie te Iseghem.

De machieneschoenen die hij zal maken 
dienen om den invoer der vreemde schoenen 
tegen te gaan en alzoo de Iseghemsche 

| nijverheid te bevoordeeligen, uit te breiden 
en nog meer werklieden te kunnen gebruiken.

i Onzen stadsgenoot M. Robert Gits, heeft den 
wedstrijd voor het doctoraat in wijsbegeerte 
en letteren met goed gevolg doorstaan en de 

I toelage voor eene studiereis bekomen.
Onze beste gelukwenschen.

Voor de uitgeslotenene w erk lieden  
van Ingelmunster

Naamloos, fr. 5 ; Onbekend, 10 ; Heer 
I D' Vandewalle, (2116 storting) 5 ; Rondegehaald 
I in een werkhuis, 1,80; Opdat de werklieden 
elkander alzoo zouden blijven verstaan, 0,50 ; 

ÈEen oude werkman. 2 ;  Gelijk alle weke, 5 ; 
•Onbekend, 5 ;  Rondgehaald in een werkhuis, 
1,30 ; Weverssyndikaat, (6e storting) 5 fr.

|; Alle giften worden met dank aanveerd door ƒ 
E. H. Willems, en ook in ’t Gildenhuis, alle- 
dage, van 1 tot 2 ure.

Te koop een tabakpeerd in goeden 
staat zich te bevragen ten bureele van 
dit blad.

STAD ISEGHEM

B E R I G  H T
De Burgemeester der Stad Iseghem, maakt 

kenbaar dat bij toepassing der schikkingen 
vervat in het decreet van 16-24 Augusti 
1790, en krachtens besluit van heden, d e . 
doortocht met voertuigen zal onderbroken 
zijn langs den steenweg van Iseghem naar 
Wynkel-St-Eloi van aan St Josephsgesticht 
tot aan de Boschmolens herberg De Landm an  
gedurende 10 dagen, te beginnen met 27 
Februari 1911 toekomende.

Iseghem, den 17 Februari 1911.
De Burgemeester, 

Eugéne Carpentier.

Eene blijde tijding 
voor asthmalijders.

Het ia zeker wel eene blijde tijding voor lijders aan 
asthma, dat er thans een middel is. dat hen van die ver
velende, onaangename ziekte kan genezen. De ABDIJ
SIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, heeft duizenden 
en duizenden personen van Asthma verlost, die ver
scheidene jaren lijdend waren en die hulp vonden door de 
ABDIJSIROOP, toen elk ander middel gefaald had. Ook 
voor borst-, keel- en longziekten is de ABDIJSIROOP 
een uitstekend geneesmiddel. Het is onnoodig U 'het leed 
te beschrijven, hetwelk door asthma, of welke andere 
ziekte ook, wordt teweeggebracht.

Markt van Is tg h tm  11 Feb. 18 Feb.
Boter per kilo fr. 3,10 a 3,40 I 3,20 a 3,35 
Eieren per 26 2,60 a 2,86 I 1,90 & 2,10

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Maria, met kolen voor de W° Charles 

Verstraete. — Ville d ’Anvers, met kolen 
voor Conrard Verstraete. — lrène , met 
kolen voor Gustaf Naert. — Nooit Gedacht, 
met bloem voor Henri Pattyn en Constant 
Vandemoortele.

Burgers tand  van Iseghem
G EBO O RTEN :

43. Florent Viaene, zv. Joseph en Jeanne 
Acx. — 44. Albertina Deieersnyder.dv. Auguste 
en Romanie Vandorpe. — 45. André Berla- 
mont, zv. Auguste en Silvie Bostoen.

S T E R F G E V A L L E N :
39.Michel Vroman, 8m. zv. Jules en Marie 

Deloddere, Krekelstr. — 40. Rosalie Ghekiere, 
zb. 85 j. ong. dv. Joannes en Marie Depoortere, 
Papestr. — 41. Romanie Vermeulen, huish. 
51 j. echt6 Emile Demuynck, Slabbaardstr.

H U W E L IJK E N  :
15. Henri Vanbesien, handelaar 40 j. en 

Juliana Ledene zb. 45 j. — 16. Auguste Schacht, 
schoenm. 20j. en Zulma Letens, borstelm. 22 j .

STAD ISEGHEM — Jongelingen-Congregatie

Groot Tooneelfeest
MAANDAG 20 FEBRUARI 1911

om 6 ure stipt

Het steeds onophoudelijk hoesten, de pijnen der borsl, 
de kortademigheid, het piepend en moeilijk ademhalen, 
dat de longen en het hart verzwakt, zeggen immers vol
doende. Altijd hebt gij verzuimd iets voor Uwe ziekte 
te doen en gij wordt eiken dag minder in staat om de 
zwakten, die daaruit voortvloeien, te kunnen weerstaan 
en de nadeelige gevolgen ervan' te kunnen verwijderen, 
zoodat, wanneer de teringkiemen aan Uwe deur kloppen, 
gij de kracht niet hebt ze buiten te houden.

De ABDIJSIROOP. KLOOSTER SANCTA PAULO, 
is het eenige geneesmiddel voor alle ziekten der adem
halingsorganen, zooals asthma, longaandoeningen en 
borstziekten.

Prijs per flacon van 230 gram fr. 2. —, van 550 
gram fr. 4  — en van 1000 gram fr. 7. —. Hoe grooter 
flacon, hoe voordeeliger d u s! Verkrijgbaar bij Joseph 
Verhamme Apotheker Iseghem en' in alle apotheken. 
Hoofd-Depöt voor België : O. DE BEUL, Lange Nieuw- 
straat 57, Antwerpen. Algemeen Depót :

L I. AKKER, ROTTERDAM.

SOCIÊTÉ ANONYME

Tuileries du Sterreberg
Siège Social d COURTRAI.

Assemblée générale ordinaire
Le conseil d ’Administration a 1’honneur de 

convoquer Messieurs les actionnaires aux fins 
d’assister a 1’Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu è. 1 'Hotel Royal, place de la gare 
a COURTRAI, le Lundi 20 Mars proctaain, 
a 3 1/2 heures de relevée.

ORDRE DU JOUR :
1°) Rapports du conseil d ’Administration et 

du Collége des Commissaires.
2°) Approbation du bilan et du Compte Profits 

et Pertes, arrêtés au 31 décembre 1910.
3°) Ratification de vente de terrain.
4°) Proposition relative aux attributions du 

Collége des Commissaires.
Pour être admis a faire partie, de 1’assemblée 

générale, messieurs les actionnaires doivent 
se conformer aux prescriptions de 1’article 34 
des statuts et déposer leurs actions au Siège 
Social o u a  1’un des Etablissements suivants :

Banque P. Verschoore & Cie a Courtrai. 
Banqne de & a Courtrai.
Crédit général Liégeois a Bruxelles.
La Société générale et ses succursales a Paris. 
Banque Centrale Tournaisienne a Tournai.

R E D D E R  OF BEUL
DRAMA

DIEVEN IN  DE WACHTZAAL —
BLIJSPEL

Prijzen der Plaatsen : 2 f r .  1 f r .  0 ,5 0  f r .

BERICHT.

IJking Ie r  Malen en Gewichten
in het jaar 1911

Burgemeester en Schepenen der stad Iseghem, 
maken de ingezetenen kenbaar dat de heer 
keurder der maten en gewichten, binnen deze 
stad de ijking zal doen in het Stadhuis op 
Woensdag 22, Donderdag 23, Vrijdag 24, 
Dinsdag 28 Februari, W oensdag 1 en 
Donderdag 2 Maart aanstaande.

Iseghem, den 25 Januari 1911.
B i j  B e v e l  :

De Sekretaris, Burgemeester & Schepenen,
A. WERBROUCK. E ug. CARPENTIER.

OPENBARE VERKOOPING
van een

H O F S T E D E K E N
W oonhuizen  en Zaailanden

te ISEGHEM, RUMBEKE en INGELMUNSTER.
De Notaris LE C0BBESIER te Iseghem, zal overgaan 

tot de openbare verkooping van de volgende goederen : 
GEMEENTE ISEGHEM.

Eerste koop.
Een huis van twee woningen, een afzonderlijk woonhuis, 

schuur afhankelijkheden en 23 aren 26 centiaren erve 
en zaailand, staande en gelegen te Iseghem, wijk de 
Mol ; gebruikt: te zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars, en door Pieter 
Blomme, mits 132 franks ’s jaars, met recht tot den 
1 November 1911, — en te zamen met koop drie, door 
Cyrille Bem an, mits 168 franks hij jare, met recht 
to t den 1 November 1912, alle lastevrij.

Boom en haagprijs 150 franks.
Tweede koop.

Eene partij zaailand groot 54 aren 90 centiaren, 
gelegen te Iseghem, zuid bij den .voorgaanden koop ; 
gebruikt door voornoemde Louis Scheldeman en Pieter 
Blomme.

GEMEENTE RUMBEKE.
Derde koop.

Een stuk zaailand groot 38 aren 40 centiaren, gelegen 
te Rumbeke, west aan koop twee hiervoren ; gebruikt door 
voorzeiden Cyrille Beman.

GEMEENTE INGELMUNSTER.
Vierde koop.

Eene hofplaats bebouwd met woonhuis, schuur, stalling 
en verdere afhanklijkheden. hovenierhof, meersch en 
zaailand, te zamen groot 1 hektare 06 aren 90 centiaren, 
staande en gelegen te Ingelmunster, in den Beelshoek;

Boom- en haagprijs 600 franks. Boomen langs beide 
zijden van den gravier.

Vijfde koop.
Een stuk zaailand groot 1 hektare 06 aren. gelegen te 

Ingelmunster, zuid bij den voorgaanden koop.
Koopen vier en vijf, tezamen groot 2 hektaren 12  aren 

9 0  centiaren, zijn gebruikt door Ivo Tuyttens, mits 445 
franks bii iare, boven de belastingen, vallenden telken 
1 Oktober.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
ZITDAGEN :

IN S T E L  Woensdag 8 Maart 1911,
O VERSLAG  Woensdag 22 Maart 1911, telkens om 

3 ure des namiddags te Iseghem, ter herberg Café R oya l, 
bewoond door Valère Laridon.

Een half ten honderden instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Rouselarestraat.

GEZONDHEID HERSTELD mz° ^ n
zonder purgeermiddelen, zonder kosten, door de uitmuten- 
de gezondneidbloem, de

Revalenta du Barry.
Zij geneest de weèrspannigste gewone verstopping 

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

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

Ook is zij het beste voedsel voor het opkweeken van 
kinderen, die het met genoegen nemen dan dat alle 
andere spijs hnn walgt. De heer D’Elmslie schrijft te dien 
propooste : “ Uwe Revalenta is haar gewicht in goud 
waard ! „
— En de bekwameontleder, Dr Griffiths, der Hoogeschoo 
van Edimburg (Schotland) verklaart ze, in zijn verslag 
verschenen in de M edical Gazette : 1 Een volmaakt voed- 
sel voor zieken, alsook voor, de, teederste kinderen. „ 

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

Vier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te con- 
stipieren, bespaart zij nog 50 maal barenspijs in medecijnen 
•— In doozen van fr. 2-50, 4-50, 7 -7 5 , en 17-50 ; 6 kilos: 
40 fr. Omtrend 10 cent. per eetmaal. Vrachtvrij verzonden 
tegen postmandaat.
Verkrijgbaar bij al de goede Apothekers en winkeliers Uu 

Barry en Clc (Limited), Londen ; KALCKER-WIELE- 
MANS. hoofdagent, Rouppestrnat, 2, Brussel. 1

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, E , AMEYE , apoth. DUBU1SSON, apoth. GRY- 
MO.NPREZ. apoth.

De Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem. zal 
overgaan tot de openbare verkooping van het volgende

Een WOONHUIS met aanhoorigheden en 1 are 92 
centiaren erve en hovenierhof, hebbende eene breedte 
van 5 meters 50 centimeters en eene lengte van 35 meters 
staande en gelegen te Iseghem, ten zuidkante der 
Rousselarestraat, gebruikt door A rth u r Vandommele.

ZITTINGEN.
Inste! op Donderdag 2 M a a r t  1911,
Overslag op Donderdag 16 M a a r t  volgende, 

telkens om 5 ure des namiddags, te Iseghem, ter herberg 
DE GOUDEN LEEUW, bewoond door de weduwe 
van Jules Cloet-Duyvejonck.

Een h a lf ten honderd Instelpening.

OPENBARE VERPACHTING
van twee

HOFSTEDEKENS
en Z A A IL A N D

te EMELGHEM
De Notaris VANDE M00RTELE te Iseghem, zal ten 

verzoeke van het Armbestuur en van het Gemeenteoestuur 
der Gemeente Emelghem. openbaarlijk verpachten : 

Gemeente EMELGHEM
1. Een HOFSTEDEKEN met woonhuis, schuur, koeistal, 

ovenbuur en verdere gebouwen, gestaan en gelegen te 
Emelghem. weinig noord deszelfs kerk, bekend per kadaster 
Sectie A, nummers 485, 486, 487a, 562 en 563, groot onder 
hofplaats, boomgaard, zaailand en meersch omtrent 2 h. 
26 a. 36 c.

Gebruikt door Leo Mestdagh.
2 Een HOFSTEDEKEN met woonhuis, schuur, koei- 

stallen, ovenbuur en verdere gebouwen, gestaan en gelegen 
te Emelghem, wijk de Vijfwegen, bekend per kadaster 
Sectie A, nummers 420a, 421, 422, 423. 424b. 425 en 426a, 
groot onder hofplaats, boomgaard en landen 3 h. 5 0  a. 54c.

Gebruikt door sieur Charles Buyse.
3. Een partij ZAAILAND, gelegen te Emelghem, bij 

den Dam, bekend per kadaster Sectie A, deel van N. 131a, 
groot 24 a. 55 c.

Gebruikt door Nollet Petrus.
4. Eene partij ZAAILAND, ook te Emelghem gelegen 

nevens voorgaande, bekend per kadaster Sectie A, N. 130 
en deel van N. 131a, groot 24 a. 55 c.

Gebruikt door sieur Nollet Petrus.
5. Eene partij ZAAILAND gelegen te Emelghem, 

bekend per kadaster Sectie A, N. 1290, groot 58 a. 50 c.
Gebruikt door sieur E duard  De Meulenaere.

Z ittin g : DONDERDAG 2 3  FEBRUARI 1911 
om 3 ure namiddag in het Gemeentehuis, bewoond door 
Alberiek Tange. te Emelghem.

De goederen zullen verpacht worden voor een termijn 
van 9 jaren te beginnen me^l October 1911.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen ter studie van 
genoemden Notaris VANDE MOORTELE.

OPENBARE VERKOOPING 
van

Eene TW EEW OONST
m et medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan de Gravée)

De notaris V a n d e  M o o r t e l e
te Iseghem zal openbaarlijk te koop aanbieden.

I 0 Koop. — Een HUIS van twee woonsten 
met omtrent 17 a. 25 cent. erve.

2e K oop . — Een perceel BOUWGROND, 
zijnde de wederhelft van de erve, groot 
omtrent 17 a. 25 cent.

De huizen en medegaande erve zijn verpacht 
aan Camiel Meulebrouck en H enri Mestdagh, 
mits elk I021r. ’s jaars, boven de lasten, tot 
l Nov. I9ll.

OVERSLAG : Donderdag 2 Maart 1911, 
in den Hert, bij August Verstraete, Marktstr. 
om 2 1/2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
m et Fabriek, groote magazijnen, en Paardensta l

Recht over de Statie 
en van

V I E R  W O O N H U I Z E N
waaronder eene Herberg, te IS E G H E M .

De Notaris LE CORBESIER, daartoe in rechte be
noemd. zal met tusschenkomst van den Notaris VANDE 
MOORTELE beide te Iseghem verblijvenie en ten 
overstaan van den Heer Weustenraaa. vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aan
bieden :

STAD ISEGHEM.
Koop Een.

Een groot handelshuis, met 2 aren 70 centiaren 
erve gestaan en gelegen ten zuidkante der Statiestraat, 
recht over de statie, gekend ten kadaster Sektie A 
no« 42i> en 42‘, palende noord de Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester, zuid Mme we August Brabant 
en Kinders en west Heer Allard Cauwe.

Bevattende : 1° Gelijkvloers : winkel, 2 salons, eet
plaats, keuken, bureau, verandahs, waschhuis.

2° Werkwinkel met twee verdiepen, paardenstal en 
magazijnen.

3° Eerste verdiep met vijf kamers en tweede verdiep 
met kamer en zolders.

Gebruikt door Madame Weduwe Louis Clement tot 
1 Juni 1911.’

N. B. Er bestaat al den achterkant eenen uitweg 
van 3,50 meters tot op de statiestraat.

Koop Twee.
Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 

eene herberg genaamd I n  Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande erve, gestaan en gelegen op de Mentenhoek 
gekend ten kadaster, sektie D n° 677a , 679a . 679b en 
67911 palende oost Juffrouwen Haezebroucq, zuid Petrus 
Beeuwsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

Gebruikt door verschillige mits samen 26,25 frank 
te maande, lasten vrij.

ZITDAGEN
I N S T E L :  Dinsdag 21 Februari 1911
O V E R S L A G : Dinsdag 7 M a a r t  1911

telkens om 3 ure ’s namiddags in de zaal van h«t 
Vredegerecht te Iseghem.

1/2 °/o Instelpenning te winnen.

Zondag 19 Februari 1911
L u ist e r l ijk e  

KAMPSTRIJD OP DEN BILLARD
In d'Halve Maan, bij R. Blomme-Daenens.

Sunlight
Z e e p  ^

PRIJSKA M P met de JASKAART
Zondag 19 Februari

In S t Arnoldus, bij Th. Linseele, Krekelstr 
30 fr. prijzen fr. 30.

Zondag 26 Februari
In  het B ierhuis  

bij Vanderheeren-Lapeire, Meenenstraat. 
30 fr. prijzen fr. 30

Op Zondag de 5 Maart
zijnde den 1= Zondag van den Vasten

in  het n ieuw  kw a rtie r  
bij Jules Vanbesien-Kerlihof, Pélichystraat. 

40 fr. prijzen fr. 40

GROOTE PRIJSKAMP MET DE KAART 
BIEDEN  

Zondag 19 Maart 1911
In  de Gulden Spoor, bijJ. Vandoinmeie-Demey, 

Kerkstraat.
25 Fr. Prijaen : 10 fr. 7 ft'. 5 fr. 3 fr.

TAARTEBAK
Zondag 20 Februari

b i de Blauwe Duif, bij Amand Lefere 
Rousselarestraat,

Zondag 26 Februari 1911 i
In  SI Hilonius bij .Fred. Kerckhof-Verhulst 

_i^erKplaats.

^ l n \  Bloemfontein, bij Vanhaezebrouck] ’jj] 
j jH 2 a a n  Jov'a’smolen.

«rSUNU6HT’,Zeep maakt de 
w&sch kinderspel voor het 
meisie van I4raar,enc>eeft aan 
het' lijnwaad die frische aan: 
yenam e reuk van ' t  buiten.

ILTS ONGEHOORDS !!!...
D E  M -  E I N G L E B E R T

pVRM 39
HRRE. PRIJZEN l/MN

RIJWIEL BANDEN
URAAGT

V/00RWAARDEN a a n

WERKTUIGKUNDIGEN en \/ERWAARDIGER5J



KLOOSTERS ALSEM
onfeilbaar m id d el teg en  RH UM ATISM , OUDE EN  N IE U W E  W O N D E N , 

Z W E R E N , H U ID A A N D O E N IN G E N  en SPE E N .

K lo o s te r b a la e m , KLOOSTER SANCTA PAULO, DE KONING DER BALSEMS 
verzacht onmiddellijk en geneest blijvend bij voortgezet gebruikt

Rhumatism, Jicht. Ischias, Prodagra, Pijnen in den rug. Rhumatisehe aandoeningen, Rhumatische zenuw
pijnen, Spierverrekkingen, Verstuikingen, Blauwe plekken, Ledewater, Stijfheid in de Ledematen, Spierkramp, 
Stijve hals, Stramheid, Aangezichtspijn, Pijn in Rug en Lenden.
T C 1  c o m  KLOOSTER SANCTA PAULO, doet onmiddelijk de jeuking ver-

dwijnen, welkeke alle huidziekten tot zulk een ondragelijk lijden 
maakt en geneest zonder litteekens na te laten : Ringworm, Dauw- en Baardworm, Psoriasis, Natte en 
Droge Uitslag, Baartschurft, Zeer hoofd, Klieren, Uitslag aan mond, neus en lippen, Schurft.

l o o B t o r b a l l o m  KLOOSTER SANCTA PAULO, is een onovertroffen geneesmidde'
* tegen wonden van allerlei aard en geneest onvoorwaardelijk: Brand 

wonden, Snijwonden, Verouderde wonden, Dragende wonden, Loopende Zweren, Open plekken, Droge zweren. 
Abcessen, Etterbuilen, Brandblaren, Zwerende en verzworen vingers, Fit, Kraambeenen, Zeere beenen. 
Kneuzingen. Bloedbleinen, Kloven in de lippen, Springende handen, Vorst aan handen en voelen, Zeer, 
Borsten en Tepels. Gaten in de beenen.

K lo o s te r b a ls e m , KLOOSTER SANCTA PAULO, verhelp onmiddellijk de ongemakken 
van het Speen, zoowel van Blind, Droog als Bloedend.

t r  1  c a r r .  KLOOSTER SANCTA PAULO. kost per pot van 50 gram fr. 1,S0>
ü - i o o s i e r c a i s e m ,  yaa 100 gram fr 250 en yan m  gram fr 5_ Hoe grooter pot>

hoe voordeeliger dus! Elke pot moet afgesloten zijn door een rooden band, met de handteekening van den 
Generaal-Agent L. I. Arker, Rotterdam, Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest!

Algemeen Depót L. I. AKKER, ROTTERDAM.
Hoofd-Depót voor België O. DE BEUL. 57. Lange Nieuwstraat, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij Jos. VERHAMME Apotheker Markstraat, Iseghem en in alle Apotheken.

Zondag 26 Februari 
PR IJSK A M P in h et ZING EN

in  d ’Oude Vijfwegen, 
bij Victor Rosseel, Emelghem

10 fr. gratis verdeeld in 4 prijzen  
Begin om 5 ure.

DOOR VERMEERDERING
Te k o o p : bij J. Denys-Gits Gentstraat 

Iseghem, eenextragoedeboor- en kapmachien 
voor schrijnwerkers-timmermans.

STAD ISEGHEM

Openbare Aanbesteding
voor het bouwen van een burgerswoonhuis 
met aanhoorigheden voor rekening van 
Ju fvrouw  Elisa Depraet in stad. Teekeningen, 
begrootingstaat en conditiën zullen ter in
zage liggen der belanghebbénde in de herberg 
de GOÜDEN L E E U W  bij Mad. w« Cloet 
Gentstraat, van maandag 5 Februari tot 
20 Februari naast.

Verdere inlichtingen te bekomen bij Cam . 
SPRIET, Bouwkundige in stad.

De aanbiedingen zullen geopend worden 
op W oensdag 22 Februari om 5 uren 
namiddag in bovengemelde herberg.

Namens de eigenaarster, 
Cam. Spriet.

GEMEENTE EMELGHEM

Openbare Aanbesteding
Voor het bouwen van een bijzonder 

WOONHUIS met afhangsels voor rekening 
van Mijnheer Ach, Tanghe-Bouckaert Hoofd
onderwijzer te Emelghem.

Plans, teekeningen, begrootingsstaat en 
conditiën ter inzage der liefhebbers ten 
Gemeentehuize te Emelgem, te beginnen van 
Zaterdag 11 dezer, verdere inlichtingen te 
bekomen ten bureele van d ’Heer‘ JULES 
VERCOUTERE, bouwkundige te Iseghem.

De opening der soumissien zal plaats hebben 
binnen bovengemeld gemeentehuis den Maan
dag 27 dezer om 4 ure namiddag,

Iseghem 8 Februari 1911.

Doos van 2 cacKefTen
KoKer van9cachelTen

in alle
APOTHEKEN ALGEMEEN DEPOT

3. Squafe Margueiïle | 
SBRUXlLLtS

Algemeen depot voor Iseghem en omstreken 
Apotheek Arthur Rodenbach,

Groote M arkt

G e e n .  G r i j s  H a a r
s, MEER!!!

«De Nieuwe London»
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t h*fc 
h aarg lan aen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de polletjes 
van h e t hoofd weg.

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

In  f la co n s  v a n  f r .  1 , 5 0  en  f r .  3 . 5 0

E n g e l s c h i  laardtinetuor au 2  f r .  p a r  fla co n

T e  ko o p  bU A p o th e k e rs  
D ro g is te n ,  H a a r s n ijd e r »  en  R e u k w in k e ls  

!• ’t (rooi: Parfunmk D' Sat», WicMebikt ( lilg lt)

W ekelijksche Markten
KÜ&TtlIJK

riCvVci tiejt. fr,
Rogge
Haver

e Feb.
20.00 a 20,25
15.00 a 15,50
17.00 a 17,50

Koolz. olie 100 k.00,00 a 66,50 
Lynz. olie 100 k .00,00a 101,00 
Aardappels 10,00a 10,50 
Boter per Kilo 3,20 a 3,40 
Eieren per 25 3,25 a 3,75
Suikeryb. besch.00,00 a37,00 

id. 00,00 a 00,00
Veem arkt: 13 Feb. 222 koeien, 113 veerzen 
39 stieren, 41 ossen.

ROUSSELAEE 7 Feb.

13 Feb.
20.00 a 20,50
15.00 a 15,50
17.00 a 17,50 
00,00 a 68,00 
00.00 a 106,00
10.00 a 13.00 
3,30 a 3,40 
2,00 a 2,50

00,00 a 37,50 
00,00

Tarwe 100 k« 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,00 & 19,00
Rogge 15,00 a 16,00
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,50 a 21,50
Aardappelen 12,50 a 13,50
Boter per Kilo 3,00 a 3,20
Eieren per 25 2,62 a 3,86
Suikeryboonen beschik.39,50 
Suikeryboonen 1911 a 17,75
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a66,25 
Lynz. olie 100 110,00

DEYKZE 8 Feb.
Aardappels lOOk. 10,00a 11,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 3,10 a 3,30
Hespe de kilo 1,90 a 0,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 4  Feb.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 13,25 a 14,25
Boter 2,80 a 3,20
Aardappels 11,00 a 12 00
Haver 100 k“ 16,50 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,65 a 1,85

AU OEN AH RLE 9 Feb.
Aardappels 100k°0,00a 10,00 
Boter de kilo 0,00 a 2,90
Eieren per 25 2,75
Verkens 00,00 a 37,00
Konijnen 3,00

A N T W E R P E N  13 F o b . 

Soda-nitraat beschikbare fr
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 13 Feb. 
45 ossen 1» kw. 0,tt0 a 

175 koeien 0,00
40 veerzen 0,88
15 stieren 0,85
45 kalveren 0.95

14 Feb.
19.50 a 20,50
18.00 a 18,50
14.50 a 15,00
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,00 a 3,20 
2,10 a 3,12

00,00 a 37,50 
00,00 f  18,00
25.00 a 35,00 
00,00 a 68,00 
00,00 a 00,00

15 Feb.
!0,00 a 11,00
3.00 a 3,20 
0,00 a 3,30 
0,00 a 1,90

40.00 a 50,00
11 Feb.

19.00 a 21,00 
13,25 a 14,25
2,90 a 3,25

12.00 a 13,00
16.50 a 17,50
20.00 a 21,00 

1,60 a 1,80
2 Feb.

0,00 a 12,OU 
3,26 a 3,00 
0,00 a 3,35 

a 45,00 
a 3,50

23,10
32,75

1,10
0,00
1,08
0,90
1,15

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- eu Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

L A N D B O U W E R S
Beste engelsche zaaihaver, bijzondere 

groote opbrengst, eerste kw aliteit van 
beet en klaverzaden, beste eu verschillige  
soorten van Plantaardappelen te bekomen 
bij den agent

Victor Corteville
Droogenjanstraat, Iseghem.

TE bekomen 
ten onzen bureele en bij J. De Busschere-Bonte
Vlaamsch-Fransch | Woordenboek
Fransch-Vlaamsch j Callewaert
Duitsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitsch 

nieuwe uitgave 
Dictionaire Larousse illustré 
Almanak en wegwijzer van Iseghem en om
liggende, prijs 10 centimen.

(Woordenboek 
j Kramers

Superphosphate KUHLMANN
SÉCHÉ AU FOUR G e d r o o g d  in  Ov e n

LE PLUS PULVÉRULENT
I:

P l o m b  d e ^  ^ g a r a n t i e*>I

Dosages garantis

HET VLUGSTE

W aar b org  ffiSjJA lood
y^HLM4%|

i m — ------1 AT'v J§ Mengelingen gewaarborgd
■■ ^ phosphnv

Exigez la Marqué
£11 EZ T O U 8

l e s  N égociants en  Engrais

Wie
Exporté Eischt h et merk

BV A L t *

vettenk oop lied en

METAAL AFSLUITINGEN
& C L Q T U R L S  n O A l l l C I U I S

DlPLÓm D hONNEUr*. CR? Prux

FURSmmERG Pp0NTt1DUTCAfPp 7l077 j.nderilght-brux

POFÖIS.CMENllS 
P0ULAILLERS. 
CRI LLAGES.
tissus.cAbles.
PAILLASSOfü
R0NCES.RESS0RÏS
et a u t r e s a r t i t k ' s  
en ril métalliotw

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

KATALOGUS KOSTELOOS.

Antwerpsche Hypotheekkas
N aam looze M aatschappij gesticht in  1881 

H a i c i  a r a t t a r * t r a a t ,  3 S ,  A n t  w e r p e n

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

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of 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. dLO O O  

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

10 jaar fr. 1 2 4 , 9 0  
15 jaar fr. 53 1 , S O

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich  te wenden tot eenen der a g en ten :

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

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M.&1T M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

GeV.nlom.eerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

v ereerd  door de g ees te lijk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij he t gevang , huis m et k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pjjniyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mmo Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en dpspraak 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 Mm* MAURICE MEiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n>euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te beginnen  van ai 5 f rank . — V olled ige  gebijten  van a f  
100 franken  en hooger. — Al de k uns ttanden  en geb ijten  kom ende uit d* 
laborato ire  van Mr en M"‘ Maurice M EIER , zijn v e rzek erd  voor het leven
Te raadplegen alle dagen te '10RTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en hoogdagen.


