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Een uittreksel der Affichan bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wordt 
onvergeld tweemaal in de öazette
overgenomen.

Aan het 
Iseghemsehe Volk.

Met innig genoegen, met overgroote vreugde 
hebben wij kennis genomen van de brieven 
zaterdag laatst in de Gazette van Iseghem 
opgenomen.

Met eenieder bestatigden wij onmiddelijk 
hoe de hooge toon. welken men tegen ons 
had aangeslagen, gezonken was en gedaald. 
Alle beledigende woorden waren van kante 
gelaten, en er was geen sprake meer van 
veranderlijke, aanmatigende, belanghebbende, 
eigenzinnige mannen, die te kort blijven 
aan hunne plichten van liefde jegens den 
arme.

Over veertien dagen schreven wij : •
1. Dat wij zonder gegronde redens uit 

den geneeskundigen dienst van het arm 
bestuur werden gesloten ;

2. Dat onze brief van 31 Dec. 1909 werd 
verzwegen ;

3. Dat het Gemeentebestuur, elf maanden 
vroeger dan het ooit gebeurde, en ' buiten 
onze wete, eene beslisssing, ten onzen na- 
deele genomen, had goedgekeurd, zonder de 
noodige inlichtingen te hebben bekomen ;

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

Ons woord hebben wij gehouden ; wat 
wij beweerden te kunnen bewijzen hebben 
wij bewezen : wij hebben aan het volk de 
waarheid voor oogen geleid, de juiste en 
wreede waarheid, en het volk, de zaken 
goed verstaande, gaf ons gelijk.

Aan den 
Heer Burgemeester.

Gij begint uwen brief met deze woorden :
« Door het lezen van het antwoord der 

HH. Geneesheeren op den uitleg van den 
Dischraad, komt men tot dit onvoorzien en 
ongeloofbaar besluit: datde heer Burgemeester 
\an  Iseghem, de heer Voorzitter van het 
Dischbestier en Dr Vandewalle samen gespan
nen hebben om den geneeskundigen dienst 
der armen voor 1911 aan de Geneesheeren 
te ontzeggen. »

Mijnheer de Burgemeester, dat is ons nooit 
in het gedacht gekomen ; nooit hebben wij 
daarop gepeisd. Lichtzinnige en vermetele 
vermoedens dagen nooit in onze herten op.

Maar sedert dat wij uwe woorden gelezen 
hebben, bij dage en bij naehte peizen wij 
er op ; en wat wij ook doen om deze over
tuiging verre weg te stooten, w'ij voelen 
ons gedwongen te gelooven dat het inderdaad 
gegaan is gelijk gij zegt.

Dan geeft gij, Heer Burgemeester, eene 
lange beschouwing over Dischraad, samen
stelling, bevoegdheid, waaraan niemand een 
woord verstaat, en die, volgens het gevoelen 
van bekwame en deskundige mannen verre 
is van juiste te zijn.

Aan onze vragen waarom gij aan uwe 
plichten van Burgemeester ten onzen opzichte 
zijt te kort gebleven, waarom gij niets ver
mocht om het geschil te vereffenen, waarom 
gij ons niet verwittigd hebt dat gij elf 
maanden vroeger dan ooit de geneesheeren 
van den Disch zoudet benoemen, hebben wij 
de eer niet een antwoord te bekomen.

En gij die reeds drie keeren in uwe 
verslagen over de zittingen van den Gemeen
teraad. door de Gazette opgenomen, tegen 
de Geneesheeren zijt uitgevallen, gij peist u 
volkomen uit den slag te trekken met te 
schrijven : « dit is mijn eerste en laatste 
brief. »

Alzoo n ie t ! Mijnheer de Burgemeester ; doe 
ons, als ’t u belieft, het groot genoegen nog 
een dozijn brieven tegen ons in de Gazette 
te schrijven.

Aan de Leden van 
het Armbestuur.

Gij schrijft, Mijnheeren, dat gij solidair 
zijt met uwen voorzitter.

Vele menschen verstaan dit woord niet, 
en weten hoegenaamd niet wat dit zeggen 
wil.

In ons geval wil solidair zeggen: alles 
wat Mijnheer Le Corbesier gedaan heeft,

met of buiten onze wete, keuren wij goed, 
en wij nemen er de verantwoordelijkheid 
van.

W at hebt gij, Dischheeren, ongelijk zulks 
te doen.

Gij zijt ten onzen opzichte altijd gedienstig, 
welvoegelijk en bijzonderlijk beleefd geweest. 
Hadden wrij maar met u alleen té doen 
gehad, ons geschil hadde geen vier en twin
tig uren geduurd.

Laat het solidair zijn van kante, en gij 
zult er bij winnen.

Gij ontkent niet, Mijnheeren, dat de ge
ruchtmakende art. 10 in uw reglement stond. 
Van dien artikel, dien wij hier zullen over
drukken, gaan wij geen enkel woord zeggen. 
Wij vragen aan onze achtbare Medeburgers, 
van dien artikel grondig kennis te nemen, 
hem traagzaam te lezen, herhaalde maal te 
lezen, en dan te besluiten of wij niet ten 
volle gelijk hadden onze bijtreding daaraan 
te weigereD.

Art. 10. Voorde behoeftigen inde gestichten 
verblijvende, is de behandelende geneesheer 
gehouden zijne voorschriften te geven aan 
de zuster zieken-oppaster. in afwezigheid 
van den zieke ; en voor deze ten huize ver
pleegd, is hij verplicht de voorschriften van 
buitengewonen onderstand vertrouwelyk en 
rechtstreeks aan den uitdeeler van den arme 
te overhandigen. »

Eindelijk, verder in uwen brief, wrorden 
wij iets gewaar, komen wij iets te wete, 
waarover ons tot nu toe nooit een letter, 
nooit een woord uitleg werd gegeven.

Gij schrijft het volgende: 
r- « De Dischfaad aanzag het, als een zware 

plicht van dan af den dienst voor 1911 in 
alle geval te verzekeren, omdat er langs 
alle kanten onder het publiek verspreid 
wierd dat de heeren Doktoors verklaard 
hadden nooit het stelsel van den vrijen 
keus te zullen aanveerden, en alle middels 
in ’t werk te stellen om er de toepassing 
onmogelijk van te maken.

Dat is ten minste iets nieuws. Wij wisten 
daar geen woord van. Wie van ons zulke 
dingen gezeid heeft waar en aan wien, 
was ons geheel en gansch, teenemaa.1 en vol
komen onbekend. En dat was nochtans onder 
alle kanten in het publiek verspreid !

Bliksem! dat is aardig dat wij dat nu 
voor den eersten keer hooren.

Maar, Heeren van het Armbestuur, uw 
uitvindsel is belachelijk.

Wij hadden in 1909 den vrijen keus aan
veerd om uit te oefenen in 1910. Dat kunt 
gij noch niemand betwisten.

Wanneer gij uw Reglement verdaagdet tot 
in 1911, hebben wij den vrijen keus niet 
verworpen, en wij hebben geschreven dat wij 
met u, in overeenkomst met u, een goed en 
deugdelijk reglement gingen opmaken, dat 
door den arme van Iseghem met algemeenen 
dank zou aanveerd worden, dat het stelsel 
van vrijheid, door het Armbestuur voorgesteld, 
ging in voege brengen, dat weerdig zou zijn 
van de Geneesheeren, en waarvoor de stad 
geen centiem meer ging moeten betalen.

Wij moeten nochtans in volle waarheid 
verklaren dat gij deze onze woorden *en 
inzichten niet ten volle hebt gekend. D? 
Burgemeeeter, aan wien wij onze gedachten 
hadden medegedeeld, heeft er u niet over 
gesproken.

De vroegtijdige benoeming van den Doktor 
Vandewalle alleen, hebt gij gedaan op 5 Jan.
1910, tegen uw eigen stelsel van vrijen keus 
van geneesheer voor den armen, tegen het 
belang en de begeerte der armen, tegen alle 
voorgaande gebruiken, tegen alle gezonde 
reden, — een geheel jaar te vroeg, om uwe 
eigenzinnigheid te voldoen, om uwe wettelijke 
rechten te doen gelden, met het noodzakeiijk 
gevolg den eenigen Dr Vandewalle te bevoor- 
deeligen.

Uwe handelwijze kon wettig zijn, maar zij 
was noch regelmatig, noch 'betamelijk, noch 
vooruitziende.

Gij wist wel dat het niet noodig was den 
geneesdienst een geheel jaren te voren te 
verzekeren.

Gij wist dat gij altijd den Dr Vandewalle 
ter uwer beschikking zoudt gehad hebben 
en dat gij dus niets kost verliezen met wachten.

Gij wist dat er vóór nieuwjaar 1911 eene 
overeenkomst kon en zou tot stand komen 
voor al de Doktors gelijk.

Gij hebt om hem te beloonen voor zijne 
bereidwilligheid, den Dr Vandewalle alleen 
benoemd, twaalf maanden eer het noodzakelijk 
was, en gij hebt ons, niettegenstaande onze 
goede inzichten die wij u hadden laten kennen, 
een geheel jaar te voren uitgesloten.

Wij meenen dat het voor u eene zware 
plicht was geheel anders te werke te gaan. 
Door uwe onbezonnene haastigheid, hebt gij 
eenen toestand teweeggebracht die de slechtste j 
is dien men kan uitpeizen.

Wij hebben de vaste overtuiging, opgedaan 
uit verscheidene feiten, dat met eenen anderen 
Voorzitter, gij tot, een ander besluit zoudt zijn 
gekomen.

Aan Dr Vandewalle.
Wij zijn algelijk nog een woordeken ver

schuldigd aan onzen zoo geachten en nooit 
genoeg geprezen boezemvriend, Heer Doktor 
Vandewalle.

Heeft Dr Vandewalle gelijk, wanneer hij 
schrijft dat hij sedert vijf en twintig jaar in 
zijne geboortestad gevestigd is, en dat eenieder 
hem genoeg kent ?

Ja hij.
Geheel de stad kent hem, bijzonder wel, 

uitermate wel, en de Doktoors kennen hem 
nog best van al.

Heeft Dr Vandew’alle gelyk, wanneer hij 
schrijft dat de arme menschen toch ook wel 
het genoegen en de voldoening mogen hebben 
van den geneesheer te vragen dien zij ver
kiezen ?

Ja hij.
i,!. Dr Vandewalle spot met den arme. 

wanneer hij, voor eene ellendige formaliteit, 
den vrijen keus den kop inslaat.

Hij heeft trouwens liever alleen de 2100 fr. 
op te strijken, dan den vrijen keus aan den 
armen te verleenen.

En hij spot met Pastoor en Burgemeester, 
als hij zegt dat zij hem bedankt hebben 
wanneer hij hunne pogingen tot overeenkomst 
heeft verijdeld.

Heeft Dr Vandewalle gelijk, wanneer hij 
schrijft dat men nooit mag schelden of 
verwijten ?

Ja hij.
Een welopgevoed mensch doet dat nooit.
Maar wat doet Dr Vandewalle ?
Hij gaat overal rond vertellen — iets dat hij 

uit zijne duimen gezogen had — dat een onzer 
collegas eenen geneesheer van een naburig 
dorp was gaan vragen alle betrekkingen met 
hem af te breken, en, in geval van ziekte 
zijner vrouw of kinderen, alle geneeskundige 
zorgen te weigeren, al moesten zij creveeren.

En daaraan hebben wij eeretitels gegeven 
van geheel anderen aard en hoedanigheid, en 
heel tegenstrijdig met het eereteeken dat op 
zijn onbaatzuchtig herte prijkt.

Heeft Dr Vandewalle gelijk, wanneer hij 
schrijft dat men beklagensweerdige verdeeld
heid zaait onder partijgenooten ?

Ja hij.
En wij zullen u seffens laten hooren op 

welke! manier hij dat verstaat.
Aan eenen afgeveerdigde door gansch by

zondere personen hem gezonden, en die hem 
uitdrukkelijk vroeg, in ’t belang der katholieke 
partij, in ’t belang van den vrede en de 
overeenkomst in stad, van zijne aanmatigende 
eischen af te zien, gaf hij ’t volgende antwoord : 
« Ik ben geen politiek persoon, ik trek mij de 
politiek niet aan. ik wil nooit een politiek 
mandaat aanveerden. Dat Iseghem in vrede en 
eendracht leve, of dat hier twist en tweedracht 
heerschen, daaraan ben ik volkomen onver
schillig; ik heb daar niets in te zien.»

Dat zijn zijne eigene woorden.
Daar hebt gij, Medeburgers, het klaar 

bewijs van zijne belangloosheid, van zijne 
openhertigheid, van zijnen afkeer voor veinzen 
en vleien.

Dat belet niet dat hij zondag aanstaande 
aan de menschen zal wijs maken dat hem 
van alle kanten van hooggeplaatste personen 
gelukwenschen en bedankingen zijn toege
komen.

Maar,voor den oogenblik leggen wij daar 
een azijndoeksken op.

Dr V an E fc k e .  
Dr J. G its.
Dr Depoorter.
D' V erhamme.

Open brief aan
Vrijheer KAREL GILLÈS de PÉLICHTjj,

Volksvertegenwoordiger ;■
het arrondissement,'va n Thielt-Rousselare $̂

Wel Edele Heer,
Gebruik makende van de welwillende 

toestemming van den uitgever der Gazette 
van Iseghem kom ik U opentlijk dank zeggen 
over de beweegredens die gij hebt doen gelden 
voor het inrichten der verzoeningsraden tijdens 
de bespreking over den lock-out van Ingel
munster in de Kamerzitting van 21 dezer.

Sedert eenigen tijd is op vele plaatsen den 
band van achting en genegenheid die tusschen 
baas èn werkman bestond, gebroken. De 
werklieden hebben zich grootendeels in ver
eenigingen aangesloten, recht die hun niemand 
kan betwisten, om verbetering in hunnen toe
stand te bekomen. Velen aanzien deze bonden 
als eene verdedigingslijn tegen de veronder
stelde willekeur en onrechtveerdige handel
wijze der bazen. Zij beelden zich in, dat hunne 
aansluiting bij een sijndikaat onvermijdelijk 
eene loonsverhooging en eene vermindering 
van werkuren zal bijbrengen, zonder ooit te 
peizen indien het mogelijk is of niet. Hunne 
aandacht is enkel op dit punt gevestigd, de 
andere middels die hun aangewezen of ter 
hand gesteld zijn. worden geheel verwaarloosd.

De leiders bezorgd om het getal leden te be
houden en te versterken, durven er niet altijd 
tegen opkomen, en geven gemakkelijk gehoor 
aan ongegronde klachten of onmogelijks 
fiisch«n.,Vandaar eene gedurige gisting onder 
de gesijndikeerden, die bij de minste oorzaak 
in eene werkstaking uitbarst.

De bazen die niet altijd kunnen toegeven 
voelen zich daardoor tot verzet aangedrongen 
en zoeken ook in de vereeniging een middei 
om zich daartegen te behoeden.

En dan volgt de lock-out met zijnen nasleep 
van jammeren ellende.

De w erk lied en , bij g em is  aan on derw ijs en 
on d erv in d in g  zijn m eesta l on b ekw aam  om over  
de voor- en nadeelen een er on d ern em in g  te  
oordeelen . Zij hebben geen  of een zeer g e-  
b rekK ig g ed ach t van de voorw aarden  van  
verkoop, van de onkosten van a llen  aard die 
den baas m oet a fd ragen , van de ver liezen  en  
m isrek en in g en  w aaraan  hij b lootgesteld  is , 
van de m oeilijkheid  om reg e lm a tig  w er k  te 
kunnen geven  en van de on gelooflijke konk u- 
ren tie  w aartegen  hij m oet kam pen.

Daaruit volgt eene slechte berekening van 
den patroon, eene winst die zij geenszins in 
evenredigheid achten met den loon voor het 
werk betaald.

Uit dit misverstand spruit ontevredenheid 
die tusscheu beide partijen een onverdrage- 
lijken toestand te wege brengt.

Gij weet beter dan iemand, WelEdele Heer, 
hoe het gelegen is met de verschillige nijver
heidstakken onzer streek. Sedert dat gij uwe 
studiën geindigd hebt, die in dien zin gericht 
waren, en bijzonderlijk sedert dat gij ons 
arrondissement in de Kamer vertegenwoordigd, 
hebt gij niet opgehouden dezelve te be
schermen ; terecht zijt gij gekend als den 
ieverigsten en bevoegdsten voorstaander van 
de belangen der nijverheidsbazen, geene uitge
zonderd. In menige omstandigheden hebt gij 
hun de grootste diensten bewezen, en brachten 
zij U daarvoor opentlijk hulde.

Aan de werkersbevolking hebt gij, getrouw 
aan de overleveringen van uw stamhuis, altijd 
eene bijzondere voorliefde getoond door het 
uitbreiden en aanmoedigen~van het onderwijs, 
en bijzonderlijk in de laatste jaren van het vak
onderwijs voor beide geslachten. De ,onder- 
scheidingen welke die inrichtingen onlangs 
nog bekwamen, zijn daarvan een ontegen- 
sprekelijk bewijs.

Gij zijt dus allerbest geschikt, WelEdele 
Heer, om de middels aan te wijzen en voor te 
dragen die tot eene goede verstandhouding 
tusschen arbeid en kapitaal kunnen leiden. 
Beide partijen mogen evenveel op uwe belang
stelling en gewetensvolle toewijding ver
trouwen, hunne belangen kunnen aan geen 
betere handen toevertrouwd zyn.

Algemeen verwacht men van de instelling 
der verzoeningsraden, samengesteld uit be- 
langlooze, bevoegde en gezaghebbende per
sonen, dat zij den noodigen invloed zullen 
bezitten om aan de werklieden het besef 
van den waren toestand der zaken te doen 
aanveerden, en van de werkgevers de beste



werkvoorwaarden te bekomen. Daardoor 
zullen de betrekkingen tusschen beide inniger 
en vriendelijker wezen en een einde stellen 
aan de werkstakingen en lock-outs die wij 
ia de laatste tijden zagen ontstaan.

Mochte het u gelukken samen met uwe 
collega’s de gewenschte verordeningen te 
zien stemmen, tot welzijn van al de standen 
der maatschappij.

Aanveerd, WelEdele Heer, de verzekering 
mijner hoogachting.

Een xoerkgever.
28 Februari 1911.

A a i  i e  T laamscïB s o l d a t e n !
De nieuwe Legerwet bevat zekere bepa

lingen, die voor alle dienstplichtige jonge
lingen van het hoogste belang zijn.

Wij bedoelen de artikels die verkorting 
van diensttijd voorschrijven — van ’t oogen
blik af dat het contingentsgetal bereikt 
wordt.

Wij mogen er ons dus aan verwachten 
dat meer dan één volksvertegenwoordiger 
aan onzen Minister vau Oorlog de vraag zal 
stellen : « Generaal, hebt gij uwen 42,800,ten 
man nog niet ? »

Antwoordt de Minister bevestigend, dan 
vólgt onmiddelyk een zoo beduidende ver
mindering van dienst, dat sommige soldaten 
nog enkel 10 maand onder de wapens zullen 
staan.

Wie zal slechts 10 maand dienen ? Al de 
soldaten die zullen slagen in ’t examen 
tot het bekomen van den graad van korpo
raal. Dat examen zal zoowel in ’t Vlaamsch 
voor de Vlamingen, als in ’t Fransch voor 
de Walen geschieden. Om de jongens tot 
het aileggen van die proef bekwaam te 
maken zijn voorbereidende leergangen noodig. 
Dergelijke leergangen bestaan sinds lang, 
maar enkel met Fransch als voertaal.

Er moeten nu ook VLAAMSCHE LEER
GANGEN komen, overal waar Vlaamsche 
soldaten ingekazerneerd zijn, dus, zoowel 
in ’t W alenland als in Vlaamsch-België. 
Er moeten dus door den bevoegden Minister 
VLAAMSCHE ONDERRICHTERS worden aan
gesteld ; zij zullen niet gemakkelijk te 
vinden zijn, we weten het, vermits onze 
regimentaire scholen, als alle onderwysge- 
stichten waar gegradeerden gekweekt worden, 
verfranscht zijn. Er moeten ook VLAAMSCHE 
REGLEMENTEN gedrukt en verspreid wor
den ; nu bestaan er uitsluitend Fransche.

Vlam ingen, Vlaamsche Ouders, Vlaam
sche Jongens, een oog in ’t zeil. Uw  
eigenbelang is hier iu ’t s p e l: 10 maand 
soldaat in plaats van 15.

Soldaten-Vlamingen, die niets anders dan 
Vlaamsch spreekt, of gemakkelyker Vlaamsch 
spreekt dan Fransch, wilt gij, met de 
grootste kans van welgelukken U tot boven
gezegd examen voorbereiden, wilt gij na
10 maand kazerneleven vrijstelling verkrij
gen, eischt dan Vlaamsche voorbereidende 
leergangen.

De soldaat die beleefd vraagt wat zijn 
recht is, wordt aanhoord en krijgt voldoe
ning.

Soldaten, Ouders van soldaten, Vlamingen, 
eischt wat de nieuwe wet U als een recht 
toekent.

Degenen, die meer inlichtingen verlangen 
richten zich tot het Vlaamsch Legerko- 
m iteit, sekretariaat : Kerkstraat, 86,
ANTW ERPEN.

Oproep aan de Vlaamsche 
Katholieke V rouw en.

Er werd op 29 December te Antwerpen 
een vrouwenbond gesticht, onder de benaming 
Vrouwenbond Constance Teichmann.
Welk is het doel van dezen bond P De 
verheffing der vrouw  op stoffelijk, verstan
delijk en zedelijk gebied.

De Vlaamsche Katholieke Vrouwen zullen 
verstaan, dat tegenover den opbruisenden 
stroom van ongeloof, zedenbederf en onder
mijning van het maatschappelijk leven, haar 
geloof meer eischt, dan het schuchter te
rugtrekken achter de verschansing eener 
werkelooze verdokenheid. Zij zullen begrijpen, 
dat plicht gebiedt licht en leven te verspreiden 
in alle volksklassen. De opvoeding der kin
deren. de zorg voor verlatene of schuldige 
jeugd, de huishoudelijke vorming der meisjes, 
het ontwikkelen van den familiegeest, ’t 
beroepsonderwijs, de vereeniging der arbeid
sters. de ontwikkeling der volksvrouw, ’t 
hooger onderricht voor de gegoede standen, 
overal meer overtuiging, dieper plichtbesef, 
meer ievenssterkte : dat zijn middelen om, 
door de vrouw, de herwording van het 
christen maatschappelijk leven te bevorderèn.

De vrouwenbond, zal geeq enkele bestaan
de ■ vrouwenvereeniging in hare werking 
schaden, integendeel, hij zal de bestaande 
steunen of er nieuwe oprichten, waar het 
nood doet.

Deze algemeene Bond, onderverdeeld in 
provinciale afdeelingen, bestaat u it  persoon
lijke toetredingen (één frank ’s jaars) en uit 
aansluiting van bestaande vrouweninrich
tingen (vijf of tien frank ’s jaars, volgens 
het getal leden der inrichting).

Jaarlijks zal er eene algemeene vergade
ring plaats hebben. De provinciale afdee
lingen zullen meermaals vergaderen naar 
gelang der omstandigheden.

Als algemeene voorzitster is gekozen : de 
alom geachte Mejuffer M. E. Belpaire, die 
reeds lang ievert voor eene hoog ideale 
Vrouwenontwikkeling. De algemeene schrijf
ster van den Bond is Mejuffer Van Riel ; 
de schatbewaarster Mevrouw Alph. Clement, 
Aertselaer.

Wij hopen dus, dat de Vlaamsche Katho
lieke Vrouwen, die nog niet ingeschreven 
zijn in den Bond, met fierheid hare mede
werking zullen verleenen, in zeer groot 
getal om des te gemakkelijker het verheven 
doel te bereiken.

Eene groote algemeene vergadering van 
den bond zal plaats hebben te Antwerpen 
op 6 Maart 1911, in de De Bomstraat, 11, 
om 3 uren ’s namiddags.

Iedereen kan deze algemeene vergadering 
bijwonen, zelfs de damen of juffers, die 
nog niet ingeschreven zijn. Zij kunnen zich 
inschrijven ter plaatse, of hunnen naam 
en adres sturen, naar de algemeene schrijf
ster, Pastorijstraat, 23, of naar het Secreta
riaat. De Bomstraat, II.

Voor de onderwijzers.
Zaterdag hebben de christene onderwijzers 

van het kiesarrondissement Rousselare-Tbielt 
eene algemeene bijeenkomst gehouden te Thielt 
in den Katholieken Kring, onder voorzitter
schap van M. Lambert, hoofdonderwijzer te 
Aerseele, om over de aanstaande schoolwet 
te handelen. De vergadering werd bijgewoond 
door MM. A. Vande Vyvere, volksvertegen
woordiger ; Mulle de Terschueren, plaatsver
vanger, en M. De Bruyne, algemeene voorzitter 
van ’t Gouw verbond.

M. de Bruyne • bewees kortbondig den er
barmd ij ken toestand van eenen onderwijzer 
met 26 jaren dienst, 13 kinderen en eene 
jaarwedde van 1300 fr. (Gemor).

M. Serruys deed de onrechtveerdigheid uit
schijnen, welke bestaat in het al te groot ver
schil der stoffelijke belangen tusschen hoofd- en 
hulponderwijzers, wanneer beide dezelfde 
studiën gedaan hebben en 75 0/0 nooit geen 
schoolhoofd kunnen worden. Hij legde ook de 
noodzakelijkheid voor oogen van het stichten 
van eene beroepscommissie met verzoenings- 
raad, zooals in Holland, voor de aangenomene 
en aanneembare scholen, ten einde misbruiken 
te voorkomen en willekeurige afzettingen te 
beletten.

M. Van Landuyt handelde over de honger- 
looneD en drong aan op de noodzakelijkheid van 
de jaarwedde te verhoogen, opdat de Onder
wijzers den moed niet volkomen zouden verlie
zen en geen treurige wegen inslaan, want zegde 
hij : « Eene hongerige maag redeneert niet 
altijd ».

M. Gyssens las een grondig verslag over de 
diensten door den landelijken christen onder
wijzer bewezen, buiten zijnafbeulend werk van 
opvoeder, onder opzicht van maatschappelijke 
werken.

M. Vande Vyvere trad de uitgedrukte wen- 
schen bij en beloofde zijne krachtdadige mede
werking : « Ik zal. zegde hij met indruK, van de 
tien werkers zijn, welke gij noodig oordeelt om 
tot uw doel te geraken ». Hij voegde er echter 
bij dat het onmogelyk schijnt de zaak voor 
Paschen te zien oplossen. t(

De lock-out te Lessen.
In de Kamerzitting van 28 februari, heeft 

M. Mabille M. den minister van arbeid en 
nijverheid ondervraagd, over de maatregelen 
die dienen genomen te worden om een einde 
te stellen aan den lock-out die 2500 wer- 
lieden van Lessen treft.

Acht steengroeven hebben sedert vier maan
den het werk gestaakt. Den 11 november 
wierd er een reglement uitgehangen die gansch 
de arbeidsvoorwaarden veranderde ; de werk
uren wierden verlengd en de verletdagen, 
zaterdag namiddag en maandag werderi af
geschaft. De werklieden moesten ook een 
gezondheids bulletijn afleggen waarvan er 
vroeger nooit sprake was. De werklieden 
wilden van het nieuw reglement niet weten 
en staakten den ardeid. Zij keerden den dinsdag 
nadien terug, doch de bazen hadden reeds 
de lock-out uitgeroepen. De werklieden vroegen 
de tusschenkomst van den hoogeren arbeids
raad ; er hadden herhaalde onderhandelingen 
plaats, doch de bazen bleven onwrikbaar 

Ik begrijp niet waarom de bazen eenen toestand 
willen veranderen die reeds honderd jaar oud 
is, daarop roep ik de bijzondere aandacht van 
de minister. Dien toestand kan niet blijven 
duren, en ware ’t niet dat de werklieden eenige 
ondersteunning genieten, zij zouden van 
honger sterven.

Ik doe een beroep op het goed hert van 
M. den Minister, en spreek ten beste voor de 
getroffene werklieden van Lessen, en ik hoop 
dat de bazen naar de verzoenende woorden 
van M. den Minister zullen luisteren.

M. Hubert, minister. — Nooit heb ik mijne 
tusschenkomst geweigerd, wanneer zij mij 
gevraagd werd, en alhoewel er reeds veel 
gedaan wierd om tot eene overeenkomst 
te geraken, hoop ik nog dat men tot een 
goeden uitslag zal komen.

M. de Minister legt vervolgens uit dat 
ondanks de vreemde concurrentie, het loon 
in de laatste jaren in de steengroeven van 
Lessen met een derde verhoogd is, terwijl de 
opbrengst met een derde verminderd was. 
De bazen ziende dat zij in die voorwaarden de 
uitbating der groeven niet konden voortzetten, 
kwamen bijeen om een middel te zoeken om 
den toestand te verhelpen. Er waren maar 
twee middels: loonsvermindering of verhooging 
der werkuren. Zij kozen het laatste en stelden 
het nieuw reglement op.

De werklieden die gewoon waren alle 
veertien dagen van den zaterdag tot den 
dinsdag te verletten, wilden daarvan niet 
weten en staakten het werk. De bazen willen 
nu tweemaal per maand betalen, en het verlet 
van den zaterdag en den dinsdag afschaffen. 
Men vraagt de werklieden 260 dagen per jaar 
te werken of 40 uren per week in den zomer 
en 35 in den winter. Indien de werklieden 
willen aannemen den zaterdag namiddag tot
4 ure te werken, dan kan ik u verzekeren 
dat den arbeid zal hernomen worden.

M. M ansart zégt dat hij eerst met de werk
lieden moet spreken; hij zal hun de verschillige 
voorstellen uitleggen en vraagt dat men het 
vervolg der bespreking tot woensdag zou 
uitstellen.

De Huisarbeid.
De afdeelingen der Kamer hebben woensdag 

het wetsvoorstel Camiel Huysmans en con- 
soorten onderzocht, betreffende de regeling 
van den huisarbeid. De aanmerkingen waren 
in de verschillende afdeelingen om zoo te 
zeggen eensluidend. Langs den eenen kant 
heeft men doen uitschijnen dat het onmisbaar 
is zekere nijverheden die thuis uitgeoefend 
wordt te verbieden, als schadelijk voor de 
gezondheid van degenen die deze nijverheid 
uitoefenen: men deed ook de noodzakelijkheid 
uitschijnen de gezondheid der andere nijver
heden te regelen, en de minimumloonen 
door komiteiten t.e doen vaststellen. Daarom 
is de registratie der werklieden die te huis 
werken noodzakelijk, en de bazen die onge
registreerde werklieden zouden bezigen, 
zouden gestraft worden,

Langs den anderen kant erkende men de 
noodzakelijkheid eener wetgevende tusschen
komst om onloochenbare misbruiken, die in 
den huisarbeid bestaan, te beteugelen.

Verscheidene leden herinnerden dat M. 
Verhaegen en consoorten over verscheidene 
jaren reeds een wetsvoorstel neergelegd 
hebben, waarover zelfs verslag gemaakt is, 
en dat aan zekere misbruiken paal en perk 
stelt, en deden opmerken dat het voorstel 
C. Huysmans te radikale maatregelen voor
schrijft, die tot de algeheele afschaffing van 
den huisarbeid zouden leiden, wat vele eer- 
biedweerdige belangen zou benadeelen.

Het wetsvoorstel Huysmans werd aange-
< nomen in de 1°. 2e, 5e en 6e afdeelingen, 

en verworpen in de 3e en 4° afdeelingen.
De middenafdeeling zal samengesteld zijn 

uit MM. Persoons. May, Rens, Thooris, 
Raemdonck en Tibbaut, verslaggevers der 
afdeelingen. _

Voor de Vlamingen.
In de kerk der Capucienen te Bergen heeft 

Zondag 12 Februari de wijding plaats gehad 
van het Processievaandel der Vlamingen. De 
kerk was letterlijk ingenomen. Le Hainaut, 
kath. locaal blad Vertelde « dat het Vlamingen 
regende ». Na het Evangelie hield de deken 
Mgr. Prins de Croy een treffende zuivere 
Vlaamsche toespraak tot de samengepakte 
menigte. Le H ainaut zegt daarbij dat « Mgr. 
diep bewogen moest zijn als hij gansch dit 
machtig godsdienstig volk mocht bereiken en 
het een bewijs geven van zijn oprechte ver
kleefdheid ». Hij verstaat hoeveel goed er in de 
Walen is te doen door middel van ’t Vlaamsch 
en geeft aan talrijke priesters een goed voor
beeld, dat komende van omhoog, ook veel 
navolgers moge vinden.

De Schoolkwestie.
Verleden week werd in het ministerie van 

Wetenschappen en Kunsten te Brussel, een 
ministerraad gehouden, onder voorzitterschap 
van M. Schoilaert. Het schijnt dat het onder
zoek van het wetsontwerp der schoolwet, 
vooral den ministerraad heeft bezig gehouden.

VERLOFDAGEN VOOR DE 
SPOORW EGW ERKLIEDEN.

De minister van spoorwegen heeft besloten 
dat de werklieden voor de plechtige kommunie 
hunner kinderen van 11 of 12 jaar oud een dag 
verlof zullen krijgen met betaling van hun 
loon. De werklieden zullen ook twee uren 
verlof krijgen om de plechtigheid te kunnen 
bijwonen der gewone Eerste Kommunie 
hunner kinderen. Met het H. Vormsel zullen 
zij ook een dag verlof hebben met volle loon.

BINNENLAND.
Samson Kina. Vermaarden kruidewijn 

van het huis Jacques Neefs Antwerpen. Het 
is een aangenamen drank, sterk aangewezen 
voor zijne heilzame uitwerksels.

De pastoor van Dampremy 
en zijne meid verm oord.

Te Dampremy eene gemeente van rond 
de 10 duizend inwoners gelegen nabij Char
leroi in de provintie Henegouwen is maandag 
nacht eene schrikkelijke misdaad gepleegd 
welke door de daders rijpelijk moet voorbereid 
zijn en met de grootste koelbloedigheid 
uitgevoerd.

Over 2 of 3 dagen hadden den E. H. Pastor 
en de meid een verdacht gerucht gehoord in 
den hof rond 11 ure ’s avonds. De pastor die 
geene vrees kende, ging buiten om te zien wat 
er gaande was. Het moest zijn dat er werke
lijk dieven geweest waren want men bemerkte 
duidelijk tegen den muur den afdruk van eene 
ladder.

Maandag avond kwam E. H. Rapin onder
pastor den avond door brengen in de pastorij, 
men sprak over deze voorvallen en over de 
onveiligheid der streek, en de meid was zeer 
ongerust.

Rond 9 ure ging E. H. Rapin naar zijne 
woning, en korts nadien gingen den E. H. 
pastor en zijne meid naar hunne kamers. De 
moordenaars moesten waarschijnlijk op den 
loer liggen. Zij klommen over den hofmuur 
en maakten eene groote opening in den muur 
vlak onder het venster van het bureel der 
pastorij. Toen de bandieten in huis waren, 
vonden zij de deuren om verder in huis te gera
ken, in het slot. Zij trokken terug naar den 
hof, en haalden eene ladder uit de remise 
welke zij tegen den gevel plaatsten.

De nachtelijke bezoekers klommen op de 
ladder ter hoogte van de slaapkamer van den 
E. H. DeJonghe en verbrijzelden eene groote 
ruit. De ongelukkige priester door het gerucht 
ontwekt, had den tijd niet zich te verdedigen 
De bandieten sprongen binnen, bonden hem 
de armen over de borst, duwden eene prop in 
den mond en sloegen hem met zulke razernij 
dat een stuk uit het ledikant sprong.

Op het gerucht moet de meid opgestaan zijn 
en zonder zich verder aan te kleeden, kwam 
zij barrevoets toegesneld om haren meester 
ter hulp te komen. Een der moordenaars 
bracht haar een slag toe op het hoofd en zij 
viel op het trapportaal neder.

Zij was dood.
l)an dwongen de bandieten den eerbied- 

weerdigen pastoor al de meubels te openen. 
Met eene groote haast doorsnuffelden zij de 
laden en kassen. In een brandkoffer van het 
gelijkvloers ontdekten zy de gewijde vaten die 
zij lieten liggen. Zij namen al wat hun yan 
weerde onder de handen viel, zij lieten de 
papieren en titels op den vloer liggen. Zij 
namen ook het maandgeld die gereed lag om 
de kerkbedienden en de onderwijzers ’s ander
daags te betalen. Men denkt dat de priester 
zijne beulen waarschijnlijk erkend heeft en 
dat zij om aan de vervolgingen te ontsnappen 
hem met eene storskoord verwurgd hebben.

Dit afgrijselijk tooneel heeft waarschijnlijk 
eene uur en half geduurd en daarna zijn de 
dieven den trap afgesneld en langst de voor
deur vertrokken.

’s Anderdags ’s morgens was de koster die 
voor 5 1/2 uur in de kerk was en den E. H. 
pastoor afwachtte die op dit uur moest zijne 
mis lezen, zeer verwonderd dat hij de pastoor 
niet zag komen, na eenigen tijd begaf hij zich 
naar de pastorij en men oordeele over zijne 
verbazing toen hij de deuren open vond en 
opvolgentlijk de ontzielde lichamen vond van 
den priester en de dienstmeid.

Nadat het eerste oogenblik van ontroering' 
voorbij was, verhaastte de koster zich om hulp 
te loopen en de overheden te verwittigen. De 
verslagenheid was algemeen in de gemeente.

De gendarmen stelden aanstonds een onder
zoek in, en het parket kwam zoohaast moge
lijk ter plaats, doch ondanks de gedane 
opzoekingen en het onderhoor van talrijke 
personen is er tot nu geen ernstig spoor van 
de daders ontdekt.

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

Ingelm unster, — Zondag voormiddag, 
zullen de fabrikanten en werklieden wederom 
samenkomen voor den verzoeningsraad door 
het ministerie van arbeid aangesteld. De heeren 
De Jaeghere en Moenaert, werktoezichters, 
daartoe gelast hebben in de.fabrieken van 
Ingelmunster al de boeken en stukken ter hand 
gesteld geweest om het dagloon der werklieden 
en de kosten van het maken der spoelen vast te 
stellen.

De werktoezichters hebben ook inlichtingen 
genomen in de weverijen van Kortrijk over 
het loon aldaar aan de werklieden betaald.

Voor de uitgeslotenene w erk lieden  
van Ingelmunster

Rondgehaald op het bruiloftfeest van M. A. 
Wybo, Iseghem, door een vriend der werk
lieden uit het Luiksche, fr. 27,00 ; Een van 
alle weke, 5,00; Een werkman die begeert 
dat de vrede in ’t kort hersteld worde, tot 
groot voordeel van de beide partijen, 0,50 ; 
Weverssyndikaat (8® storting) 5,00 ; Gevonden 
in de brievenbus van het bureel der « Gazette 
van Iseghem : van eenen werkmensch, 3,00.

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

PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN.
E. H, R. Wandewiele priester in het 

seminarie, is leeraar benoemd in het Klein 
Seminarie te Rousselare.

STADSNIEUW S.
In den Hoenderbond.
Nogmaals heeft onze Maatschappij in de 

Internationale Tentoonstelling van Brussel 
haar deel geplukt in de lauweren waarmede 
de prijswinnaars zijn bekroond geworden. Al 
de bijzonderste kweekers van ’t land en uit 
den vreemde hadden nochtans aldaar hunne 
sierlijkste dieren gezonden, en de mededinging 
was er zeer hevig. De meeste bijval viel te 
beurt aan M. Valère Laridon, die met een 
buitengewoon volmaakten jongen Hamburger 
haan den eereprijs behaalde tegen twee hanen 
tentoongesteld door den vermaarden kweeker 
M. P. Monseu. MM. C. Vandenberghe en De- 
schryvere behaalden bijna den kostbaren beker 
toegekend aan den schoonsten Antwerpschen 
Baardkrieler, met eene jonge hen die den 
2* prijs verwierf. Verders stippen wij nog 
aan : MM. Vandenberghe en Deschryvere : 
al de eereprijzen in Vlaamsche en Iseghemsche 
Koekuiten, 2• prijs in onde en jonge hennen 
zilveren Hamburgers.

M. Benoit Rosseel : eereprijs met wonder- 
schoonen Gulden Hamburger haan.

M. J. Verhamme : eereprijs met zilveren 
Braekel haan in bijzondere afdeeling.

N. Dr. E. Verhamme : 2e prijs met Gulden 
Braekel haan.

M. Arséne Wybo : l e prijs met Faverolle 
haan.

M. August Deleersnyder : 38 prijs met Ise- 
ghemsche Koekuithaan.

Wij wenschen die leden van den Hoender
bond geluk over deze uitslagen, die ingezien



het groot getal tentoongestelde dieren, zeer 
nierkweerdig zyn ; en wjj verhopen dat zij 
op de Tentoonstelling in het Gildenhuis op 
12 Januari 1912 even veel en nog meer 
belooningen mogen verwerven.

Een liefhebber.

Over de loskaai. — Het gerucht wierd in 
stad verspreid dat de nieuwe loskaai, tegen
strijdig aan hetgeen er reeds vaslgesteld wierd 
al den kant van het elektriek gesticht zou 
gemaakt worden.

M. Carpentier Burgemeester der stad, heeft 
zich wederom bij den minister begeven en naar 
herhaald aandringen, gesteund door zijn bloed
verwant, minister Beernaert. volksvertegen
woordiger van Thielt-Rousselare,. heeft M. de 
Broqueville van dit ontwerp afgezien. Deze 
week heeft M. Carpentier eenen brief van den 
minister ontvangen waarbij hij laat weten dat 
de loskaai den kant van Baartshof zal komen 
en dat er maatregelen zullen genomen worden 
om de zaak in ’t korte tot een goed einde te 
brengen.

Vaart. — Wij vernemen dat men het water 
der vaart van Rousselare naar de Leie zal 
aflaten. Da scheepvaart zou daardoor zeven 
weken onderbroken 'zijn. De belanghebbende 
zullen wel doen in tijds hunne maatregelen te 
nemen.

De naamlooze maatschappij tot uitbating 
van den buurtspoorweg Thielt-Hooglede is 
aanveerd om de vertakking Ardoye-lseghem 
van den buurtspoorweg Hooghlede-Thielt te 
onderhouden en uit te baten.

De ontvangst der tramlijn Ardoye-lseghem 
bedroeg voor de maand Januari 1911 fr. 
1009,99. ____

Wij vernemen dat den vervoer dienst op 
de tramlijn Wevelghem-Iseghem regelmatig 
zal plaats hebben te rekenen van 1 April.

Bij Koninklijk besluit zijn de jaarwedden 
van de HH. Politie-Kommisaris van Iseghem 
en Ingelmunster vastgesteld voor den l e op 
fr. 2,950 en voor den 2e op fr. 1,800.

B u r g e r s t a n d ™  Iseghem
G EBO O RTEN :

52. Remi Baert, zv. Henri en Rosalie 
Verbrugghe. — 53. Elvire Beheydt, dv. Jules 
en Marie Vandenbussche. — 54. Marcel
Demeyer, zv. Henri en Augusta Christiaens. — 
55. Rachel Vandeweghe, dv. August en 
Marie Lemiere. — 56. Antoine Ramon, zv. 
Emile en Romanie Derhore. — 57. Marguerite 
Vermeersch, dv. Leo en Maria Lapeire. — 
58 Maria Perneel, dv. Alexander en Silvie 
Vandornmele. — 59. Gerard Dejaeghere, zv. 
Albert en Marie Delaere.

S T E R F G E V A L L E N :
47. Achiel Mercier, gareelmaker, 24 j. 

ong. zv. Jules en Marie Migneau, Oudm. 
Gentstr. — 48. Marie Callens. 4 m. dv. Bruno 
en Silvie Deboeuf, Lendeledestr. — 49. Marcel 
Hoornaert, 3 w. zv Jules en Flavie Verholle, 
Krekelstr. — 50. Gustaf Gryspeert, Jandb. 19 j. 
ong. zv. Karei en Marie Cousinne, steenputje. 
— 51. Stephanie Rigole, fabriekw. 60 j. ong. 
dv. Laurentius en Anna Desmet, Oudm. 
Gentstr. 52. Rachel Lambert, 6 m. dv. 
Alberic en Marie Werbrouck, O. L. Vrouwstr.

H U W E LIJK E N  :
17. Valère Maes, schoenm. 28 j. en Clara 

Vandecasteele, bottinenst. 28 j. — 18. Cyrille 
Vandenbulcke, borstelhoutm. 23 j. en Rachel 
Vansteenkiste, borstelm. 23 j. — 19. Jules 
Ailliet, schoenm. 28 j. en Irma Cobbe, 
borstelm. 21 j.

Markt Tan Iseghem 25  Feb. 4 Maart
Boter per kilo fr. 3,30 a 3,50 j 3,00 a 3,40 
Eieren per 26 2,10 a 2,25 j 2,00 a 2,20

OP NAAR SERAING,
Daar is wat schoons te zien !

Wij hadden het aanplakbiljet op de planken gezien 
en de anoneen in de bladen gelezen. Geen wonder, dat 
onze nieuwsgierigheid geprikkeld was. Wij er dus heen, 
en het bleek ons alras dat het eene vertooning was 
van de oinematograaf ; doch het interessants was wel, 
dat de cinematograaf niet blootweg vertoond werd, 
maar dat daarbij ook uitleggingen werden gedaan. Wij 
hadden een onderhoud met den uitlegger van dencine- 
matograaf, den heer George Poutiau, die te Seraing 
woonachtig is en met wien wij een half uurtje aangnaam 
gekout heboen. Uit dat onderhoud vermelden wij het 
volgende belangwekkende verhaal :

„Op zekeren dag vond ik in mijn brievenbus een 
aardig boekje. Getiteld „ De huiselijke Haard ,,, met 
een fraai plaatle er op, voorstelende eene familie in 
bloeiende gezondheid. De vader is ’s middags van zijn 
werk teruggekeerd om te eten, terwijl de moeder haar 
man bediende. Het kleine meisje waarschuwt haar moeder 
dat -het tijd is om haar lepel Abdijsiroop te nemen, 
haar vragende: „Moeder, geef mij de Abdijsiroop eens 
aan, ik hoest zoo.„ In dit prachtig boekje, dat ik met 
aandacht heb gelezen, heb ik talrijk verklaringen van 
personenen gelezen door dit uitstekende middel genezen. 
Daar mijne echtgenoote, oud 24 jaar, gedurende 2 jaar 
aan asthma leed, ten gevolge eener vei waarloosde ver
koudheid, in welken tijd zij" vreeselijk heeft geleden ; 
terwijl ik overat en ovnrel was geweest om de beroemdste 
en duurste geneesmiddelen voor mijne vrouw aan te 
schaffen, welke middelen geen van allen hielpen, daar 
had ik mijn vertrouwen in geneesmiddelen wel wat 
verloren. Doch na de lezing van dit boekje deed mij 
de wanhoop en mijn ongerust hart besluiten om ook 
te trachten met dit middel het leven mijner vrouw te 
behouden en ben ik eene flécsh gaan koopen bij den
apotheker Goossens, rue Cathédrale te Luik. Na het
gebruik der eerste flesch was ik verwonderd over den
uitstekenden uitslag, die deze heilzame siroop bij mijn
vrouw had gehad. De ademhaling werd gemakkelijker, 
en na nog eenige flesschen van dit afdoend middel te 
hebben gebruikt, was mijne echtgenoote binnen 3 weken 
tijd volkomen genezen. Thans is zij weer opnieuw 
vroolbk en vol levenslust, volkomen genezen en zoo 
gezond als ooit te vooren. „

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, versterkt de 
luchtpunnen en longen, zij geneest waar alle middelen 
feilden.

Aarzel niet meer ! als gij hoest, als gij benauwd 
zijt, als gij aan keel of longen lijdt, tegen den kink
hoest uwer kinderen. Uwe hulp is de beroemde Abdij
siroop, Kooster Sancta Paulo.

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

L I. AKKER, ROTTERDAM.

Briqueteries modernes
Société Anonyme a COURTRAI.

MM. les actionnaires sont priés d ’assister 
a 1’Assemblée générale extra-ordinaire qui 
sera tenue le Mardi 28 Mars courant, a 
« 1’Hótel du Damier », Grand’place a Courtrai, 
a 3 h. de relevée.

Ordre du J o u r :
1. Modifications aux statuts.
2. Nomination d’un administrateur et d ’un

commissaire.
3. Ratification de la 2me émission.
4. Communications.

Conforinément a 1’art. 33 des statuts pour 
assister a cette assemblée, MM. les actionnaires 
doivent déposer leurs actions au moins cinq 
jours avant la réunion dans un des établisse- 
ments suivants :

Banque de et a Courtrai.
» Delaere, d Iseghem.
» Lem an, d Mouscron.

Le Président du Conseil d’Administration, 
J. VAN NAEMEN.

L’Administrateur délégué,
A. J . J. GELDENS.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
De jonge Achiel. met kolen voor Gustaf 

Naert. — M athilde, met hout voor J. Dalle, 
J. Callens en de gebroeders Verstraete. — 
Le jeune August, met kolen voor Conrard 
Verstraete. — Cèlina, met hout voor Chs 
D’Haenens en J. Debosschere. — Nooit gedacht, 
met bloem voor Henri Pattyn en Constant 
Vandemoortele.

SOCIÉTÉ 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 i’Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu k 1’Hotel Royal, place de la gare 
k COURTRAI, le Lundi 20 Mars prochain, 
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 l’article 34 
des statuts et déposer leurs actions au Siège 
Social ou 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.

Verslag van Doctor ROUTH,
hoofd geneesheer in het “ Höpital Samaritain „ der vrouwen 
en kinderen, te Londen : “ Natuurlijk rijk aan onmisbare 
„ bestanddeelen van het bloed voor de hersenen, de 
„ spieren, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen 
„ en te onderhouden, is de

Revalenta du Barry
„ het voedsel bij uitmuntendheid dat gansch alleen volstaal 
„ om den welvaart der kinderen en der zieken van allen 
„ ouderdom te verzekeren. Vele vrouwen en kinderen, die 
„ verkwijnen van vermageringen zwakheid, zij volkomen 
„ door de Revalenta du B a rry  genezen worden. „ 

(Gebezigd in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar).
“ Vitry-bij-Eeims (Marne), den 22 October 1890.

“ Ik maak persoonlijk gebruik van uwe REVALENTA. 
„ Ik schrijf ze aan mijne zieken voor, bijzonderlijk in de 
„ gevallen van aandoeningen der spijshuis en in alle ge- 
, vallen waar het van belang is de krachten der zieken op 
, te houden en herop te wekken; ik heb er altijd de besta 
„ uitslagen mede bekomen. „ Dr L. Ravatjd.

“ Tours, den 2 Juli 1891.
“ H(eren, ik ben meer dan drie en zeventig jaren en 

„ niets meer kunnende verteren ten gevolge eener reeds oude 
„ maagziekte, ben ik in Februari laatst, de REVALENTA 
, beginnen te gebruiken; min dan eene maand later a t ik 
, gelijk iedereen en niets deed mij pijn. „

“ Mej. Gaguelin, bij de nonne-Augustijnen. „
“ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maanden 

„ belet van te sterven; ’t is het eenige voedsel dat ik kon 
„ verteeren. „

“ H. G affino , Pastoor-deken van Cette., 
Vier maal voedzamer dan het vleesch zonder te const 

pieren, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecijnen 
In doozen van fr. 2-50, 4-50,7-75, 17-50 ; 6 kilos : 40 fr. 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzendingtegen.postmandaataan K alcker-W ielemans 
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel ; bij alle goede 
Apothelters en Kruideniers, overal. 3

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

Maandag 13 Maart 1811, om 2 ure 
namiddag, In het Paviljoen  bij de statie 
te Iseghem, openbare verkooping van :

van alle soorten en dikten.
6 maanden tijd van betaling.

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 CORBESIER 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 ; gebru ik t: t« zamen met koop twee, door Louis 
Scheldeman, mits 137 franks ’s jaars, en door Pieter 
Blomme, mits 132 franks ’sjaars, met recht tot den 
1 November 1911, — en te zamen met koop drie, door 
Cyrille Deman, 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 i( f  centiaren, 'gelegen 
te Rumbeke, west aan koop twee hier\/oren ; 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. Booraen 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, te zamen groot 2 hektaren 12 aren 

90 centiaren, zijn gebruikt door Ivo Tuytlens, mits 445 
franks bij jare, boven de belastingen, vallenden telken 
1 Oktober.

E r znllen 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.

E en  half ten honderden instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W OONHUIS en HOF
te ISEGHEM Rouselarestraat.

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

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

ZITTINGEN.
Overslag op Donderdag 16 M a a r t  1911

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

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
met Fabriek, groote magazijnen, en P aardensta 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 verblijvende en ten 
overstaan van den Heer Weustenraad. 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 
n»« 42*1 en 42', palende noord de Statiestraat, oost 
Heer^ Jules Demeester. zuid Mm« w* 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.

Ingesteld 18000 fr.
Koop Twee.

Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 
eene herberg genaamd In  Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande erve, gestaan en gelegen op de Men tenhoek 
gekend ten kadaster, sektie D n° 677a , 679“ , 679*> en 
679d 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.

Ingesteld 3875 fr.
O V E R S L A G : Dinsdag 7 M a a r t  1911

om 3 ure ’s namiddags in de zaal van het Vrede
gerecht te Iseghem.

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Le Gorbesier te Iseghem

INSTEL Din»dag 21 Maart 1911,
OVEBSLAG Dinsdag 4 April 1911,

om 5 ure des namiddags, in St-Joseph, 
bewoond door Michel Boone te Iseghem.

1. Een WOONHUIS met 38 aren 13 
cent. land en bouwgrond te Iseghem, langs 
den Steenweg naar Lendelede, gebruikt door 
Jules Meurissc, tot 1 November 191), mits 
175 frank ’s jaar, in 5 koopen.

2. Een WOONHUIS westkant eener 
tweewoonst met 40 aren 80 cent. land te 
Iseghem, bij voorgaande, gebruikt door 
Alfons Reynaert, tot 1 November 1911, 
mits 170 frank ’s jaars.

KANTOOR VAN DEN NOTARIS

Achille Bossuyt te Rumbeke
(Statiestraat 229).

OVERSLAG : Vrijdag 10 Maart 1911,
om 4 uren (5 uren stipt) namiddag, In  
’t Peerd, te Rumbeke, van :

GEMEENTE OUOKENE,
Peenemolen nabij de Vinke.

Een W OONHUIS, dienstig voor tweewoonst 
met 92 aren 58 cent. erf, beste land ;

Laatst gebruikt door Henri Vuylsteke.
Ingebruiktreding met de betaling.

Slechts Ingesteld fr . 4 .350

GOEDE BORSTELMAKERS (trekkers) 
zullen goed werk hebben aan goeden  
loon, 94, Rue de 1’Archiduc Rodolphe, 
Laeken (Brussel).

1 T - T e l e p  U o o i i

WISSELKANTOOR

R. VYNCKE-DAELS
Keizerstraat, 17, ROUSSELARE

Open alle beursdagen 
van 8 1/2 tot 11 ure ; den dinsdag tot 5 ure

AGENTIE VAN HET 
BELGISCH GRONDKREDIET

(Créd it  foncier de Belgique)
Gesticht te Brussel in 183-5.

GELDLEENINGEN van minstens 3000 franks 
op vaste goederen.

U itgaaf van ware grondobligatien opbrengen
3 1/2°/o crois.

Hier altijd verkrijgbaar zonder commissieloon-
L e  algemeene Spaar- en Lijfrentlcas van den I 

Staat heeft thans voor meer dan 9,000,000 obli- j 
gatien van het grondkrediet van Belgie, die de 
zekerste aller geldplaatsingen uitmaken.

I N L I C H T I N G E N  G R A T IS .

De wijnhandel, likeuren fabriek en ma
gazijn van Brandkassen VYNCKE-DAELS 

j zijn in de Manestraat, 20, bij de Markt.
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t a k s e n
De beroemdste zalf der wereld.

Sukkelde meer dan 80 jaar aan Rheumatism kon zijn  
werkzaamheden niet meer verrichten, bewijs ran de wonderbare 

geneeskracht van den Kloosterbalsem.

Alle peraonen die aan Kheumatism lijden moesten een voorbeeld nemen aan den 
heer Henri Brokken, Tuinman te Klimmen (Holl. Limburg). Deze persoon werd 

door den KLOOSTERBALSEM totaal genezen, nadat hij meer dan 20 jaar aan 
rheumitism gesukkeld bad, waarvoor geen enkel middel had willen helpen, 
De heer Brok ben verklaarde ons het volgende :

“ Ik ben 42 jaar oud en van beroep hovenier te Kadenbeek (Limb). Het 
is mij niet langer mogelijk te zwijgen en ik moet mijne bewondering te 
kennen geven over Uw beroemden KLOOSTERBALSEM, want waarlijk 
verdient deze den naam van Koning der Balsems ten volle, hetgeen ik kan 
bewijzen. Reeds meer dan 20 iaar heb ik gesukkeld aan rheumatism in mijn 
linkerbeen, en heb daarvoor veel dokters geraadpleegd en vele middelen beproeld. 
Ten slotte kreeg ik het zoo erg. dat ik beslist niet meer kon gaan. Onverdragelijke 

pijnen heb ik uitgestaan, totdat ik besloot tot het gebruik van den KLOOSTERBALSEM. In het geheel 
heb ik vier po tjes daarvan gebruikt en ben daardoor volkomen genezen. Wat dit voor mij beteekent, zal 
U duidelijk worden alk ik U zeg, dat ik niet in staat was mijn werk te verrichten, en wat zoo ik hebben 
.moeten beginnen ? Ik sta alleen op de wereld en moet van mijn werk leven. Gelukkig heeft Uw heilzaam 
middel mij geheel hersteld en ik geef U dan ook gaarne het recht mijne verklaring af te kondigen. „

De KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paulo, is de beste zalf die bestaat, daarom ook dat hij 
door vele menschen de Koning der Balsems wordt genoemd.

De KLOOSTERBALSEM is een zeker geneesmiddel tegen alle sneden, kneuzingen, verstuikingen 
brandbleinen en brandwonden, schurft, ririgdauw- en baarworm, open plekken, dragende wonden, speen 
(zoowel bloedend als blind).

De KLOOSTERBALSEM kost per pot van 50 gram fr. 1,50, van 100 gram fr. 2,50 en van 250 gram fr. 5, —. 
Hoe grooter pot, hoe voordeeliger dus! Elke pot moet afgesloten zijn door een rooden band, met de 
handteekening van den Generaal-Agent L I. A k k e r ,  Rotterdam. Alle andere is waardelooze namaak. 
welke nooit geneest! Verkrijgbaar bij J . Verhamme. apoth. Marktstr. Iseghem en in alle apotheken.

Hoofd-Depót voor België: O. DE BEUL, 57, Lange Nieüwslraat, Antwerpen.
Algemeen Depöt: L. I. AKKER, ROTTERDAM.

GROOTE PRIJSKAMP MET DE KAART 
BIEDEN  

Zondag 19 Maart 1911
In de Gulden Spoor, bij J. Vandommele-Demey, 

Kerkstraat.
25 Fr. Prijken : 10 fr. 7 fr. 5 fr. 3 fr.

PINTJEDEK
Zondag 5 Maart bij Louis Vancompernolle 

Emelghem.

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

Geen. G rijs H a a f

W ekelijksche Markten
KOKTdlJK 20 Feb. 27 Feb.

Tarwe heet. fr. 19,50 a 20,00 19,50 a 20,00
Rogge 15,00 a 15,50 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,50 17.00 a 17,50
Koolz.olie 100 k .00,00 a ö8,50 00,00 a 68,00
Lynz. olie 100 k.00,00a 112,00 00.00 al 11,00
Aardappels 10,00a 13,00 10,00 a 13.00
Boter per Kilo 3,30 a 3,50 3,40 a 3,55
Eieran par 25 2,20 a 2,50 2,30 a 2,40
Suikerijb. bssch. 00,00 a37,50 00,00 a 40,00

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt: 27 Feb. 213 koeien, 103 veerzen 
41 stieren, 47 ossen.

ROÜSSELAKE 21 Feb.

M E E R ! ! !
« D e  N ie u w e  L o n d o n »
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a rg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en  neem t de pelletjes 
v a n  h e t  hoofd weg.

E i s c h t  o p  
d e n  h a l s : n̂rv̂ -PTryj

In  f la c o n s  v a n  f r .  1 , 5 0  en  f r .  2 . 5 0

Engelsche lunHinctuur u i  2 fr. par flacon
T e  k o o p  b ij A p o th e k e r s  

D ro g is te n , H a a rs n ijd e rs  en  R e u k w in k e is  
la ’t groot: Parfumerie Dr Satp, Wachiebake (Belgïa)

Doos van 2 c.ac(ïefren
KoKer van9cachefTen

in a l le

APOTHEKEN ALGEMEEN DEPOT
3.Squêfe Mam 

SBRUXlLLES

;emeen depot voor Iseghem en omstreken 
Apotheek Arthur Rodenbach,

Groote Markt,

Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,50 & 19,00
Rogge 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
Aardappelen 13,00 a  13,50
Boter per Kilo 3,40 a 3,60
Eieren per 25 2,20 a 2,30
Suikeryboonen beschik.38,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,00
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a68,25 
Lynz. olie 100 112,00

ÜETH55E 22  Feb.
Aardappels 100k. 12,00al3,00 
Boter per kilo 3,00 a 3,20
Eieren de 26 0,00 a 2,10
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 18 Feb.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge
Boter
Aardappels
Haver 100 k”
Boonen
Vlas

13,25 a 14,25 
2,90 a 3,40 

12,00 a 13.00
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00 

1,60 a 1,80
AU OENAï RLE 23 Feb.

Aardappels 100kc13,50al4,00 
Boter de kilo 2,90a3.17
Eieren per 25 2,18a 2,25
Varkens 41,00 a 51,00
Konijnen 3,00

28 Feb.
19.50 a 20,00
18.00 a 19,00
15.00 a 15,50
17.00 a 18,00
20.00 a 21,00
13.00 a 14,00 
3,40 a 3,60 
2,25 a 3,35

00,00 a 42,50 
00,00 o 18,25
25.00 a 35,00 
00,00 a 67,50 
0,00 a 110,00

1 Maart
10.50 a 12,00 
3,10 a 3,30
2.18 a 2,27 
1,80 a 1,90

43.00 a 50,00 
25 Feb.

19.00 a 21,00 
13,25 a 14,25
2.90 a 3,20

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

1,60 a 1,80
2 Maart

13.50 a 14,00
2.90 a 3,17
2.18 a 2.27

41.00 a  46,00 
a 3 00

ANTWERPEN 2  7 Feb.
Soda-nitraat beschikbare
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

fr

Veemarkt 
32 ossen 1( 

137 koeien 
28 veerzen 
25 stieren 
43 kalveren

Antwerpen
kw. 0,88 

0,00 
0,86 
0,68 
0.90

27
éi

Peb.

22,80
33,50

1,08
0,00
1,06
0,88
1.12

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het ge
vang, le 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 t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort; geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor h«t gansche leven

LANDBOUWERS
Beste engelsche zaaihaver, bijzondere 

groote opbrengst, eerste kw aliteit van 
beet en klaverzaden, beste en 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
Fransch-Vlaamsch
Duitsch-Nederlandsch
Nederlandsch-Duitsch

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

I Woordenboek 
I Callewaert
(Woordenboek 
l Kramers

Iseghem en om-

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

IE  PLUS PULYÉRULENT

Exigez la Marqué
CHEZ T O U S

l e s  N égociants en Engrais

O
/0#?PHuSPHN̂  

Wie
!  .. Exporté

HET VLUGSTE

W a a r b o r g  | !ood

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h et merk
BY ALLK

vettenk oop lied en

Diplo m e d uo n n eup. Cr? Prix

METAAL AFSLUITINGEN
CLQTUMS nÉTALLlöUES

f § F
u RSTENBERG

PÜRTES.CHENILS 
P0U LAILLERS. 
CRI LLAGES.
tissus.cAbles.
PAILLASSOm
RONCES.RESSORli
at autres artiiio! n̂JumêtalbmK

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

--------—  KATALOGUS KOSTELOOS. — ■

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij g.esjticht in  1881 

fïuidevetterstraat, 35, A ntw erpen

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10 ,000,000,00  
Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,302,859,87

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. ± 0 0 0  

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur A nnuiteiten
5 jaar fr.

10 jaar fr. 1124,90 
15 jaar fr. 0 1 , 0 0

Duur Annuiteiten
20 jaar fr.
25 ja a r  fr. G S , 8 0  
30 j a a r  fr. 5 9 , 6 0

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lichtingen zich  te toenden tot eenen der a g en ten :

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; C. COOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOÏTE,
I Koster, Ingelmunster ; DENNE WETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke

raar te Rumbeke.

;X-N
BELANGRIJK BERICHT

T A N D E N

M, k r  M. i EI ER
Bijzondere Chirurgijns Taalmeesters-Specialisten 

G edivlomierd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

v eree rd  door de g ees te l i jk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K .o r t r i jk
bij h e t  g ev an g , huis m et k o e tsp o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pynljjke 
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 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 Mm* MAURICE MtóiËR 
ondernemen ook da herstelling van allo mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden  te  beg innen  van a i 5 frank . — V olled ige  gebijten  van af 
100 f ranken  en hooger. — Al d® k u n s ttan d en  en geb ijten  kom ende uit d* 
laboratoxre van Mr en M“‘ M aurice M EIER , zijn v e rzek erd  voor het leven
T« raadplegen alle dagen ta vORTRlJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 u ren  u itgezon d erd  de zop 
en  h e e g a a g e n .


