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H uw elijksgeluk .
Het huwelyk moet de band der edelste vrien- 

schap tusschen twee menschen zijn, de heiligste, 
duurzaamste band, gewijd door de reinste 
zedelykheid en den zuiversten godsdienstzin. 
In het huwelijk verbindt zich aan de behoeften 
des herten, de noodzakelijkheid van het bijeen 
zijn door wettelijke bepalingen,de echtgenooten 
hebben dezelfde belangen, hetzelde genot van 
het vermogen, hetzelfde lot. Voor het leven 
verbonden, zijn zij zeker nooit te worden g e 
scheiden, dan door den dood, die alle mensche- 
lijke banden losknoopt.

Een gelukkig huwelijk brengt het aardsche 
leven tot zijne hoogste waarde, want wy 
vinden er alles in, waarnaar ons hert verlangen 
kan.

Wie beschermt de zwakke vrouw beter dan 
de man. die voor haar handelt in de stormen 
des levens en voor haar werkt ? Wie acht en 
wie heeft haar teederder lief, als reeds de rozen 
der jeugd vau hare wangen zijn verdwenen, 
dan de trouwe echtgenoot, die in zijne levens
gezellin steeds hare deugden, naar zacnt gevota 
en het geheele schoone verleden van het leven 
lief heeft ? Wie beloont de moeite van den 
man. zijne veelvuldige zorgen beter, dan zijne 
vertrouwde levensgezellin, die in hem haar 
eenigen en besten vriend, haren beschermer 
ziet ? Wie weet hem beter te troosten, als 
hij zijne mo'eite niet beloond en zich door 
anderen miskend ziet, dan de vertrouwde van 
zijn hart, die hem het best beoordeelen kan ?

Voor wien zoude man n a a r  achting, aanzien 
en vermogen streven, als hij dat alles met haar 
niet kon deelen, die z o n d e r  wangunst zich in 
zijn geluk verheugt, als in haar eigen ?

En als de ouderdom met zijne gebreken 
k o m t: Wie draagt ze met grooter geduld dan 
het trouwe hart, dat de schoonste le-vensuren 
met ons deelde ? Als ziekte ons aan het leger 
bindt : wie zorgt liefdevoller dan de trouwe 
hand, die zich aan de onze voor altijd verbond.

De hoeksteenen voor een gelukkig huwelijk 
zyn liefde en hoogachting, zij konnen door 
geene wet worden gedwongen, zij moeten ver
worven worden. Slechts liefde brengt hoog
achting en stil en vast vertrouwen voort, 
slechts liefde duldt verschoonend de gebreken 
van anderen en wacht het gunstige oogenblik 
af, om gebreken aan te wijzen en te trachten 
ze te verbeteren.

Vindt men ook niet in elk menschenhart 
deze hoogere liefde voor anderen, zij die haar 
niet bezitten, moeten uit liefde voor zich zelven 
het huwelijk dragelijk en gelukkig maken, 
door wijze en edelmoedige handelingen. Zij 
moeten uit liefde voor zich zelven er naar 
streven om gebreken en zwakheden te over
winnen en daardoor trachten naar de hoog
achting van den echtgenoot.

Het huwelijk is een beginsel van beschaving. 
Het maakt de ruwen zachter en de beschaafden 
biedt het de gelegenheid, om hunne zachtheid 
te bewijzen.

Het brengt zooveel geluk, dat een enkel 
ongeluk niet in rekening behoeft gebracht te 
worden.

Gelukkige huwelijken zyn het beste middel 
om het menschelijk hert te vormen.

Zoolang de liefde de herten verbindt, zal de 
deugd ook haren tempel behouden. En toch 
vindt men zoovele ongelukkige huwelyken.

!<i Hoe dikwijls ziet men de sporen niet van 
{ huiselijk ongeluk,de gevolgen van tweedracht, 

hoe dikwijls hoort men geene klachten, 
geene wenschen om vrijwillig van elkander te 
scheiden.

Is het niet noodig om de oorzaken daarvan 
op te sporen ?

De eerste oorzaak is veelal de onvoorzich
tige keuze van een echtgenoot, zeer velen 
sluiten onder den eersten indruk den band 
voor het leven, zonder zich zelf en eigen ge
breken te kennen, zij zien slechts eene aan
gename toekomst, niet de moeite en de zorgen 
die de toekomst, onvermijdelijk medebrengt.

Is het wonder, dat de ontgoocheling spoedig 
volgt, dat de onverschilligheid ontstaat ?

Andere sluiten huwelijken met nevenbedoe
lingen ; zij doen het om hun vermogen te 
vergrooten of ter wille van de familie, zonder 
te letten op de eigenschappen van hem of haar, 
die men tot echtgenoot neemt.

De winzucht bereikt dan wel haar doel, de 
familietrots heeft wel zijn offer, maar al het 
geld van de wereld kan de oorzaken, niet 
wegnemen, die het huwelijksgeluk verstoren.

Nog een derde oorzaak willen wij opnoemen, 
die het huwelijksgeluk verstoren kan.

Het zijn de kleine gebreken, de eigenaardig
heden, die het oog van den vreemde ter 
nauwernood waarneemt, maar die door de 
innige verbinding van het huwelijk, toch 
geheel het geluk uit het huisgezin verjagen. 
Met goeden wil, met geduld, toegevendheid en 
zelfkennis, zijn deze kleine gebreken weg te 
nemen ; men moet naar geene volmaaktheid 
van anderen verlangen, welke men zelf niet

,men moet niet toornjg' worden over rfo gebreken van anderen, voör dat meh eigen
gebreken heeft overwonnen. Op geduld, liefde 
en hoogachting, bouwt men het huwelijks
geluk. ______________

V oor de M ilicianen.
In de maand Juni herbeginnen de werkin

gen der milicie, zooals men weet. Het is 
nu dat de jongelingen zich moeten laten 
inschrijven voor .het samenstellen van het 
contingent van 1912.

Velen der belanghebbenden meenen dat 
zij zich niet moeten aangeven, omdat zy 
een invrijheidsstellingsrecht hebben wegens 
het onder dienst zijn van eenen broeder.

W e l n u ,  in dat geval kunnen zij als achter- 
blyvers beschouwd worden, en in plaats van 
voor den dienst ontslagen te worden, kun
nen zij als straf verplicht worden 3 jaar 
dienst te doen.

Anderzijds zijn talryke milicianen vrijge
steld wegens eenen broeder onder dienst, 
enz. Als zij dat niet op uur en tijd doen 
gelden, dan zullen zij later vruchteloos dat 
vrijheidsrecht inroepen en moeten dienen.

Men begeve zich zonder uitstel ter. stad- 
of gemeentehuize.

De Hoogere A rbe i is raa i
Dinsdag voormiddag vergaderde te Brus

sel, de Hoogere Arbeidsraad, onder het 
voorzitterschap van M. Cooreman. De bespre
king liep over het voorontwerp van het 
collectief arbeidskontrakt. M. Brants, ver
slaggever, toonde het nut van zulk kontrakt 
aan, dat bestemd is om de geschillen te 
voorkomen die maar al te dikwijls tusschen 
de bazen en de werklieden oprijzen.

M. Arthur Verhaegen verdedigde het ont
werp, en bedankte M. Hubert, minister 
van arbeid, omdat hij de belangrijke kwestie 
aan den raad onderworpen heeft.

Men hoorde verder nog M. Hector Denis, 
die eene reeks wijzigingen voorstelde en 
breedvoerig ontwikkelde. De socialistische 
redenaar bracht, in zijne redevoering, hulde 
aan een werk van Pater Valerius Claes van 
het orde der capucienen, leerling der Hooge- 
school van Leuven, die het wetsontwerp 
over het Kollectief Kontrakt opgesteld heeft, 
dat tot grondslag diende der besprekingen 
van de commissie.

om het wetsontwerp betreffende de handels- 
policie te bespreken. Er werden opmerkingen 
gemaakt over den aankoop en terugverkoop 
van gestolen voorwerpen, over de beteekenis 
te geven aan de « fabriekatiegeheimen », 
over de tusschenkomst van het openbaar 
ministerie om zekere handelsbedrijven te 
beletten ; over de rechten der beroepsvereeni- 
gingen, enz.

2 0 0  m illioen  voor 
de w erk lied en .

Dank aan het spaarzaam en vooruitziend 
bestuur der katholieken, is er, in 10 jaar, zon
der verhooging van lasten, 200 millioen frank 
besteed aan de werkmanspensioenen, de pen
sioenen van 65 frank, die jaarlijks aan meer 
dan 200,000 werklieden betaald wierden, 
beloopen. in 10 jaar tot desom van 140millioen. 
Sedert 15 jaar ook, geeft de Staat groote 
toelagen aan alwie stort in de pensioenkas. 
Die toelagen beloopen reeds tot de som van 
60 millioen. In de drie laatste jaren, waren 
die toelagen de volgende :

In 1903 : 4,731,106 frank.
In 1909 : 4,941,877 »
In 1910 : 5,104,648 »
De provinciën, zekere gemeente- en andere 

openbare besturen geven ook toelagen.
Indien al de werklieden jaarlijks iets 

stortten voor hun pensioen, wij zouden er, 
na eenige jaren, toekomen, dat allen een 
pensioen bekomen, niet alléén van 65 fr., 
maar 100, 200, 300, 360 frank, bijgevolg 
één frank daags. Het hancrt dus van de

1 a r u  — d . o f  '711 I c i t j j p  o p npensioen hebben.
Het katholiek Staatsbestuur vraagt niets 

beter, maar de werklieden moeten meêwillen. 
Dat is reeds honderd en duizendmaal gezeid 
en gedrukt. Wanneer eindelijk zullen al de 
werklieden overtuigd zijn van hun eigen 
voordeel en jaarlijks voor hun pensioen 
eenige franken storten ? In andere landen 
worden de werklieden er door de wet toe 
VERPLICHT. Is de vrijheid niet beter ?

De H andelspolitie.
De Hoogere Raad der Ambachten en Nee- 

ringen heeft dinsdag eene vergadering gehou
den onder het voorzitterschap van M. Nerincx,

Werkstaking aao ie Leie.
In het begin der maand april werd er 

tusschen de bazen en werklieden eene over
eenkomst gesloten om gedurende het Leie- 
seizoen (roottijd) te werken 11 uren daags 
aan 3 frank. De bazen, die eene krisis vóór
zagen, kw am en ook met hunne werklieden 
overeen dat deze als borg een weekloon, 
zijnde 18 franken, lieten staan tot na den root- 
tyd. Dit laatste werd nu door eenige bazen in 
voege gebracht. Sommigen van hen hielden 
aan hunne werklieden twee franken per 
week af tot de borgsom zou volledig zijn. 
Anderen betaalden wekelijks maar de helft 
aan hunne werklieden.

Volgens het schijnt zou M. Gustave Sey- 
naeve, van Gulleghem, voor wien 60 werk
lieden aan de Leie werken, vernomen hebben 
dat zij zouden in staking gaan en daarom 
liet hij maandag geene nieuwe hekkens 
vullen noch in het water steken. De w erk
lieden, daarover verbitterd, lieten den arbeid 
staan en wandelden dinsdag langs de boorden 
der Leie, hunne makkers die nog aan den 
arbeid waren uitscheldend en bedreigend. 
Weldra voegden zich bij hen de werklieden 
der gebroeders Baeckelandt, van Gulleghem ; 
die van Dupont ; Huysentruyt Camiel ; de 
gebroeders Vanderstichele van Bisseghem ; 
die van de weduwe Ghekiere van Marcke, 
enz. en weldra was het getal werkstakers 
tot rond de 500 geklommen.

Dinsdag had M. Seynaeve eenige vreemde 
werklieden ontboden om zijn vlas uit te 
trekken, maar deze werden door de stakers 
bedreigd en men moest de hulp der gendar
merie van Kortrijk inroepen. Woensdag zijn 
deze werklieden uiet durven terugkeeren. 
Zes gendarmen wandelen langs de boorden 
der Leie om de rust te handhaven en de 
nog aan den arbeid gebleven vlasbewerkers 
des noods te beschermen.

Woensdag morgend vergaderden de voor
naamste vlashandelaars te Bisseghem om eene 
beslissing te nemen. In den namiddag zouden 
zij nogmaals vergaderen.

Donderdag namiddag vergaderden de vlas 
bewerkers van Marcke en Bisseghem in deze 
laatste gemeente en deze van Wevelghem

en Lauwe te Wevelghem. Zy eischen voor- 
het oogenblik geen opslag, maar slechts 10 
uren werken per dag.

In de Kamer.
De bespreking over de Schoolwet.
M. Troclet zegt dat de wet van M. Schol

laert zoowel als deze van M. de Limburg-
Stirum, een middel is om de openbare
penningen te onttrekken aan het regel
matig onderwijs, aan de offioieele scholen. 
In de twee wetten zijn er voorzeker grond
beginsels die alleman bijtreden kan, doch 
zij dienen enkel om de groote gebieken der 
voorstellen te verduiken. De hervormingen 
die men ons voorstelt zijn niets weerd. Voor
wat de kinderarbeid betreft, M. Schollaert
spreekt alleen van het werk in de fabrieken 
te ontzeggen aan de kinderen beneden 14 
jaar. M. Limburg spreekt heel oppervlakkig 
van de handels-, nijverheids- en landbouw
ondernemingen. de t ’huisarbeid blijft verge
ten. En hoe wil men het verplichtend on- 
daLWjia-.toeDasseji ? Men zal berispen, de 
en dat is al I

De invoering van den 4* graad is geen 
pluimken dat de regeering op den hoed stel
len mag. De groote anti- clericale gemeenten 
hebben dien graad reeds ingevoerd.

En dan den schoolbon. De clericalen beweren 
dat hij de vrijheid van geweten der huis
vaders zal waarborgen ; neen de schoolbon 
zal de jacht op de schoolkinderen inrichten, 
de tucht in de scholen dooden, aanleiding 
tot dwang en broodroof.

M. Carton de W iart. — M. M. Neujean 
en Hymans hebben verleden week de kwestie 
der schoolwet op grondwettelijk gebied ge
bracht ; dat is inderdaad de eenige kwestie 
waarop zij voor ’t oogenblik kan gebracht 
worden.

De oppositie erkent het recht voor den Staat, 
de provincie en de gemeente, aan de vrjje 
scholen toelagen toe te staan ; zij erkent dit 
recht, omdat zy het onmogelijk betwisten kan. 
Alleen willen onze tegenstrevers niet dat die 
gunst voor de vrije scholen een recht worden 
zou. Het recht der openbare machten zou maar 
alleen mogen, maar niet moeten uitgeoefend 
worden. Dat is het verschil dat onze tegen
strevers maken. De Constituante heeft het 
stelsel der toelagen op zeer schrandere wijze 
geregeld en dit recht is door al de staatslieden, 
M. Frère-Orban ook, M. Hymans, erkend 
geworden. M. Frère-Orban heeft zelfs ver
klaard dat de ondersteuning van den Staat 
het toezicht van den Staat niet oplegt. En de 
voordeelen van dit recht worden door alle 
vrije scholen zonder onderscheid genoten. 
Langs uwen kant, höeren der oppositie, worden 
er door de openbare machten toelagen verleend 
aan de rationalistische school van Vorst zoowel 
als aan de vrije Hoogeschool van Brussel.

M. Hymans heeft verleden jaar hier gezegd : 
Dat het de familievaders zijn die d« toelagen 
voor eene school moeten vragen. En M. Janson 
onderbrak met de vragen : « En welke waar
borg zullen de minderheden hebben ? Zal een 
vrijdenker, vader van familie, eene ^onzijdige 
school kunnen bekomen, daar waar er geene 
is ? » En ik vroeg dan aan M. Hymans : « En 
een katholieke huisvader kan die ook eene 
school naar zijnen keus bekomen?» Waarop



M. Hymans antwoordde : « Dat is eene kwestie 
die te onderzoeken blijft! » (Gelach en toej. 
rechts).

Welnu, wij onderzoeken thans die kwestie 
en het hangt maar van de oppositie af de 
schoolkwestie op te lossen! (Toej. rechts. — 
Rumoer links).

M. Carton de Wiart eindigt te midden van 
het gerucht zijne redevoering met aan te toonen 
dat de katholieke familievaders, die lasten- 
betalers zjjn en helpen het openbaar onderwijs 
onderhouden, recht hebben op eene school 
volgens hun geweten en hunnen keus. Met 
welk recht wilt gy de katholieken, die de 
vrijheid door de Grondwet gewaarborgd, willen 
genieten, dit opperste recht ontzeggen? De 
schoolwet is de vrijheid, is de gelijkheid op 
gebied van openbaar lager onderwijs. Met haar 
te stemmen zullen wij een echt nationaal werk 
verrichten.

Onze tegenstrevers vallen geweldig uit tegen 
den schoolbon. Zij weten nochtans zoo goed 
als ik wat M. Lorand in 1893 gezegd heeft in 
het onderwijsverbond, voorgezeten door M. 
Buis. Op die zitting verdedigde M. Féron het 
stelsel Lorand-de Harlez. En wat bevatte zijne 
redevoering? Al de schikkingen bevat in de 
memorie van toelichting van het huidig wets
ontwerp en wetsvoorstel ! M. Féron herhaalde 
hier in de Kamer zelf zjj ne pleidooi ten voordeele 
van het stelsel Lorand-de Harlez, er bijvoegend 
dat de familievader de volle vrijheid moet hebben 
zyn kind naar eene school zijner keuze te 
zenden, en dat de toelage niet aan de school 
maar aan het kind moest gaan, bijgevolg eene 
toelage in evenredigheid van het getal leer
lingen. En M. Feron zag in genoemd stelsel 
de oplossing van den schoolvrede.

Sinds zjjn M. Feron en zijne vrienden van 
gedacht veranderd.

Mannen van gezag hebben nu den grond
slag Lorand-de Harlez gekozen voor de nieuwe 
schoolwet. En waar zijn nu MM. Lorand 
en anderen ? Zij zijn niet meer te vinden !

In Engeland worden de gemeenten ver
plicht de officieele zoowel als de vrije scholen 
te onderhouden. En in Holland richt de 
grondwet van 1887 de schoolvrijheid in.

De hollandsche schoolwet is bewonderens- 
weerdig. Onze geburen en vrienden van het 
Noorden, hebben na hevige besprekingen in 
de Statenkamers de belangen van de ver
schillende overtuigingen weten te vrijwaren. 
De hollandsche wet gaat veel verder dan 
het wetsvoorstel de Limburg-Stirum, en nog 
veel verder dan het stelsel door de regeering 
voors’esteld. Zij verleent zelfs aan de vrije 
scholen een vierde van de kosten noodig 
voor het bouwen van schoollokalen.

Wij willen ook aan al de huisvaders, 
aan al de kinderen de vrijheid geven, die 
M. Kuyper en Mgr Schaepman, door eene 
loyale overeenkomst, aan de hollandsche huis
vaders en kinderen bezorgd hebben. Is bij 
ons eene vaderlandsche samenwerking moge- 
liik v o n r  de. ^ n l o R s u p q ^  d a r .  s c ta o o lP
vraagstukken ? Wij hadden het durven 
hopen ! En niet alleen voor de schoolkwestie, 
maar ook voor het beroepsonderwijs en voor 
de beteugeling van den te langen kinder
arbeid. De oppositie heeft ons die hoop nu 
ontnomen.

Welnu, dit werk van rechtveerdigheid 
en van overtuiging, zullen wij, katholieken, 
tegen u en ondanks u verwezentlijken. En er 
zal eens een dag komen waarop gij in geweten 
zult moeten erkennen de groote verdienste van 
de voorgestelde schoolwet.

B IN N E N L A N D
Vichte. — Brand in de Kerk. — In de 

sakristij der parochiekerk alhier, is donderdag 
brand uitgebroken. De kleederen, en al wat de 
groote kas bevatte, is de prooi der vlammen 
geworden. De schade wordt op 500 f r. geraamd. 
Men denkt dat de brand aangekomen is door 
het wierookvat, dat men onuitgedoofd in de 
kas geplaatst had.
Gevangene getrouwd. — Een zonderling 

huwelijk is zaterdag morgend te Rousselare 
voltrokken. De genaamde Gustaaf Decouttere, 
wonende te Rumbeke, die over een tweetal 
maanden door de korrektionneele rechtbank 
van Kortrijk veroordeeld werd tot eene gevang- 
zitting van 18 maanden, voor messteken aan 
Gustaaf Deforce, is des morgens rond 8 1/2 ure, 
met een rijtuig alhier aangekomen, vergezeld 
van twee gendarmen in burgerskléeren, On
middelijk zijn zij naar ’t stadhuis gekoüien, 
waar zijne aanstaande bruid Emma Laevens, 
wonende te Rousselare hem verwachtte. Het 
huwelijk werd door den schepen Carbonez 
voltrokken, in tegenwoordigheid der twee 
gendarmen als getuigen. Onmiddelijk na de 
plechtigheid is hij met hetzelfde rijtuig terug 
naar Kortrijk gevoerd. Het kerkeiyk huwelijk 
werd ’s namiddags in de kapel van het gevang 
te Kortrijk voltrokken.

De Panne. — Een nieuio standbeeld. — 
Ter plaatse waar Leopold I in 1831 den 
eersten voet op Belgischen bodem zette in 
De Panne, zal een standbeeld aan onzen 
eersten vorst worden opgericht. De tQeko
mende maand zal de commissie worden 
samengesteld.
Wervick. — Vlasfabriek afgebrand. — 

Zaterdag nacht is de zwingelfabriek van M. en 
Mad. Eugeen Demyttenaere-Breyne, te Wervick 
door een geweldige brand geheel in asch 
gelegd.

Zaterdag had men van 4 ure gewerkt, ’t Is 
’s avonds rond 11 ure 15 dat de brand begon. 
Eenieder sliep en het vuur dat er machtig veel 
licht ontvlambare stoffen vond, breidde zich 
bliksemsnel uit. Toen men vroeg langs welken 
kant het vuur begonnen was, kon niemand ant
woorden. Alleenlijk vernam men dathet gebouw 
reeds in laaie vlam stond, toen het gevaar be

merkt werd. De eigenaars moesten door geburen 
gewektworden. De twee huishoudens, waarvan 
wij hierboven spraken, hadden den tijd by 
vrienden te vluchten. Toen 15 minuten na het 
noodsein de pompiers ter plaats kwamen, be
gonnen zij met de voorhuizen te bevrijden, 
waarin zij dan ook gelukt zijn. De fabriek was 
intusschentijd in een vuurpoel veranderd. Aan 
blusschen viel er niet te denken. De vlammen 
stegen hoog op en konden tot Komen gezien 
worden. Men beweert zelf ze tot Kortrijk 
gezien te hebben. Eene talrijke menigte was 
toegesneld en kon moeilijk door de policie en 
de gendarmen weerhouden worden.

’t Is eerst ’s morgends rond 6 ure dat men 
zich kon rekenschap geven van de aangerichte 
schade. Al de daken der fabriek waren inge
stort. Het was nog slechts een veld rookende 
puinen waarin steenen, pannen, ijzeren balken 
enz. dooreen lagen. Moest de wind wat fel 
geweest zijn, dan ware het een echt gevaar 
geweest voor de naastliggende gebouwen, 
onder andere de samenwerkende bakkerij. Het 
stoommachien heeft gelukkiglijk ook niet al 
te veel geleden.

De schade beloopt 56,000 fr. voor de gebou
wen en ongeveer 50,000 fr. voor ’t vlas. Alles 
is verzekerd. De fabriek werd over twee jaar 
geheel vernieuwd. Men verwerkte er dagelijks
7 tot 8,000 kilos. M. Demyttenaere gaat alles 
terug opbouwen, zoodat de werklieden niet al 
te lang zonder werk zullen zijn Men weet niet 
hoe het vuur mag aangekomen zijn. Een onder
zoek is daarover geopend.

Doornijk, — Zomercarnaval op 25 
Juni. — Uitgang 1 1/2 uur. Tweede jaar.
— Groot succès. 3700 deelnemers, 40 muzieken 
10 wagens. Schitterende fakkeltocht om
8 ure ’s avonds. Bijzondere treinen.

— Er bestaat ergens een lot der Tentoon
stelling van Brussel, die welhaast, voor den 
eigenaar eene weerde zal hebben van 500000 fr. 
Van het begin der tentoonstelling waren 
deze winners altijd iemand aan wien die 
groote som groot genoegen verschafte.
Lezers opgepast. — Er wordt veel vieux, 

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

Op deze manier zal alles wel gaan. Goede
cru ar* r o n n m m s n i l p p r t ,  hfl.fl.r Z ftlvpve.

S T A D S N IE U W S  
A lgem eene vergadering

van den
KATHOLIEKEN BURGERSBOND.

Maandag 29 mei om 8 1/2 ure s’avonds 
had de maandelijksche vergadering plaats 
in de Café Royal. Een honderdtal leden waren

De vergadering was voorgezeten door 
Dr Gits. Na de lezing van het verslag, wierd 
er overgegaan tot de bespreking van de punten 
aan het dagorde.

Dr Gits nam het woord en sprak in dier 
voegen :

I Bevoordeeligt uwe Medeburgers.
Mijnheeren,

Over drie jaren in den loop van den zomer, 
werd er door de zorgen van het Bestier 
van dezen bond, in alle huizen van stad 
een schrift uitgedeeld waarin wij onze 
medeburgers verzochten de Iseghemsehe nee- 
ring te bevoordeeligen. Dan zeiden wij : Me
deburgers, voor al hetgene gij noodig hebt 
in uwe huisgezinnen, koopt het zooveel 
mogelijk in stad, Voor al hetgene gij doet 
werken, voor timmeren, metsen en bouwen, 
wilt de voorkeur geven aan uwestadsgenooten,

Met alzoo te werke te gaan zal er onder 
de verschillige klassen onzer bevolking meer 
genegenheid, meer vriendschap heerschen, 
en door deze standvastige betrekkingen zal 
de dankbaarheid de banden der eendracht 
nauwer en vaster toesnoeren.

Zoo spraken wij over drie jaar, wij drukten 
dan op het papier een wensch uit, door velen 
van u herhaalde malen mondelings gedaan.

En ’t is ons tegenwoordig aangenaam te 
bestatigen dat aan ons schrijven gehoor werd 
gegeven, en dat van langs om meer in de 
gebruiken komt zijne medeburgers te bevoor
deeligen.

Nochthans, MM. ontkennen wij het niet, 
daar zijn nog klachten en menigmalen reeds 
heb ik gehoor moeten leenen aan gansch 
gegronde klachten.

Maar wat kunnen wij er aan doen, wij 
kunnen toch niemand dwingen noch ver
plichten.

Het eenigste dat wij kunnen doen, is hetgeen 
wij hier doen : Wij verzoeken u dus, MM. 
in de mate van het mogelijke al uwe aan
koopen in Iseghem te doen, al uwe werken 
aan Iseghemsehe ondernemers en werklieden 
toe te vertrouwen. En de handelaars en 
neeringdoeners van stad, die ik hier zoo 
warm aanbeveel, zullen het mij zekerlijk 
niet ten kwade nemen zoo ik hun ook iets 
zegde :

Tracht, handelaars, u zoo goed op de hoogte 
te stellen als de handelaars van andere ge
meenten en steden, opdat men geen uitvlucht 
vinde om zich naar elders te wenden.

Tracht dat uwe waren van beste hoeda
nigheid wezen en dat uwe prijzen steeds 
toelaten in volkomene trouwe ' bij u te 
koopen.

Stelt er eene eer in dat uw werk zoowel 
uitgevoerd worde dan gelijk op welke plaats, 
en zorgt steeds dat gij fier moogt zijn met 
het werk dat gij aflevert.

p o eze  m anier zaï diieb wt 
waar recommandeert haar zei

Van weder kanten zal . men betrouwen 
hebben in malkaar tot grooter voordeel van 
koopers en verkoopers, tot vooruitgang en 
bloei der Iseghemsehe nijverheid en handel.

II. Over comptante Betaling.
Eene der grootste kwalen waarmede de 

kleine handelaar, de kleine neeringdoener 
af te rekenen heeft is ongetwijfeld het lang 
uitstellen van betalen.

In den grooten handel heeft men daar 
doorgaans zooveel moeite niet mede. De 
handelscontracten duiden .gewoonlijk aan op 
welke manier en op welken tijd de betaling 
moet plaats hebben. En eerlijke handelshuizen 
zullen alles in het werk stellen om aan 
die bepalingen te volkomen. Ook worden 
wissels en kwijtbrieven op gestelden datum 
aangeboden zonder dat er daar iemand iets op 
zegt of dat zulks iemand aardig vindt.

Zoo gaat het niet met de kleine verkoopers 
met de kleine winkeliers, met bakkers, been
houwers, kleermakers, enz. Een kleerma- 
maker gelast met een kostuim te maken, 
levert zijn werk in, en zijn klient betaalt 
hem twee, drie, zes of tien maanden later, 
volgens het hem past, of volgens hij welgezind 
is.

Er zijn winkeliers, bakkers, beenhouwers, 
die maanden lang, een geheel jaar soms, 
alles wat in een huisgezin noodig is leveren, 
en te vergeefs op betaling wachten, ’t Is 
niet dat ze dat geld zullen verliezen. Ze 
mogen op hunne twee ooren slapen, maar 
ze durven aan hunnen kalant geen rekening 
zenden, ze durven hem geen geld vragen 
uit vrees dat hij het zoude kunnen kwalijk 
nemen en dat hij zijnen kalant zoude kunnen 
verliezen.

En intusschentijd zit die kleine handelaar 
te zweeten, en rond te zoeken en te peinzen 
hoe hij aan geld zal geraken om zijne eiger>e 
schulden te betalen.

Daarvan zal ik u een voorbeeld van eigene 
ondervinding geven.

Verleden jaar kwam een kleine neering
doener te mijnen huize en vroeg om mij 
te spreken. Nooit heb ik een mensch ontvan
gen die mij met meer verlegenheid aansprak. 
Ik moest hem helpen om te wete te komen 
dat hij mij 25 fr. kwam vragen die ik 
sedert korte dagen hem schuldig stond. On
middelijk was hem de verschuldigde som 
overhandigd. Hij bedankte mij wel duizend
maal en verschillige keeren voor hij mijn 
huis verliet, vroeg hij mij dat ik het niet 
kwalijk ging nemen, en dat ik toch in 
het toekomende zijn kalant zoude mogen 
blijven.

’t Is niet lang geleden, een beenhouwer 
van een naburig dorp vertelde mij dat hij 
aan de rijkste persoonen zijner gemeente 
al het noodige vleesch mocht leveren.

Maar nooit, voegde hii er bij, weet ik 
w a n  n e e r  ïiv z ,a i u e ï a a i u  « u a i c u .  n e t  neeu
mij gebeurt d a t j k  meer dan een jaar moest
wachten om jmijn geld op te rapen. En
’k hadde menigmalen zoo gelukkig.geweest
had men mij vroeger betaald.

Die staat van zaken is dus uiterst nadeelig,
1) In geval men de rekening niet juiste 

vindt, is het zeer moeilijk de zaken in den 
klaren te trekken.

Wie is er bekwaam na verschillige maanden 
dat een werk geeindigd is, te bewijzen 
dat het getal aangegeven werkuren juist 
of niet juist is ?

Vandaar moeilijkheden.
2) De kleine burger geniet doorgaans 

geen groot krediet. Als de gestelde dag 
daar is moet hij ook betalen. En zijn eigen 
geld is weg en ’t brengt niets op.

3) Hoe grooter de te goed te vinden som 
beloopt, hoe moeilijker om betalen, en hoe 
eer men zich aan verlies blootstelt.

W at kan men nu doen om dien toestand 
te verbeteren ?

]) Wanneer men u winkeliers, neering
doener, naar de rekening vraagt, zeg niet 
meer : ’t en presseert niet, menheere ; ’t zal 
wel ne keer passen madame, maar zendt 
ze onmiddelijk.

Velen van ons weten hoe traag vele 
menschen zijn om hunne rekening te zenden.

2) Maar ’t bijzonderste van al is. MM. dat 
de Burgers de inwoners van stad zich op 
hun eerlijk woord verplichten binnen eenen 
gestelden tijd, eene maand, of twee maanden 
alles te betalen. Zich verbinden het niet 
kwalijk te nemen dat hunne rekeningen 
t ’huis gezonden worden, en alzoo opentlijk 
toonen dat ze door daden de kleine burgerij 
genegen zijn.

Wij zullen inlichtingen nemen in andere 
steden hoe de zaken daar staan, en wij 
hopen in eene eerstkomende vergadering 
beteren uitleg te kunnen geven.

Een lid, J. De Busschere, vraagt het woord 
om over burgersbelangen te spreken.

Hij vraagt verbetering voor het lager onder
wijs :

Dat de klassen niet meer dan 50 leerlingen 
zouden tellen. De onderwijzers kunnen onmo- 
gelijk 80 kinders en meer in ’t oog houden ; 
de leerlingen zouden met meer gemak leeren, 
en bijgevolg veel meer nut uit de lessen 
trekken.

Dat het getal onderwijzers in evenredigheid 
zoude verhoogd worden. Sedert de hinrichting 
van het lager onderwijs in St Josephsgesticht 
in ’t jaar 1879, is dit getal onveranderd 
gebleven. Iseghem telde toende 9000 inwoners, 
nu zijn er 15,000. De schoolbevolking is in 
gelijke mate aangegroeid, en het getal onder
wijzers is hetzelfde gebleven. In het geheel 
zijn er slech’ts 4 klassen en 4 meesters voor al 
de betalende knechtjes van 6 tot 12 jaren ; 
terwijl het getal onderwijzers voor de koste-

looze school tot 7 beloopt. En nochtans het is 
de burgerij die een groot deel der lasten 
afdraagt, het is dus redelijk dat hare kinders 
een welingericht onderwas genieten.

Vele verbeteringen wierden onlangs nog 
door den E. H. Van Overschelde, bestierder 
van St Josephsgesticht, ingebracht, waarvoor 
wij hem dank wijten; een grooter onderwijzend 
personeel zou hiertoe nog veel helpen.

Spreker vraagt ook eene knechtenschool op 
de parochie van ’t H. Hert, die ruim 4000 zielen 
telt, en waar er tot nu toe geene bestaat. 
De familievaders van de nieuwe parochie 
wenschen dit vurig.

Den 15 November 1909 kwam de kwestie 
van het inrichten van eenige latijnsche 
klassen in St Josephsgesticht, ter sprake in 
den Burgersbond. M. de Burgemeester heeft 
dien ten gevolge voetstappen gedaan bij Z. H. 
Mgr de Bisschop, tot het bekomen dezer 
klassen, doch deze zijn tot nu toe met geen 
goeden uitslag bekroond geweest

En nochtans welk groot voordeel zou er 
hierin niet gelegen zijn voor de burgers- 
familiën, wiens zoons zich tot het hooger 
onderwijs willen voorbereiden, of die nood
zakelijk tot het betrachten eener positie, de 
humaniora moeten volgen.

Men z e g t : er zijn kollegies te Rousselare 
Thielt en Kortrijk. Dat is waar maar sommige 
dezer, bestaan sedert honderd en twee honderd 
jaar. En hoe zijn de tijden veranderd ? Hoeveel 
is de bevolking niet aangegroeid ? ware het 
niet hoogst gemakkelijk en voordeelig voor de 
ouders van Iseghem, en omliggende gemeenten 
aan hunne kinders m its geringe kosten, twee 
drie latijnsche klassen te laten doen F Er zijn 
zeker weinig steden in Belgie die zoo bevolkt 
zijn, waar er geen kollegie of athenea bestaat.

Er is zooveel gedaan geweest voor het 
beroepsonderricht der werkende klasse ; de 
nijverheidscholen en vakscholen van Iseghem 
hebben eene verdiende befaamdheid verkregen. 
Ware het te veel vragen dat er ook iets 
voor de burgerij in dien zin gedaan wierde ?

Verder drukt spreker den wensch uit dat de 
nieuwe schoolwet rekening houde vandevraag 
der onderwijzers en hulp-onderwijzers,die eene 
behoorlijke jaarwedde vragen om volgens hun
nen stand te leven en hunne kinders eene 
opvoeding volgens hunnen rang in de samen
leving te kunnen verschaffen.

Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. 
Spreker vraagt dat den Burgersbond de stem
ming zou vragen van het wetsvoorstel Van 
Cauwelaert. Het voorstel Verhaeghe-Woeste- 
Beernaert wordt overal van kant gezet, zelfs 
te Thielt hoofdplaats van het arrondissement 
die minister Beernaert in de Kamer vertegen
woordigd.

Vervolgens wierd er overgegaan tot de 
kiezing van drie nieuwe bestierleden, 2 nieuwe 
leden ingevolge de standregels, en een in ver
vanging van M. Emile Vanden Bogaerde. 
ontslaggever.

BIJ de eerste  stem m in g  bekwamen
MM. Bral-Donego 90 stemmen

Cyriel Staes 53 »
J. De Busschere 50 »
H. Vercamert 49 »
J. Vandekerckhove 33 »
A. Rodenbach 32 »

De tweede stemming gaf den ' volgenden
u its lag :

MM. Bral-Donego 83 stemmen
Cyriel Staes 70 »
H. Vercamert 60 »
J. Vandekerckhove 46 »
J. De Busschere 45 »
A. Rodenbach 31 »

Bij de oudsoldaten.
Dinsdag had alhier de begraving plaats van 

Eugeen Pieters, in leven bestierlid der Maat
schappij van gewezen soldaten « de Ware 
Vaderlanders ».

Een schoon getal leden in korps met het in 
rouw gehuld Vaandel, waren in delijkplechtig- 
heid tegenwoordig. De hoeken van den pelder 
wierden gehouden door de bestierleden der 
Maatschappij en stil en statig trok de treurige 
stoet onder het dof geroffel der trommels en 
het blazen der veldmarsch kerkwaarts en ver
volgens naar het kerkhof.

By het graf hield de sekretaris der Maat
schappij in naam zijner medebroedersdevolgen- 
de rouwspraak :

Mijnheeren, Achtbare Medebroeders.
Voor de tweede maal sedert het ontstaan 

onzer Maatschappij van gewezen soldaten « de 
Ware Vaderlanders » komen wij den treurigen 
weg af te leggen naar dezen eenzamen °en 
stillen doodenakker, een onzer medebroeders 
vergezellende naar zijne laatste rustplaats.

De droevige taak mij heden opgeleid aan den 
boord van dit kille graf eene broederlijke hulde 
te brengen aan de nagedachtenis van den te 
vroeg uit onze rangen weggerukten makker, 
is zooveel te pynlijker daar dezen dien wij 
betreuren een onzer jeugdige leden, een onzer 
jongste bestierleden was.

Eugeen Pieters was geboren te Rousselare 
den 20 Juli 1880. Op 21 jarigen ouderdom nam 
hij dienst in het leger bij de vestingsartillerie 
als vrijwilliger van beroep voor een termijn 
van 5 jaren. Zijn ontwikkelde geest en zijne 
rappe opvatting der militaire leiding deden de 
aandacht zijner oversten op hem trekken en na 
enkele maanden dienst wierdt hij brigadier 
benoemd en één jaar later bevorderd tot den 
graad van wachtmeester.

Als waren belg en echten vaderlander heeft 
hij de schoonste jaren van zijn leven aan ons 
geliefd Belgie geschonken, zijn militair termijn 
onberispelyk afgeleid en trouw de plicht ver
vuld die hij vrijwillig op zich had genomen. In 
het burgerlijk leven teruggekeerd bleef hij 
bezield met die vaderlandsche gevoelens van 
verkleefdheid aan den geboortegrond en aan



onze nationale instellingen en wanneer onze 
maatschappij over 3 jaar tot stand kwam hielp 
hij aan hare inrichting. Ilij heeft medegewrocht 
aan hare bestendigheid, maakte deel van het 
bestier met graad van Commandant en als 
kolega breng ik hem geerne de verdiende hulde 
om zijne oppassendheid in het bij wonen der 
vergaderingen. Ik dank hem in naam der 
maatschappij voor zijne verkleefdheid en de 
diensten die hij haar bij de inrichting en sedert 
bewezen heeft.

Te vroeg helaas : is hij uit ons midden weg
gerukt. in de lente van het leven, dan wanneer 
men eerst bewust wordt van zich zelven en 
wanneer de toekomst ons zooveel droombeelden 
baart.

O dood, gij kent noch tijd noch jaren. Onver
biddelijk zwiert gij uwen vernielenden arm en 
treft zoowel de jongste telgen als den afgesloof- 
den grijsaard, ln uw vernielingswerk kent gij 
maar eenen meester en ’t is dezen voor wiens 
goddelijke raadsbesluiten wij in deze pijnlijke 
omstandigheid verstomd het hoofd buigen.

Doch gelatendheid zal ons stalen als de snede 
van het zweerd wetende dat ons afscheid slechts 
van korten duur zal zijn en wij hem hierboven 
zullen wederzien.

Aan de achtbare familie van den afgestorven 
medebroeder en vooral aan zyne zóó diep 
beproefde Vrouw bieden wij de gevoelens van 
onze vurige deelneming.

Aan u Eugeen, Oud Wapenbroeder, achtbare 
Collega en goede vriend, onzen broederlijken 
vaarwel en tot wederziens hierboven 1

Waarlijk deftige houding der oud-soldaten 
die aan zulke plechtigheden eenen indruk geeft 
die men bij anderen niet zal aantreffen. Een 
ieder spreekt er terecht met veel lof van.

Maandag zijn er verschillige wagons met 
boomen voor de borstelfabriek Dupont & Cie 
naar Iseghem gekomen met den buurtspoor
weg Ardoye-Iseghem.

Als wij de verbinding krijgen met vaart 
en Yzeren-weg, en deze tusschen de twee 
lijnen Ardoye-Iseghem-Iseghem-Wevelghem, 
zal het nog veel verbeteren, ’t Is iets dat 
wij moeten betrachten.

Donderdag morgend om 8 1/2 uren zijn 
er eenige officieren van het Belgisch leger 
door de Rousseiaarstraat voorbij gereden. 
Zij kwamen van Ingelmunster in verkenning. 
Men zegt dat er dit jaar legeroefeningen 
zullen plaats hebben in den omtrek van 
Rousselare.

Een goed voorbeeld. Thielt richt eene 
vliegweek in van Maandag 5 tot Zaterdag 
10 Juni, ter gelegenheid van Sinxen Kermis
— ten voordeele der diep beproefde missie 
van Mgr Roelens.

Verleden week deelden wij in de « Gazette 
van Iseghem » eenen brief mede uit Mongolië. 
De vier Iseghemsche missionarissen die al
daar verblijven richten zich tot onze stads 
genooten om hulp en bijstand te vragen 
voor de hongerlijdenden der missie.

Hoeveel arme heidenen zoude men het leven 
en de ziel kunnen redden, konde er hier ook 
eene vliegweek ingericht worden voor dit 
goede werk !

Ontvangen voor de Missie van Mongolië.
van F. V. 
van J. D.

1.00
1.00

Morgen Zondag om 3 ure namiddag opening 
der Tentoonstelling in het Gildenhuis. De zalen 
zullen veel te klein zijn om het volk te bevatten 
die van hier en elders de werken onzer be
roemde vakscholen zullen komen bewonderen.

Om het nuttige met het aangename te paren 
heeft men in den hof eene landelijke plaine 
des attractions waar men eenige lustige 
oogenblikken in verkwikkende ontspanning 
zal kunnen overbrengen.

De zalen zullen open zijn voor het publiek : 
de zondag namiddag van 3 tot 7 ure ; de maan
dag en dinsdag van ten 8 ure tot ’s noens en 
van 2 tot 7 ure ’s avonds.

bruik van maken, zonderde zeden te kwetsen, 
bijvoorbeeld nabij het Elektriek gesticht. Bij 
middel der machienen zou men zonder kosten 
het water van den zwemdok kunnen ver
nieuwen. aangezien de machienen in den 
zomertijd geen lastig werk te doen hebben.

Deze week heeft men langs de Staatsbaan 
van Ingelmunster naar Rousselare verschillige 
schoone en groote platen gehangen die de rich
tingen en de afstanden tusschen de verschillige 
gemeenten aanduiden, alsook den weg naar 
de statie van den IJzerenweg. Deze aanwij
zingen zullen groote diensten bewijzen aan de 
reizigers die de banen doorkruissen.

Kermis van ’t H. Hert. — Het groote 
plein nevens de Belle Vue, staat vol manègen, 
barakken en aantrekkelijkheden. Voorzeker 
zal er geen volk ontbreken en de feesten 
neerstig gevierd worden die op iederen wijk 
zullen plaats hebben.

Zwem m en in de vaart.
Overjaar deed den heer Burgemeester een 

reglement uitplakken waarbij het zwemmen 
in de vaart toegelaten was op zekere plaatsen 
en mits de noodige voorzorgen onder zedelijk 
opzicht. Sedert, dat de warme dagen aange
komen zijn, wordt dit reglement door som
mige personen miskend tot groot nadeel der 
goede zeden. Deftige ouders die met hunne 
kinders over eenige dagen langst dien kant 
eene frissche wandeling deden, waren er 
tegen wil en dank ooggetuige van.

Het ware te wrenschen dat het reglement 
door het Schepen kollegie opgemaakt, streng 
uitgevoerd wierde. De politie kan wel is waar 
niet op alle plaatsen te gelijk zijn, maar nu 
zij over rijwielen beschikt, zal het haar ge
makkelijker zijn de overtreders na te sporen.

Zou het Kristen Vlaamschverbond hier niet 
kunnen tusschen komen om te bewerken dat 
er in onze stad een zwemdok tot stand kome 
waar de werkersbevolking zoude kunnen ge-

GEBOÜRTEN 
141. Raphaël Wallaert. zv. Eugène en Maria 

Vanderheeren. — 142. Emma Vanneste, dv. 
Emile en Evelina Debusschere. — 143. Gode
lieve Mortier, dv. Joseph en Emilie Vynckier.
— 144. Godelieve Debusschere, dv. Edmond en 
Emilia Houthaeve. — 145. Gaston Vander
heeren, zv. Arthur en Febronie Verbrugghe.
— 146 Jean Bekaert, zv. Joseph en Marie 
Baele. —. 147. Godelieve Degroote, dv. Cyrille 
en Maria Naert. — 148. Josma Deruyck, dv. 
August en Maria Dewulf. — 149. Leontine 
Bincquet, dv. Edmond en Augusta Vynckier.
— 150. Cyrille Dejaegher, zv. Aloïse en Marie 
Azoü. — 151. Maria Verholle, dv. Arthur en 
Marie Belaen. — 152. Albert Vandevyvere, 
zv. Henri en Elisa Vanbesien. — 153. Bertha 
Vandevyvere, dv. Henri en Elisa Vanbesien.
— 154. Rachel Casier, dv. Evarist en Marie 
Bourgeois. — 155. Urbain Perneel, zv. Henri 
en Maria Sabbe.

ST E R F G E V A L L E N :
101. Eugène Pieters, photographe, 31 j. echt. 

Ermine Homerin, Statiepl. — 102. Melanie 
Rousseau, zb. 85 j. we Petrus Hostehs, Krekel- 
mote. — 103. Rachel Vancompernolle, borstelm.
23 j. ong. dv. Auguste en Victorine Kerckhof, 
Baertshof. — 104. Aloïse Meulebrouck, 2 1/2 m 
zv. Camiel en Emma Deprez, Schaapdam. — 
105. Leonie Lefevere, huish. 47 j. w* Henri 
Plets, Rousselarestr. — 106. Jean Dejonghe,
2 1/2 m zv. Petrus en Marie Bossier, Rousse
larestr. — 107. Auguste Desmet, zb. 83 j. ong. 
zv. Petrus en Rosalia Piepers, Oudm. Gentstr.
— 108. Elisa Vanneste, naaister. 28 j. ong. dv. 
August en Marie Lapeire, krekeimotestr. —■
109. Josma Deruyck, 2 d. dv. August en Marie 
Dewulf, Mandelstr.

H U W E LIJK E N :
48. Henri Hoet. schoenm. 24 j. en Maria 

Seynaeve, borstelm. 28 j.

Te versmijten op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) bij 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
boulevard, (Nederweg).

M arkt Tan Iseghem  27 Mei 3 Jun i
Boter per kilo fr. 3.00 k 3,10 j 2,90 a 3,10 
Eieren per 26 2,20 a 2,30 j 2,40 & 2,50

A an het ziekbed  
gekluisterd.

Eén flacon Abdijsiroop bew erkt een gansche 
ommekeer.

W o n d e r b a r e  genezing.
Madame VERBRUGHEN, 7 Impasse des Tra- 

vailleurs, St. Jans-Molenbeèk, schrijft ons :
,,Ik  ben nu 60 jaar oud, vanaf mijn 50ste jaar 

leed ik aan eene hevige borstaandoening, die mij 
grootendeels heeft belet mijn bezigheden te ver
richten en mij vaak aan het ziekbed gekluisterd 
bield. Ik  hoestte voortdurend, hetgeen mij totaal 
afmatte en mij veel slapelooze nachten bezorgde. 
Mijne ademhaling was altijd zeer ongeregeld, vaak 
had ik hevige benauwdheden, zoodat ik dreigde 
te stikken en steeds gevoelde ik pijn in borst 
en lendenen. Ik geloof niet, dat ik één middel 
onbeproefd heb gelaten om mij te genezen, mijner 
jaren werd het hoe langer hoe erger. Ten slotte 
besloot ik toch de ABDIJSIROOP eens te pro- 
beeren en ziet, de uitslag was verrassend. Na het 
gebruik der eerste flesch voelde ik een gansche 
ommekeer in mij plaats hebben. H et boesten ver
minderde, mijn eetlust kwam terug en ik gevoelde 
geen pijn meer, in één woord, mijne vroegere 
gezondheid keerde terug. Na nog enkele flesschen 
ABDIJSIROOP te hebben gebruikt was ik vol
m aakt genezen en kan ik verklaren, dat zelfs 
het laatste spoor van mijne ziekte is verdwenen ” 

De Abdijsiroop is een onovertroffen middel 
tegen asthm a, borst- en longaandoeningen, plenris, 
bronchitis, slijm en kinkhoest.

Prijs per flesch van 230 grammeu 2 fr. 25; van 
550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 fr — Hoe grootere 
flesch. hoe voordeeliger dus !
ALLEEN ECHT MET R00DEN BAND MET 
HANDTEEKENING

Algemeen-Depót L. I. A KK ER, Rotterdam. 
Hoofd-Depót voor België : O. DE B EU L, Lange 

Nieuwstraat 57. Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J. VERHAMME apotheker 

M arktstraat l'seghem, en in alle apotheken.

S u n l i
« g e e p

”SUNLI6KT”Zeep imakt de  
w&sch kinderspel voor het

yenam e reuKvan 't buiten.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Ville d'Anvers, met ciment voor Frangois 

Decaigny en C. Verstraete. — Eenige Zoon, 
met koolzaad voor Constant Vandemoortele.
— Eugenie, met kolen voor de wed. Charles 
Verstraete. — Marie, Kuroki en de 2 gebroe
ders, alle drij met lijnzaad voor Alphonse 
Dassonville, Lendelede. — Les deux soeurs, 
met lijnzaad voorde gebroeders Vandemoor
tele, Emelghem. — Noous Mundas, met kokes 
voop Conrard Verstraete.

S T A D  I S E G H E M  — P a ro c h ie  van ’t  H .  H e r t

Fijne leemen te bekomen voor metsers en 
plafonneurs, bij D e sm ed t-D ew u lk ,  Boschmolens
Iseghem.

Met de medewerking van het stadsbestier

S i n [x e n - K e « ]v iis

•  P R O G R A M M A  •

Zondag 4 Juni
Om 11 ure voormiddag CONCERT door de Mandelkoor
Om 5 ure namiddag id. id. Stadsfanfaren

Om 8 ure SCHITTEREND VUURW ERK 
afgescboten door den heer De Riemaecker (Ardoye).

Maandag Tweeden Sinxendag
Om '2 'ure PRACHTIGE STOET, met de welwillende 

medewerking der Veloclubfanfaren van Sweveghem. — 
Uitgangspunt “ Paters ,.

Orde van den Stoet : 1. Stadsmuziek ; 2. Wielrijders 
van stad ; 3. Veloclubfanfaren van Sweveghem ;
4. Deelnemers der koersen; 5. De Commissie.

Om 3 1/2 ure G R O O T E  V E ^ O K O E R S E N  voor 
Beginnelingen. — 150' fr. prijzen. — Inschrijving 
ter herberg “ De Harmonie „ bij A rtbur Declercq ; 
Prijsdeeling ter herberg “ St Eloi „ bij Gustaf Fieux, 
OA(niddelijk na de koersen.

Om 5 1/2 ure GROOT CONCERT door de Veloclub
fanfaren van Sweveghem (50 uitvoerders).

Dinsdag Derden Sinxendag
PRIJSVLUCHT UIT BRETEUIL — 200 fr. prijzen. — 

lnkorving ter herberg “ den Handboog „ bij Cyr. D^laey, 
van 11 to t 1 ure.

’s Namiddags, wijk Kasteelke : GROOTE P E E R D E N - 
LOOPSTRIJDEN — 100 fr. prijzen.

Allerhande VOLKSFEESTEN en Vermakelijkheden — 
’s Avonds FAKKELTOCHT.

Om 8 ure PRACHTIG VUURW ERK
afgeschoten door den heer Van Raepenbusch (Hooglede).

Zondag 11 Juni, Koekezondag
Om 3 ure, GROOTE PRIJSKAM P met de TRABOL

— 130 fr. prijzen. —
Om 4 1/2 ure, wijk Aoeele : GROOTE VELOKOERSEN 

opgeluisterd met muziek — 110 fr. prijzen.
’s Avonds BUITENGEW ONE VERLICHTING.

STAD ISEGHEM GILDENHUIS

TE KOOPEN : Groote Fruitkar, met
harnassuring voor een klein peerd,je. — Zich 
te bevragen bij Verbeke, Maandagmarkt, 77, 
Iseghem.

ALLE SLACH VAN 
Kunst- en N ijverheids-photopraphiën

Vergrootingen, Kaders, enz.

T entoonstelling
ingericht door de vakschool van de schoen
makers, houtbewerkers, borstelmaaksters, 
kantbéwerkers, borduursters en van de school 
van huishoudkunde, gesticht in den Bond van 
de Landenaars,

op 4, 5, 6 Juni 
zijnde de drie Sinxendagen 

Opening van de tentoonstelling op Sinxen 
om 3 ure namiddag.

KATHOLIEKE JONGE WACHT -  ISEGHEM

Zondag 2 5  Juni 1 9 1 1 ,  om 3 ure namiddag

V A A N D E L F E E S T

I

W ijd ing en Inhuldiging
van het vaandel der Katholieke Jonge Wacht, 
onder de bescherming van het Nationaal 
Verbond der K. J. W. van België en van het 
Gouwverbond der K. J. W. van W.-Vlaanderen.

Gemeente W yn k el St Eloi

ZONDAG 11 JUNI 1911
L uisterlijk  F E S T IV A L

voor" M u z ie k -  en Z a n g m a a ts c h a p p i ja n

STOET om 2 1/2 ure namiddag. — 15 uit
voerende maatschappijen. — Bijzondere trams.

Uit er hand te koopen :
HUIS te Iseghem in de Marktstraat, tegen 

de Markt, met hof, groot 586 v. m., met 
uitgang in den Kouter. — Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF 
onmiddelijk

te PACHTEN of over te nem en :
Een schoon en gerievig woonhuis met 

ingangpoort en aanhoorigheden — twee prach
tige vitrienen, zijnde eene suikerbakkerij ook 
dienstig voor al andere neringen — gelegen 
te Iseghem, Rousseiaarstraat nevens het 
Patersklooster. — Zich bevragen bij den eige
naar J. GELDHOF.

Te huren aangenamen lusthof m e t p a 
v il joen ,  ge legen  la n g s  de  Kalsijde van Ingel
m u n s t e r  nabij h e t  kas tee l .

Zich te begeven ten bureele van dit blad.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-Bossuyt
Marktstraat, ISEGHEM.

Uitverkoop aan prijs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud. zilver, diamant 
en fijne gesteenten — gouden en zilveren 
armbanden — zakuurwerken en kettingen — 
manchette-knopen in goud en zilver — tafel- 
servicen en kunstvoorwerpen in goud, zilver, 
enz. — Trouwe bediening.

Mm» W"* PIETERS-HOMERIN, Statie-
plaats, Iseghem, heeft de eer het publiek 
kenbaar te maken dat zij.de zaken van haren 
man zal voortzetten. Zij verhoopt door hare 
trouwe bediening en de zorg waarmede zij de 
haar toevertrouwde werken zal uitvoeren, 
voorts de gunst en het vertrouwen harer 
kalanten te behouden.

SCHOENFABRIEK vraagt voor Iseghem 
meestergast, bekwaam het werk op de 
fabriek te besturen. Schoone positie voor 
bekwaam persoon. Men schrijve H a a s e n s t e i n  
V o g l e r ,  13803, Geneve. 10-6-11.

Studie van de Notarissen 
LE CORBESIER en VANDE MOORTELE 

te Iseghem.
Openbare verkooping van

drie schoone onlangs nieuwe

w oonhuizen  m et hoven
te Iseghem , Rouselarestraat.

De Notarissen LE CORBESIER en VANDE 
MOORTELE, beide te Iseghem, zullen over
gaan tot de openbars verkooping van de 
volgende goederen.

Eerste Koop 
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 92 centiaren, gebruikt door 
de medeverkoopster Jw Philomène Lefevere, 
tot den 31 December 1911, mits 20 fr. te 
maande, lastevrij.

Tweede Koop.
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 86 centiaren, gebruikt door Jwe“ 
zusters Devylder, tot den 15 Februari 1912, 
mits 20 fr. 50 cent. te maande, lastevrij.

Derde Koop.
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 2 are 19 centiaren, gebruikt door Jw 
Romanie Spriet tot den 31 December 1911, 
mits 20 fr. te maande, lastevrij.

Zittingen,
Instel op Woensdag 14 Juni 1911, ter

herberg De Voorstad, bewoond door Petrus 
Bouckaert ;
Overslag op Woensdag 28 Juni 1811,

ter herberg Het Park, bewoond door: Jules 
Casteleyn, beide te Iseghem, telkens om 4 ure 
des namiddags,

Een half ten honderden instelpenning

Studie van den Notaris

Le Corbesier te Iseghem .

OPENBARE VERKOOPING - 
ten overstaan van den heer Vrederechter 
van het kanton Iseghem van

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

Ie K o o p . — E e n  groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de Wijngaard
straat, groot 6 aren 55 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot I Januari 1912, 
mits 300 bij jare boven de belastingen.

26 K o o p . — Drie aan felkanderpalende 
woonhuizen met afhankelijkheden en 6 
aren, 40 centiaren erve, gelegen te Iseghem, 
westkant der Ameyestraat gebruikt door 
verscheidene mits 10 fr. te maande voor 
elk huis, lastevrij.
INSTEL : Dinsdag 20 Juni 1911. 
OVERSLAG : Dinsdag 4 Juli 1911, tel

kens om 3 ure namiddag in de zaal van 
het Vredegerecht.

Studiën der Notarissen •
V A N D E MOORTELE te Iseghem  

en BAERT te M eulebeke.

OPENBARE VERKOOPING -VAN

Een H A N D E L S H U IS
te ISEGHEM, Marktstraat,

dienende thans voor goudsmidswinkel, met 
ruime achtergebouwen, coi: r en hof, voor 
eene groote van 177 vierkante meters. — 
Onvergeld gebruikt door Mevrouw Weduwe 
Emiel Callens, tot 31 December 1911.

ZITDAGEN :
INSTEL Donderdag 22 Juni 1911, 
OVERSLAG Donderdag 6 Juli 1911,

beide ter herberg de Nieuwe St Pieter, bij de 
weduwe Alidor Vandewalle, telkens om 2 ure 
namiddag.

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



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t  Is een aangenomen fe i t:

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

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.

PRIJS : fp. 1.25 de doos; f r .  3 .2 5  de 3 doozen of de d r ie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6 doozen of d e  z e s  dubbele doos.

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

-A-- Rodenbach, Apotheker, Iseghem.
en ia tlle  goede apotheken.

W a c h t  U v a n  n a m u l i i e l i ,  ze z ijn  zon d er w a a rd e .

JOSEPH DESIMPELAERE, Slabbaartstraat, 
Iseghem vraagt aanstonds twee Timmer- 
mans-Sehrijnwerkers. Goede loon. 10-6.

W o n d en  doen pijn.
De K lo o s te r b a ls e m  v e rz a c h t  en g en e e s t  ze.

Madame Daens, Vaartstraat 38 Borgerhout. 
Antwerpen, verklaart ons gevallen te zijn, 'waardoor 
een hevige open wond ontstond rond de knieschijf. 
,  Ik  ben daar 10 weken lang bedlegerig mee geweest, 
doch de wonde genas niet en bleef steeds open. Ik 
had geen kracht om op mijn been te staan, zoodat ik 

mij totaal niet kon be
wegen. Nieis heb ik 
onbeproefd gelaten om 
van deze vreejelijke 
wond en pijnen af te 
komen, niets hielp. 
Eindelijk las ik van de 
vele genezingen door 
den Kloosterbalsem en 
beproefde ik d it middel 
Reeds na het gebruik 
van den eersten pot 
bespeurde ik verzach
ting en verlichting en 
na 14 dagen de behan
deling met den Klooster 
balsem te hebben voort-

fezet. was de wond 
icht en mijn been 

totaal genezen. De 
Klooslerbalsem is een 
buitengewoon genees

middel, dat alle aanbeveling verdient. „
De KLOOSTERBALSEM, KLOOSTER SANCTA 

PAULO, is een uitmuntend middel tegen rhumatism 
jich t en podagro, brand en snijwonden, zweren huid
uitslag, ziekten der hoofdhuid en speen, zoowel 
bloed als andere.
ALLEEN ECHT MET 
HANDTEEKEN.

R00DEN BAND MET

<oyts

Alg. D epot: L I. AKK EK , Rotterdam. 
Hoofd-Depot voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 

N ieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J . VERHAMM E, apotheker 

Iseghem, en in alle Apotheken.

F abrikanten  ! !
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

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

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
oliën spoedige bediening'.

Algemeen depót voor iM ghem  en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Gfroot* M arkt

'W ekelijksche M arkten
KORTfiIJK 29 Mei 2 2  Mei

Tarwe heet fr. 21,00 a 21,50 20,00 a 2 1 ,50
Rogge 16,50 a 17,00 15,00 a 16,00
Haver 20,50 a21,50 21 00 a 21,50
Koolz.olie 100k.00,00 a 63,50 00,00 a 64,00
Lynz. olie 100 k 00,0*>a 102,00 00.00 a 101,50
Aardappels 10,00 a 12,50 10,50 a 13.00
Boter per Kilo 2,60 a 2,90 2,70 a 3,00
Eieren per 25 2,30 a 2,70 0,00 a 2,20
Suikergb. besch. 00,00 a39,00 00,00 a 42,50

id. 00,00 a 00,00 00,00
Veemarkt: 29 Mei 177 koeien, 146 veerzen

37 stieren, 50 ossen.
ROUSSELABE 30 Mei

Tarwe 100 k° 21,00 a 22,00
Roode tarwe 19,50 & 20,50
Rogge 16,50 a 17,00
Haver 20,50 a 21,00
Boonen 22,00 a 23,00
Aardappelen 12,50 a 13,50
Boter per Kilo 2,80 a 3,00
Eieren per 25 2,50 a 2,40
Suikeryboonen beschik.39,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 25,00 a 35,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a63,50 
Lynz. olie 100 102,00

D l YB ZE 31 Mei
Aardappels lOOk. 11,00a 13,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 1,80 a 1,90
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 27 Mei
Tarwe de 100 k° 20,00 a 21,00
Rogge
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

15,50 a 16,50 
2,75 a 3,25 

12,00 a 13 00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
AUDENAERUE 18 Mei

Aardappels 100k°l l,50al3,00 
Boter de kilo 2,70 a 2,80
Eieren per 25 0,00a 2,00
Verkens 45,00 a 52,00
Konijnen 3,10

2 3  Mei
20.50 a 21,50
19.00 a 19,50
16.00 a 16,50
19.00 a 19,50
21.50 a 22,50
13.00 a 14,00
2.90 a 3,20 
2,10 a 2,20

00,00 a 41,00 
00,00 r  18,00
23.00 a 33,00 
C0,00 a 62,50 
0,00 a 107,00

10 Mei
12.00 a 13,00 
2,80 a 2,90
1.90 a  2,00
1.90 a 2,00

40.00 a  43,00 
2 0  Mei

19.50 a 21,00
15.00 a 16,00 
2,75 a 2,85

12.00 a 12,50
18.00 a 18,50
20.00  a 21,00  

1,55 a 1,65 
X Jun i

10.00 a 10,50 
0,00 a 2,85 
0,00 a 2,24

00,00 a 45,00 
a 2,50

ANTW ERPEN 29 Mei
Soda-nitraat beschikbare fr. 23,70
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 31,25 

Veemarkt Antwerpen 29 Mei
30 ossen l e kw. 0,90 & 1,10

125 koeien 0,00 0,00
19 veerzen 0,86 1,06
15 stieren 0,73 0,93
96 kalveren 0,90 1,42

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

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren, ten einde haar in staat td stellen aller
hande kleedingstukken te maken. Prospectus 
gratis te bekomen.

Ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en het maken van alle slach 
van kleedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verveerdigen 
der kleedingstukken is men niet gedwongen 
zich ten huize van de stof te gerieven alle 
stoffen worden aanvaard.

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

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijdster en n aa is te r

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Gsen Grifs Maar
M E E R » !

« D e  N i e 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 r  glanzend en zaoht, belet bet 
u itva llen  en neem t de pelletjeg 
van  h e t hoofd weg.

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

In  Hacons van  fr. 1 ,5 0  en fr. 2 .(5 0

Engeiscba Baaritiaetuar iib  2 fr. p«r flacaa

T c  koop bij Apothekers
D ro g is ten , H aa rs n ijd e rs  t n  Rsukw inksls

la ’t gront; Firfuairi» Dr Stip, Wicfciritko

iuperphosphate KUHLNIANN
«-"D <T°

SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d ro o g d  in Ov e n

u . HET VLUGSTE
f

f W a a r  b o r g  (-iJRJ») l o o d

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z  T © U S

les Négociants en Engrais

K i f

Eischt het merk
a *  a l l e

vettenkooplieden

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

Q ^CLQTURES MÉTALLIQUES
< 1 D /P ió n e  o  noNNCuR. crt.‘ p p /x

IRSTtNBERG pupUstĉ uutvĉ Vl074Anderlecht-brux 
KATALOGUS KOSTELOOS.

PÜRTES.CHENILS 
PO ULAILLERS. 
CRI LLAGES. 
TISSUS.CABLES. 
PAILLASS0N5.
RONCES.RESSOPJS
cl autres arti£l«s 
en Fif métalIjcuM

F abriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

A lexander ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

GS-entstraat, 2S, ISBCGH I322VE

JPracht- en gew on e M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

tapijten, toiles, cirées, linoleums, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz., cafó-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
Ik beveel mij ia het bij zonder aan voor het maken van matrassen in echte 

zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.

Flocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aan 1 fr.
1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.

BEDDEN gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25 30-35-40 en 45 fr.
BEDDEN, 1* kwaliteit van windhaar, gekuischt met machien, voor 2 personen

aan 21 — 26 en 31 fr.
Men is voorzien van matrassen gere0d opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in  1881 

Huidevetterstraat, 35, Antw ei’jpen 
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

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

H ypothecaire L eeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en
opbouw en van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ±000 

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. 226,30 20 jaar fr. 75,30

10 jaar fr. ±24,00 25 jaar fr. 65,80
15 jaar  fr. 91,60 30 jaar fr. 50,60

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  °/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 agenten:

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch9 OOOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster ; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

B E L A N G R IJK  BERICHT
T A N D E N

O M .  M E IE R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk beslu it,  

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M osk roen straat, 2 K o r tr i jk .

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en w o rte ls  
h e b b e n  n i e t  v a n  doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zjjn. Mr en M“* MAURICE MiilËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n ieu w  
stelsel waarvoor zij gebreveteerd z(jn.

Kunsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
1 0 0  franken en h ooger. — Al  de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit de 
laboratoire van Mr en M“* Maurice M EIER , zijn verzekerd  voor het leven  
Ts raadplegen  a lle  dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 u ren  u itgezon d erd  de io p -  
eu  h oogdagen .


