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GAZETTE VAN ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

foor een jaar . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in  bij den 

D rukker-U itgever

J  . 33 o o m s ,
R ousse la restraa t,

en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.
BEKENDMAKINGEN :

0,16 c. den re g e l.

Rechterlijke aankondigingen 0,60 c. 

Aanbevelingen 0,26 e. id.

G O D SD IEN ST, M O ED ER TA A L, V A D E R L A N D .

Een u ittrek se l der Affichen bij den 
drukker van d it blad gedrukt, wordt 
onvergeld tw eem aal in  de Gazette
overgenomen.

PROGRAMMA

DER FEESTELIJKHEDEN  
ter gelegenheid van

IS E G H E M -P M IS
-------- 1911 --------

Zondag 3 September
om 4 1/2 ure namiddag 

MUZIEKFEEST gegeven door de Harmonie 
der Congregatie en de Mandelkoor, in het 
Park van het Kasteel.

Maandag 4 September
om 10 ure voormiddag, in het Gildenhuis

Groote Prijskamp voor KONIJNEN en 
HOENDERS gegeven door den Bond der 
Landenaars. — 300 fr. pryzen.

’s Namiddags om 2 ure wijk achter de Kerk
Qroote Baankoers voor Beroepsrenners

75 kilometers — 250 fr. pryzen
Om 6 ure Concert door de Stadsfanfaren. 

— ’s Avonds Verlichting en Vuurwerk.
Dinsdag 5 September

om 2 1/2 namiddag, in de Mand«lmeersehen

Groote PEERDENLOOPSTRIJDEN
Pryzen 5700 franks.

's Avonds om 8 1/2 ure, op de Statieplaats

SC H IT T E R E N D  V U U R W E R K .

Woensdag 6 September
om 10 ure voormiddag, in ’t Stadhuis 

Plechtige uitreiking der prijzen van 
ORDE en NETHEID.

Om 2 ure namiddag Groote Schieting met den
Handboog, gegeven door de Prinselijke 
Handboogmaatschappij « St Sebastiaan ». — 
200 fr. prijzen.

Om 2 1/2 ure namiddag

P L E C H T IG E  P R IJSD E E L1N G  A A N  DE
L E E R L IN G E N  D E R  ZO N D A G SC H O LEN

Donderdag 7 September
’s morgends, om 10 ure, van den Bogaerdelaan

Groote PRIJSKAMP voor PEERDEN
900 fr. prijzen.

In  den namiddag, de Pélichystr. en van den Bogaerdelaan

A L L E R H A N D E  V O L K S F E E S T E N .
Om 5 ure

Groote Gymnastische Oefeningen
op den ijzerdraad in opene lucht, door den 

wereldberoemden kunstenaar Mac Daulay. 
’s Avonds groot Vuurwerk en algemeene 

Verlichting.
Vrijdag 8 September 

om 3 ure namiddag 
Gewone jaarlijksche Prijskamp met de 
Trabol, ter herberg « Het W it Peerd », 
Brugstraat.

Zaterdag 9 September
In de Gentstraat 

Om 9 ure voormiddag V E L O K O E R S E N .
In den namiddag Groote Velokoersen en 0/ller~ 

hande Vermakelijkheden.
’s Avonds Verlichting en Vuurwerk. 

Zondag 10 September
’s Namiddags in de Brugstraat

VOLKS- en WATERFEESTEN
’» Avonds V erlich ting  en V uurwerk.

Vastgesteld door het Collegie van Bur
gemeester en Schepenen te Iseghem, den 
12 Augusti 1911.

BIJ BEVEL : Burgemeester en Schepenen,
De Sekretaris, E ug . Carpentier- .

A. W erbrouck. G ustaf Rosseel.
Jos. van Naemen.
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V o o r

PRACHTCATALOGUS
INr

ZiCH WENDEN

P e lik a a n s tra a t, 4S  

*  A N T W E R P E N

OF BIJ*DEN AGENT
DtUt STREEK

DE BETOOGING
van 15 Oogst te Brussel.

Sedert weken en weken mieken de socialiste 
en liberale gazetten van deze betooging een 
gerucht dat hooren en zien verging, en zij 
gebruikten al hunnen invloed om iedereen 
aan te zetten om in den stoet mede te gaan. 
« Vooruit » sprak van eenen stoet van meer 
dan 500 duist betoogers met meer ‘dan 1000 
muzieken.

’t Spel is nu gespeeld. En men heeft vast
gesteld dat er nog al een verschil is tusschen 
zeggen en doen. Volgens de onpartijdigste en 
hoogste schattingen waren er, vrouwen en 
kinderen meêgerekend — die talrijk in de 
stoet waren, — ten hoogste . 70 a 80,000 
betoogers. Maar den 7 Septembee 1884 waren 
er nog meer katholieken te Brussel en over 
twee jaar in het jubelfeest der katholieke re
geering te Mechelen, waren zij ingsgelijks 
talrijker. En dit alles was ingericht zonder 
lange voorbereiding, zonder dwang of drukking.

M. de Broqueville, minister van spoorwegen, 
had aan de antikatholieke betoogers alle gemak 
gegeven, om naar Brussei te trekken. Hij had 
speciale treins met de macht ingericht. Nu, 
veel van deze bijzondere treins hebben niet 
moeten rijden,... omdat er geen volk was. 
Alzoo te Gent, — deze citadel van het socialisme 
— van de zes bijzondere treins die uit de statie 
der Antwerpsche poort moesten wegrijden, 
konden er twee niet vertrekken, omdat er 
geen levende ziel was om ze te. vullen. D a a r  
waren ook 5,000 reiskaarten gevraagd door 
de socialisten, maar ze gaven er 1,940 terug; 
dat maakt dat er 3,160 betoogers waren.

Voor Brugge en Oostende waren twee bij
zondere treins en er waren nog geen betoogers 
genoeg om een half convooi te vullen.

En dit gebeurde niet alleen in Vlaanderen ; 
te Luik moesten er vier bijzondere treins af
gezegd worden, omdat er geen volk was !

De stoet zette zich om 10 1/2 ure in bewe
ging, hij moest van het een einde van Brussel 
naar het andere trekken. Immers de betooging 
ging eindigen in het park van Sint Gillis, 
waar ze al te gader. den eed zouden afleggen 
van het algemeen stemrecht te veroveren. Velen 
geraakten tot daar n ie t; ze speelden scham
pavie, om liever eens Brussel te gaan bezichtigen.

’t Was 1 ure namiddag toen het hoofd van 
den stoet aan het Park van Sint Gillis ge
raakte.

Men begon schier onmiddelijk de meetingen 
in open lucht. Maar op geen vijf meters verre 
kon men de sprekers verstaan ; immers het 
woelde, miek geruchte, de muzieken speelden 
al dooreen. En als de laatsten van den stoet 
in het Park kwamen, was het daar al lang 
uit en opgevest...

Voor één liberaal blauw vaandel, zag men 
in den stoet tien roode Communards-vlaggen. 
Het zelfde voor wat de roode en blauwe bloem
pjes betreft.

Wat muziek en zang aangaat, de revoluti- 
onnaire liedjes en arias hadden verre de 
bovenhand, ’t Was al « Marseillaise », « Inter
nationale », « Qa ira », « Carmagnole » —
het lied der « sans-culotten » — dat men 
hoorde, maar geen «Brabangonne».

Het gezang klonk van : « Weg met de papen », 
«van ’t Ongediert der papen», was er ook 
niet te kort. Liberalen zongen, den kerkzang 
heiligschendend naSpend : « Ave Maria ».

De teekeningen en opschriften, in den stoet 
gedragen, waren even beteekenisvol. Ziehier 
bij voorbeeld een tafereel voorstellende eenen 
socialist met het algemeen stemrecht gewapend, 
eenen burger, eenen officier en priester den 
kop inslaande. Verder allerhande schimpen, 
en van de smeerigste uit, tegen priesters en 
kloosterlingen. Verders een groot getal opschrif
ten tegen de schoolvrijheid. Onder ander zag 
men een priester die met een schop uit de school 
gezet wordt.

De demokraten namen deel aan den stoet. M. 
P. Daens die er eerst tegen was en schreef, heeft 
geeindigd met mee te gaan. Hij zal het hem zeker 
beklaagd hebben. Hij had voorzien dat het eene 
goddelooze en antikatholieke betooging zou 
zijn tegen de vrijheid van den christen huisvader 
gericht. Zijne voorzegging is maar al te wel uit
gevallen. De liberale bladen geven verslag over 
de betooging onder dezen titel : « Deanticlericale 
dag ». Of de plaats van een christen menseh 
in eenen stoet is waar men zulke zinnebeelden 
draagt, laten wij dit over aan het oordeel 
onze l e z e r s .

Vóór de kerk van St Nikolaas begonnen 
de betoogers die blauwe bloempjes droegen, 
de afschuwelijkste dingen tegen den godsdienst 
uit te braken. Toeschouwers, onder ander eene 
vrouw uit het volk, protesteerden tegen deze 
handelwijze.

Om 9 ure hebben de betoogers gehuild vóór 
de kerk van het Beggijnhof en de personen 
beleedigd die naar de mis gingen.

Vóór de kerk van Sinte Catharina gebeurde 
hetzelfde.

Voor het klooster der zusters van den H. 
Vincentius 4 Paulo, in de Hoogstraat, die bij 
uitstek het volksgeweste van Brussel is, werd 
er geroepen door de betoogers : Weg met de 
kloosters 1 Weg met de papen ! Inwoners der 
straat die bij ondervinding weten hoeveel goed 
deze edelmoedige zusters doen, waren over 
zulk gedrag verontweerdigd.

De kapitalisten werden ook niet gespaard 
en menig zinnebeeldig tafereel verwittigde 
hen dat de socialisten hun, samen met de 
priesters en de generaals, den nek zullen toe
wringen. En vele aartsrijke liberalen liepen 
daar goedsmoedig achter !! ’t Is de Logie welke 
hun die vernedering oplegt!

Maar wat vooral in de manifestatie van 
halfoogst is uitgeschenen, is dat de liberale 
partij al hare grondbeginselen heeft verloochend, 
en, volgens de voorspelling van Anseele, achter 
de roode vlag loopt, ’t Waren de roode vlaggen 
der Brusselsche socialisten, die eigenlijk den 
stoet openden, en ’t is eerst daarachter dat 
de liberale vereenigingen kwamen, ’t Is de 
zegepraal der roode vla^ over de liberale 
partij, welke dinsdag gevierd werd ; de zege
praal der revolutie, van dwang en verdrukking 
over hetgeen er misschien nog aan vrijheids
liefde bij zekere liberalen overbleef.

Deze liberale en socialistische betooging is 
geschied zonder dat zij in iets belemmerd werd, 
noch door de regeering, noch door de katho
lieken. Nergens heeft men kunnen vaststellen 
dat er iets gedaan werd om dezen optocht te 
storen.

Wat verschil met de handelwijze der tegen
partij 1 ’t Is gelijk waar of wanneer de katho
lieken eene betooging inrichten, zijn de socialisten 
en liberalen er aanstonds bij of omtrent, om de 
katholieken aan te vallen, te beleedigen en aan 
te randen. Nooit zal men vergeten wat den 
7 September 1884 te Brussel gebeurde.

Wat gebeurde nog onlangs te Gent, te La 
Louvière, waar de katholieke stoeten, die vreed
zaam de straten doortrokken, door liberalen en 
socialisten aangevallen werden ? Verleden week 
werd dergelijke stoet eenvoudig door den kartel- 
burgemeester van Hoei verboden.

Wie eerbiedigt een anders vrijheid en wie doet 
bet niet ? Wie stoort de ruste en wie eerbiedigt 
ze ?

Wie is verdraagzaam en wie is het niet ?
Liberalen en socialisten willen de vrijheid, — 

maar voor hen alleen.
Dwang en verdrukking voor degenen die van 

hun gedacht niet zijn.
Ziedaar het besluit welk men uit de betooging 

van Half-Oogst trekken kan en moet — als men 
onpartijdig is.

Werkstakingen in Engeland.
Aan de dokken van Londen is eene werkstaking 

ontstaan. De staking begon met een geschil 
van de koollossers. ’t Sloeg over van het eene 
vak naar het andere.

Ten alle kante worden er aanslagen op de 
vrijheid van den arbeid gepleegd. Die in de 
dokken in- of uitging werd aangevallen door 
de stakers ; deze randden ook de wagens aan 
die uitreden met koopwaren; zij werden om
geworpen en de koopwaren die er op lagen, 
uitgegoten of vernield. Niettegenstaande de 
politie te Londen 15000 man telt, wist zij er 
geen weg meê.

Te Liverpool was de toestand al zoo erg. 
De politie was daar uitgeput; zij kon niet 
meer. De regeering heeft troepen gezonden.

Verleden week wierd in de Engelsche Kamer 
over dezen toestand gesproken. De minister 
antwoordde : De overste der policie van Londen 
heeft alle macht om de orde te handhaven. 
Al wie schrikaanjaging pleegt, zal onmiddellijk 
aangehouden worden.

Ten gevolge dezer werkstaking zijn de le
vensmiddelen op eene verbazende wijze op
geslagen, meest alles komt daar toe per schepe,

er liggen daar honderden schepen met etelijke 
waren geladen die niet kunnen gelost worden en 
liggen te bederven.

Zaterdag werd het geschil vereffend, maar 
de havenmeesters van Londen hadden maandag 
eenige der geweldigste opruischers uit de dokken 
gejaagd, en daarop verlieten de anderen we
derom het werk. De meesten staakten ook om 
een bewijs van eensgezindheid te geven aan 
de dokwerkers van Liverpool, die geene vol
doening bekwamen.

Het Londensch havenbestuur heeft daarop 
geantwoord met eene werkuitsluiting.

Nu hebben 14000 meisjes der touwslagerijen 
en blikken dozenmakerij van Bermoudsey ’s 
wijk het werk laten staan. De bedienden van 
den stadstram van Londen zijn ook in beroering 
en het spoorwegpersoneel heeft ook goesting 
om het werk te verlaten.

Te Liverpool eene groote Engelsche haven
stad hebben er erge tooneelen plaats gehad. 
De burgemeester trachte vruchteloos eene over
eenkomst te bewerken tusschen de bazen en 
de arbeiders.

Zaterdag konden er een honderdtal rijtuigen 
in gang gesteken worden ; onder de bescherming 
der troepen trachte men daarmeê de stad te 
bevoorraden : Werkstakers, en meest nog achter- 
loopers, gingen de policie te keere. Uiteenge
jaagd, wierpen zij toogvensters in stukken en 
plunderden winkels.

De werkstakers hadden zondag eene betooging 
ingericht waaraan 100,000 man moesten deel
nemen. De policie wilde zulks beletten en de 
straten vrij houdeu, maar zij werd met ongehoord 
geweld aangevallen. Men smeet met flesschen 
en kasseisteenen naar de agenten waarvan een 
groot getal zwaar gekwetst neervielen badend 
in hun bloed. Er waren 230 gekwetsten.

Maandag namiddag werd er brand gesticht 
op verschillige plaatsen. De dokken van Hornby, 
bij Liverpool, stonden in brand.

De werkstakers hebben ook de bureelen 
ingenomen van den Bond der scheepsreeders 
van Liverpool ; zij braken in langs de vensters 
en staken de lokalen in brand. Wanneer de 
pompiers toekwamen, sneden de opstandeiingen 
de darmen der spuiten in stukken. Zij vielen 
ook eene broodicar aan en plunderden eene 
herberg. Een magistraat werd aangevallen en 
met steenen aan het hoofd gewond.

Daarop ontbood de overheid de soldaten. 
Toen deze ter plaats kwamen, smeet men naar 
hen van op de daken der huizen. Daarop 
hebben de soldaten geschoten naar de huizen 
van waar men steenen en andere voorwerpen 
op hen wierp. Het getal gekwetsten is nog 
niet gekend. Er werden 76 aanhoudingen ge
daan.

De werkstaking breidt zich uit, geheel En
geland door en belem nert al meer en meer 
handel en nijverheid.

De algemeene werkstaking op 
de ijzerenwegen.

Het algemeen komiteit der ijzerwegwerklieden 
heeft een dagorde gestemd waarbij de maat
schappij 24 uren tijd heeft om onderhandelingen 
aan te knoopen met zijne afgeveerdigden. In 
geval van weigering zal de algemeene werk
staking uitgeroepen worden.

Deze werkstaking zal eenen algemeenen 
hongersnood voor gevolg hebben.

De toestand vrijdag te Londen.
Tot vrjjdag avond was de toestand te Londen 

niet zeer erg. De diensten zijn ontredderd, maar 
niet opgeschorst. Er zijn vrijdag morgend 50,000 
man troepen te Londen aangekomen ; z[j kam- 
peeren in de parken waar zij de koopwaren
depots bewaken.
In 't binnenland heeft de staking sinds vrijdag 

morgend eene merkelijke uitbreiding genomen. 
In verscheidene groote steden van het noorden 
zyn de staties gesloten. Het verkeer is schier 
volkomen opgeschorst, namelijk te Liverpool 
en te Manchester. Er hebben geene wanorders 
plaats gehad.
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De oogst in Belgie.
Ondervraagd over de opbrengst van den 

oogst in ons land, heeft M. Gillekens, leeraar 
in de Landbouwschool van Gembloux, het 
volgende verklaart :

Den oogst is bijzonder wel gelukt in België. 
De gerst is van eerste hoedanigheid, hij wierd 
onmiddellijk gedorschen, zoodanig droog was 
hij. De brouwerijen en stokerijen zullen dit 
jaar eene uitmuntende vrucht hebben. In de 
beste streken heeft men 3.300 a 3.500 kilogr. 
per hectaar gewonnen, hetgeen eene weerde 
vertegenwoordigd, strooi begrepen, van 750 fr. 
de hectaar, voor de goede landen wel te 
verstaan.

De tarwe is tien dagen vroeger gepikt dan 
gewoonte. Zij geeft 3000 a 3300 kilogr. per 
hectaar, zij 850 frank. De haver, geeft min 
gewicht dan gewoonte, een gevolg der groote 
hitte ; maar de hoedanigheid weegt gemak
kelijk op tegen het verlies in gewicht. De 
opbrengst mag gerekend worden op 2500
& 3000 kilogr. per hectaar, ingevolge de 
streken. De rogge ook heeft een zeer vol
doende opbrengst gegeven.

Het vlas was bijzonder schoon en gaf
5500 a 6000 steelen per hectaar, hebbende 
eene weerde van 950 & 1150 fr.

De hop belooft veel en zal van de beste
hoedanigheid zijn.

De bladeren der beetwortels, zijn door de 
zon verschroeid, en de planten lijden veel 
door de droogte en de groote hitte. Hun 
gehalte in suiker is van 13 0/0, terwijl 
verleden jaar zij slechts 10 0/0 was. Dit
jaar is er vermindering in gewicht, maar 
van den anderan kant bevatten zij meer 
suikerstof dan verleden jaar. Indien wij regen 
krijgen zal de opbrengst winstgevend zijn, 
anders zou er een merkelijk verlies zijn.

Het hooi die op bekwamen tijd gemaaid 
wierd is goed, maar het nagras heeft veel 
door de droogte geleden.

De rapen hebben regen noodig, alsook de 
wintergroensels, anders sterven zij van den 
dorst.

Indien het weder voordeelig was voor den 
oogst, is het geheel anders gesteld met den 
groenselkweek die door de droogte zeer veel 
schade geleden heeft en zeer geringe op
brengst geeft.

De n ieu w e schoolw et.
De minister de Broqueville heeft, in een 

interview, belangrijke verklaringen gedaan 
aan den brusselschen briefwisselaar van den 
« Bien P u b lic '» . Hij herhaalde nogmaals dat 
er volstrekt geen spraak kan zijn het nieuw 
schoolwetsontwerp in te trekken. Hij deed 
opmerken dat onze tegenstrevers daarin al
leen den schoolbon bestreden hebben, doch 
zij zouden eveneens opgekomen zijn tegen 
alle ander middel om de gelijkheid der scholen 
te herstellen.

De regeering heeft nu besloten eene andere 
wijze voor te stellen om de vrije scholen 
geldelijk te ondersteunen. Er zullen ook 
maatregelen genomen worden om de kwestie 
der jaarwedden van de onderwijzers der 
verschillende reeksen definitief op te lossen.

Van een anderen kant zal het schoolbezoek 
beter geregeld worden overeenkomstig de 
gebruiken der verschillende steden. Op den 
buiten zullen de, kinderen de klassen moeten 
bijwonen in den winter, wanneer de land
bouw werken opgeschorst zijn ; in den zomer 
zal er rekening gehouden worden van de 
noodwendigheden van het veldwerk. Er zul
len onder andere verlofdagen kunnen verleend 
worden aan de leerlingen der hoogere klassen.

Voor de leerlingen in de steden zullen 
ook maatregelen genomen werden om het 
schoolbezoek te verzekeren.

M. de Broqueville heeft niej; gezegd w an
neer hij die wijzigingen zal voorstellen, doch 
verklaardde. dat er niets zal verwaarloosd 
worden om de schoolkwestie zoo spoedig 
mogelijk op te lossen en de vrijheid der huis
vaders te waarborgen.

De kiezingen.
Het Staatsblad van donderdag kondigt de 

wet af. over eenige weken door de Kamers 
gestemd en waardoor zekere artikels van 
het kieswTetboek gewijzigd worden, voor wat 
de stembriefjes aangaat. Er wordt daarin 
bepaald dat er voortaan op elk stembriefje, 
in den linkerhoek der keerzijde een volgnum
mer zal gedrukt of geschreven worden. Op 
het oogenblik dat hij de stembriefjes aan 
een kiezer afgeeft, schrijft de voorzitter van 
het kiesbureel de volgnummers op, en voor
aleer de briefjes in de stembus worden ge
stoken. worden de genummerde hoeken er 
af getrokken. Die bepaling heeft voor doel 
de misbruiken te voorkomen, welke met het 
zoogezegd rondgaande stembriefje konden 
gepleegd worden ; de kiezer kan nu inder» 
daad in de stembus geene andere briefjes 
steken, dan die welke hij van den voor
zitter ontvangen en waarop hy zelf gestemd 
heeft.

De cholera in Europa
In Frankrijk

Men heeft woensdag 60 soldaten, door cholera 
of door hevigen buikloop aangetast, naar een 
der krijgsgasthuizen, te Marseille, gebracht. 
Men heeft deze zieken afgezonderd.

In Italië
Alhoewel de overheden het trachten te ver

duiken. is het zeker dat de cholera in verschil
lende steden van Italië woedt, te Livorno, onder 
andere, is de toestand zoo onrustwekkend, dat 
de bisschop dier stad. Mgr. Giani, openbare 
gebeden voorgeschréven heeft om het einde 
der besmetting af te smeeken.

In Turkije
Woensdag zou men te Constantinopel 60 

choleragevallen waargenomen hebben. Te San 
Giovanni heeft men 5 verdachtecholeragevallen 
bestatigd. Te Angora en omstreken zou men 
woensdag en dinsdag 80 choleragevallen waar
genomen hebben, waarvan 60 doodelijke. De 
cholera woedt nog immer voort in de andere 
provincies van Anatolië.

De gezondheid van den Paus.
Al de gazetten zijn heden 'takkoord om vast 

te stellen dat de toestand van Zijne Heiligheid 
veel verbeterd is. Maar tevens blijkt het meer 
en meer dat, kon de Heilige Vader het Vatikaan 
verlaten, waar het, in dit tijdstip van het jaar, 
de ongezondste plaats is van Rome en van Italië 
zijne gezondheid veel min gevaar zou loopen. 
Maar Pius X kan of mag het vatikaan niet ver
laten zonder den roof der Pauzelijke staten te 
erkennen. En ziedaar hoe Hy het slachtoffer is 
en blijft van dezen aanslag tegen zijn eeuwen
oud recht gepleegd.

Donderdag morgend, na eenen goeden nacht 
doorgebracht te hebben, is Zijne Heiligheid 
vroeg opgestaan, en ontving Mgr. Bressan, zijn 
bijzonderen sekretaris, metwien hij nogal lang 
gesproken heeft, nu eens rechtstaande, dan 
eens aan zijn lessenaar zittend.

Bij hun morgendbezoek. hebben de genees- 
heeren Petacci en Marceiafava bestatigd dat de 
beternis toeneemt en dat de herstelling haren 
gewonen loop volgt.

W ereld lijke Ziekendiensters.
In Frankrijk is een wedstrijd geopend voor 

wereldlijke ziekendiensters in de krijgshos
pitalen. De jaarwedden zijn aanlokkelijk: van 
800 tot 1458 fr. daarbij kostelooze inwoon in 
het hospitaal of eene ruime vergoeding; we
kelijks 24 uren vrijen tijd en jaarlijks 25 da
gen verlof.

En toch krijgt men geene ziekendiensters 
en dieners genoeg, en vooral geene goede!

De geneesheeren betreuren de kloosterzus
ters welke men buitengezet heeft, die veel 
minder, kosten en beter werk verrichtten. ,

Maar ze moesten weg, — de geuzen wilden 
het.

Wellicht zal men blij zijn ze terug te kunnen 
roepen gelijk te Ledeberg.

De betooging S ch ollaert
Buiten de groote studentenvergaderingen op 

zondag 27 augusti die wij reeds aangekondigd 
hebben, zullen er om 10 1/2 ure verscheidene 
andere vergaderingen plaats hebben. De Derde- 
Ordelingen zullen op dezelfde uur twee ver
schillende vergaderingen houden, de eene voor 
de Walen, de andere voor de Vlamingen. 
MM. Kurtb, Van Cauwelaert, Vliebergh, 
Briflaut, Defourny, Nobels en Sinzot zullen er 
als sprekers optreden.

De jongelingen der Patronagies zullen 
MM. De Hasque en Karl Hanquet hooren. 
MM. De Munnvnck en Karei Beyaert zullen 
voor de Xaverianen in het Gildenhuis het 
woord voeren.

De Vlamingen die voor 10 1/2 ure te Leuven 
zullen aankomun en op geen der afdeelings- 
vergaderingên uitgenoodigd zijn, zullen zich 
naarde  Beriotzaal begeven, en de Walen in 
het gesticht der EE. PP. Josephieten.

H et m ond- en klauw zeer.
Volgens eene officieele statistiek zouden er, 

op dit oogenblik, in Duitschland 20.795 lande
lijke eigendommen zijn, waar het mond- en het 
klauwzeer heerscht. Deze veeziekte richt groote 
schade aan, wat den prjjs van het slachtvee 
doet klimmen.

In Frankrijk, in de streek van Thiérachie 
worden de landbouwers niet alleen door de 
hitte en de droogte geteisterd, die voor gevolg 
hebben dat er noch water noch voeder voor het 
vee is, maar ook nog door het mond-en klauw
zeer dat in hunne veestallen uitgebroken is. Te 
La Flamengrie, een nogal belangrijk dorp, 
alleen zyn 200 stuks vee door de ziekte aange
tast, en te Larouillieu, een dorp van 400 inwo
ners, zijn 2000 hoornbeesten aangetast; eene 
enkele hoeve is er gespaard gebleven.

De w aterkw estie  in H olland.
Uit Hoedekenskerke schrijft men :
« Ten einde in het njjpende gebrek aan drink

water te voorzien, kwam zaterdag, op last van 
’tgemeentebestuur, een schip met water, afkom
stig uit de drinkwaterleiding te Bergen op 
Zoom, alhier in de kade.

« Ofschoon in verband met de betrekkelijk 
hooge kosten van transport het water voor niet 
minder dan 4 cent per emmer kon worden ver
kocht, werd gretig van het aanbod gebruik ge
maakt. *

B IN N E N L A N D
Rousselare. — Groote vliegweek. — Op 27, 

28vS9en30 Oogst binst de Kermis op het 
koerseplein Hoogledesteenweg ; alledage van
3 tot 6 uren ’s namiddags.

OLIESLAGERS op monoplan.
GOZIC op Biplan.

De vliegmachien zijn zichtbaar alle dagen 
van 9 tot 12 uren.

Leopoldsorde. — De heer Doctoor De 
Monie, kapitein geneesheer der Burgerwacht 
en voorzitter der plaatselijke geneeskundige 
commissie, is benoemd tot Ridder der Leopolds
orde.

A rdoye . — Eene gauwdiefegge geknipt. — 
Op de wekelijksche vrijdagmarkt werd Leonie 
Depuydt ontlast van haren geldbeugel, in- 
hóudende rond de 30 irank. Zij had vermoedens 
op eene vrouw, die de richting van Pitthem 
genomen had. De plaatselyke policie zette de 
dievegge achterna tot in Pitthem en kon haar 
het gestolene doen teruggeven.
Marcke. — Dinsdag avond, rond 10 ure, zijn 

drie groote tarweschelven van den landbouwer 
Hendrik Vanderheeren in brand geraakt. De 
bewoners der hofstede waren reeds te bed. 
De pompiers gelukten erin het woonhuis en 
de andere gebouwen te vrijwaren. De schade 
wordt op 5,000 fr. geraamd. Men vermoedt 
kwaadwilligheid.
Bellegem. — Ten nadeele van den land

bouwer Petrus Labeeuw, aan het Rood Paard, 
is op zijn veld gansch zijn oogst, eene schelf 
tarwe en eene schelf haver, door brand in asch 
gelegd. De schade is door verzekering gedekt.

H u ls te .  — Zondag avond is een geweldige 
brand uitgeborsten in de herberg van Richard 
Verhelle. D^ar het dak in strooi was, konden 
de vlammen eene rasse uitbreididg nemen. De 
vijf kinderen die reeds sliepen, lfiSYiden met 
moeite gered worden. Bij gebrek aan water 
moesten de toegesnelde geburen hét gebouw 
met geheel den inboei laten opbranden. Niets 
kon gered worden. Gelukkiglyk bestaat er ver
zekering. Men kent de oorzaak niet van den 
brand.

T h ie lt .  — Zondag zijn bij den landbouwer 
Camiel Viaene te Ryckeghem, op een uur 
afstand der stad 6 graanschelven afgebrand. De 
schade beloopt 1200 fr. Knaapjes, die in de 
nabijheid met solfstekjes speelden, hebben den 
brand veroorzaakt, Viaene is slechts voor 600 
frank verzekerd.

Harelbeke — Donderdag namiddag kwam 
hier een bedronken kerel, in zijne woning 
en begon er twist tegen zijne ouders te zoeken. 
Over eenige dagen had de woestaard zijne 
moeder geslagen. Op de smeekingen van den 
vader zich wat te bedaren en zijne ouders 
gerust te laten, sprong de kerel naar den 
ouderling en met een mes bracht hij hem 
verscheidene wonden toe, waaruit het bloed 
vloeide. Daarna nam de woestaard op het 
naderen der geburen .de vlucht. Gelukkig zijn 
de wonden van den vader niet erg. De ont
aarde zoon wordt door de, gendarmen opge
zocht.

Berzée. — Een statiewerkman kwam don
derdag morgend rond 5 ure langs de kabien 
vau den wisselwachter, August Pollard, toen, 
tot zijne groote verwondering, hij dezen niet 
op zijn post vond. Hij trad de kabien binnen 
en vond er Pollard ten gronde liggen. De 
ongelukkige had opgehouden te leven. En 
zeggen dat er verscheidene en groote rampen 
konden gebeuren, had men in tijds den dood 
van den armen man niet bestatigd.
Gent. — ln  de Fabrieken. — De gentsche 

fabriekanten hebben besloten den short-time 
voor drie maanden in te voeren, te rekenen 
van den 26 Augusti. Gedurende drie maanden 
zal er bijgevolg in de fabrieken den zaterdag 
niet gew erkt worden.
Tervueren. — Woensdag morgend, rond

9 1/2 ure, zagen reizigers die in den tram 
zaten, naby de Villa « Mauresque » eenen 
man loopen wiens kleedereu in brand stonden. 
De ongelukkige die eene levende toorts geleek, 
was een knecht die het parket aan ’t kuischen 
was en de onvoorzichtigheid beging aan zijn 
werk te rooken, waardoor hy het vuur 
mededeelde aan den gesmolten was dien hij 
droeg. Alzoo vatten zijne kleederen vuur. Men 
snelde den ongelukkige ter hulp, doch zyn 
toestand is hopeloos.
Charleroi. Gebrek aan water. — Te Char

leroi duurt het gebrek aan water nog altijd 
voort ; sedert veertien dagen zijn er op de
30,000 inwoners der stad 20,000, die door den 
waterleidingsdienst niet kunnen geriefd wor
den. De brouwerijen kunnen hunne bestellin
gen bier niet meer leveren.

Cornelis zette ’t op een loopken.
Raadt, Vrienden, eens waarheen ?...
Er eenen pakken van 't W it stoopken
Want beter is er geen 1...
Vieux-Öytème merk ’t W it stoopke
Jacques Neefs Antwerpen.

Tombola der Tentoonstelling van Brus
sel 1910. — Het tijdstip der trekking is nakend 
en zal in ’t kort vastgesteld zijn. Bericht aan de 
liefhebbers die een groot lot van 500 duist 
franks of een der 25 groote loten van 100 duist 
tot vijf duizend franks zouden willen winnen.
Het weer. — Sedert maandag avond is er 

eene plotselinge verandering gekomen in het 
weder. Dinsdag is te Ukkel de thermometer 
slechts geklommen tot 23°5 en woensdag 
namiddag enkel tot 21°6. Dinsdag avond en 
s ’ nachts heeft het in den brusselschen omtrek 
wat geregend, doch de moeite niet weerd om 
er van te spreken. Inderdaad, het. observato
rium weet zelfs niet op te geven hoeveel mili- 
meters water er gevallen zijn en het durft 
nog geen regen vóórspellen.

Onderscheiding — De koning heeft aan 
M. Aug. Delbeke, gewezen volksvertegen
woordiger van Antwerpen, gewezen minister 
van openbare werken, den titel van baron ge
schonken; de titel is erfelijk in de mannelijke 
afstamming, volgens orde van eerstgeboorte.

Belangrijke werken in de Schelde — Er
zullen binnen kort belangrijke werken moeten 
uitgevoerd worden in de schelde, stroomaf
waarts de monding van den Iiupel, waar er 
verzanding is. De baggerwerken zullen daar 
den 18 september beginnen, en ongeveer een 
miljoen frank kosten.
Nieuwe spoorwegen in Limburg. — De

minister van spoorwegen heeft de lijnrichting 
van de spoorbaan van Bilsen naar Genck goed
gekeurd. Het leggen eener spoorlijn van Asch 
naar Brèe met verlenging naar Neerpelt wordt 
onderzocht.

— De franschmans, zoo noemt men onze 
werklieden die in Frankrijk gaan werken 
binst het zomergetij, komen by heele benden 
afgedokkerd, drie weken voor tijd, verbloeid 
van de zonne en versmolten dat ze maar vel 
over de beenen meer hebben. Meestendeel 
vinden werk in ’t booten van vlas, hetderschen 
bij de boeren en het verrichten van delfwerk.

Bedevaart naar Lourdes
Alwie inschrjjft op de Franciskaansche Bede

vaart (18-26 September) na de 25 Augustus, 
betaalt 5 f r?  meer De 1 ysten worden bepaalde
lijk gesloten op 3 September ’s namiddags.

Voor alle inlichtingen zich te wenden naar 
het klooster der Paters Capucienen.

De geslotene Retraiten in het Klein  
Seminarie te Rousselare.

De bijtredingen tot de vier geslotene Re
traiten zijn talrijk. Voor de eerste die begint 
den Zondag 27 Oogst zyn er tot nog toe 38 
ingeschreven ; voor de tweede die begint den 
Donderdag 31 Oogst 49 ; voor de derde die 
begint den Zondag 3 September 10 en voor 
de vierde die begint den Dond*rdag 7 Sep
tember 39.

De twee eerste Retraiten worden gepredikt 
door Pater Solvyns der PP. Jezuiten van 
Gent ; en de twee laatste door P. Renatus 
Devos der Capucienen.

Wij doen een laatsten oproep aan degenen 
die van gedacht zijn eene dier Retraiten te 
volgen opdat ze zoo spoedig mogelijk hun 
inschrijvingsbewijs zouden opzenden. Alzoo 
zullen wij aan de ingeschrevenen het dagorde 
doen geworden, en de laatste schikkingen 
kunnen nemen. Wy vragen insgelijks dat de 
nieuwe inschrijvers als ’t zyn kan, de derde 
retraite  zouden verkiezen, daar de andere drie 
reeds talryke ingeschrevenen tellen.

Namens het Bestuur van den Bond 
van het II. Hert.

De Proost, De Voorzitter,
E. De Saegher, J. Mahieu-Liebaert,

Sup. in  ’t K I. Seminarie Burgemeester.

Sterfgevallen
E. H. Carlier, pastor van Houttave, sedert 

het jaar 1900, is aldaar zaterdag avond, om
9 1/2 ure overleden in den ouderdom van 60 
jaar. E. H. Carlier had vroeger onderpastor 
geweest te Blankenberghe waar hij veel goed 
stichtte. Hij was sedert drie jaar aan het ziek
bed gekluisterd.

— De E. H. Van de Walle, pastoor te Rams
capelle, is overleden in den ouderdom van 
58 jaar.

S T A D S N IE U W S
Electriciteit en onw eders.

Tengevolge van het laatste onweder in stad, 
wordt de vraag al eens gesteld : « Moet in 
geval van donder den electriek af gelegd worden ?

Daarop met volle zekerheid antwoorden, 
ware zeer vermetel, doch eene tienjarige onder
vinding heeft bev/ezen, dat, om ongelukken en 
branden te voorkomen, het beter is de lichten 
te laten branden, om reden dat de buitengewone 
elektrieke strooming door den bliksem veroor
zaakt, vernietigd worden in de zwakke punten 
der electrieke instelling die de lampen en 
lootjes uitmaken.

Is men echter bevreesd van het breken der 
lampen en metaaldraad, lampen als de Osram, 
A E G .,  Philip, enz., zijn daar gevoeligst aan, 
dan legge men den electriek af.

Dit afleggen moet geschieden aan den tableau, 
en dat als het onweder opkomt, want het is 
hoogst gevaarlijk zulks te doen als wanneer 
de vlaag boven is.

Dat de elektrieke instelling voor de stad 
eene goede bescherming is kan iedereen besta- 
tigen ; want sedert haar bestaan gebeurden er 
geene noemensweerdige ongelukken. A. D.

Prijsdeeling der Lagere school in 
Sint-Josephsgesticht.

Woensdag had de plechtige prijsdeeling 
plaats van de leerlingen der lagere klassen. 
M. den Baron Gillés de Pélichy en zijne 
familie, de Eerweerden Heeren Pastors der 
beide parochiën en vele priesters en bijzon
dere ingezetenen vereerden dezelve door 

'hunne tegenwoordigheid.



Jacques V andew alle-B aetem an
Zuidstraat, 4 Nijverheidsagent, Oostende.

Algemeene leveringen voor schepen, fabrieken en aannemers. Nijverheidsolien en vetten, alle soort van 
bourragen, w it en gekleurd katoen, teer en c a rb o n i le u m  en kopersulfaat, caoutchouc en Kempendarms 
zuigbuizen, kranen en vetpotten van alle stelsels. A tta c h en  voor r ie m e n ,  houten en ijzeren poulies. Aandui 
dingstuben voor ketels en brouwerijen, jointen- ketel en f ie ld tu ben ,  lederen  b a la ta  en katoenen  rieme- 
transmissies, paliers, ophaaltuigen, koorden- bindgaren, sp e c ia l i te i t  van v lakeko orden  v oo r  s te e n b a k k e r s  
vischnettengaren, stalen kabels, stellingstrengen. Specialiteit van bloklederen.

Telefoon 670. — IN  ’T GROOT EN  IN  ’T K LE IN . — Telefoon 670.

Na de opening door de Harmonie der 
Congregatie, wierd een schoon koor gezon
gen door de leerlingen. Dan een der geestig
ste tooneelstukjes die ooit opgevoerd wierden 
en geheel dö zaal doed schudden van lachen. 
De jonge spelers halen er eere van ,ook deze 
die hun daarin opleidden.

Het gulden eeremetaal gejond door Baron 
Alexander Gillès de Pélichy wierd behaald 
door Gerard Tanghe, onder algemeene toe
juichingen. —= =

O ngelukken bij het baden.
Zondag namiddag zijn er twee jongelingen 

van Rumbeke verdronken in de vaart bij de 
Cachtem brugge.

Langs de kant van Ingelmunster waren er 
andere jongelingen die een bad namen in de 
vaart. Op eens gerocht een hunner te ver en 
viel in de diepte. Hij kon niet zwemmen, zijne 
kameraden die in ’t zelfde geval waren, namen 
de vlucht. Doch aangemoedigd door een hunner 
kwamen zij terug en sprongen in de vaart. Zij 
gelukten erin den drenkeling uit het water te 
halen, die allicht bekwam en zich verhaastte 
hem te kleeden en naar huis te g a a n . ’t Heeft 
weinig geschild dat er geene menschenlevens 
te betreuren waren.

In het belang der bevolking ware het wensche
lijk dat er hier eene openbare welgeschikte 
badplaats ingericht wierde, onder het toezicht 
van bevoegde personen om alle ongelukken te 
vermijden, en het baden op eene eerlijke wijze 
te laten geschieden.

De Harmonie der Jongelings-Congre- 
gatie speelde op O. L. Vrouw Hemelvaart een 
concert te Kortrijk in de veldstraat ter gelegen- 
heidder kermis. Vele volk ging er de uitvoering 
bijwonen die den meesten bijval bekwam. Een 
schoone bloemengerf wierd door den voorzitter 
van het feestcomiteit aan M. J. Vanhaverbeke, 
bestuurder der Harmonie overhandigd.______ H
Boerenbond. — Morgen zondag 20 dezer om

3 1/2 ure buitengewone vergadering voorde 
leden van den bond.
Dagorde: betooging Schollaert te Leuven 

op zondag 27 Oogst aanstaande.

In den burgersbond. — Maandag avond 
was er eene algemeene vergadering van den 
Burgersbond in de herberg « Het Damberd ». 
De vergadering wierd voorgezeten door den 
ondervoorzitter M. J. Vanhaverbeke.

Twee nieuwe bestuurleden wierden gekozen 
in vervanging van de heeren Gits en Verhamme 
ontslaggevers.

MM. J. Vandekerckhove-Laleman met 84 
stemmen en Jules Verstraete-Masureel met
54 stemmen. M. J. Vanhaverbeke wierd als 
voorzitter gekozen met 64 stemmen.

Aan de Damen en Jufvrouwen der stad.
— Is het my geoorloofd u eenige woorden toe te 
sturen om van uwe goedheid te vragen dat gy 
een kykje zondt doen in uwe kassen en schuif
laden. Voorzeker zoudt gy hier en daar een 
kleed of mantel vinden die u niet meer dienstig 
is, en toch zoowel zoowel zou te passé komen 
aan onze min bevoordeeligde zusters of hunne 
kinderen.

Gü hebt in de kostschool leeren snijden en 
naaien en zoo zoudt gij eene schoone gelegen
heid hebben om uwe talenten te benuttigen. Op 
vele plaatsen bestaan er vereenigingen onder 
de Damen en Jufvrouwen, die zich met zulke 
liefdewerken bezig houden. Zoudt gij dit ook 
niet beproeven ? Fémina.

Goede boeken. — De leden van den stu
dentenbond hebben eene ronde gedaan bij de 
burgers der stad om boeken en tijdschriften te 
vragen voor het verspreiden van goede lezingen 
in de werkmansgezinnen.

Dit is een zeer lofweerdig werk die hoogst 
aanbevolen wordt door Z. H. den Paus.

Onze stadsgenooten zullen een goed werk 
doen met de studenten daarin te helpen en hun 
de boeken en tijdschriften te behaudigen welke 
zy kunnen missen en die voor dewerkmenschen 
nuttig en aangenaam zullen wezen. .

Handel en nijverheid. — Sedert eenigen 
tijd heerscht er eene echte crisis in de ver
schillige nijverheden onzer streek. De - weve
rijen eertijds zoo bedrijvig, hebben gebrek 
aan bestellingen, in vele werkhuizen staan 
er een groot getal getouwen ledig.

De borstelnijverheid heeft erg te lijden, ten 
gevolge van den slechten oogst der cocoplant ; 
er worden bijna geene cocoborstels meer ge- 
gemaakt bij gemis aan die materie.

De schoenmakerij lijdt fel door de concu- 
rentie der mekanieke schoenen, en den in
voer der engelsche en amerikaansche schoeisels, 
ook de groote droogte is nadeelig aan den 
verkoop.

Verhopen wij dat er met den aanstaanden 
winter verbetering zal komen.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
De jonge Karei en Laurent beide met kolen 

voor Constant Gits. — Aventure  met kolen 
voor Gustaf Naert. — Baron sans sous met 
kolen voor Cyrille Berlamont Emelghem. — 
Le jeune Frangois met kolen voor de We 
Ch. Verstraete. — Vergeet mij niet met 
lijnzaad voor Alf. Dassonville Lendelede. — 
Nooit gedacht met bloem voor verscheidene. — 
Clémence met hout voor Ch. D’haenens en 
J. Debosschere. — De vier gebroeders met 
kolen voor Fran?ois Decaigny Emelghem. — 
St Antoine met boomen voor Emile Gheysens.

Maurice Mestdagh, Kortrijkstraat Iseghem 
uitvinder van het Marionettespel zal voor de 
eerste maal zondag te Rousselare op de kermis 
spelen.

Burgerstand Tan ïsegtiera
GEBOORTEN:

231. Madeleine Nyffels, dv. Gustaf en 
Julia Parmentier. — 232. Marguerite D’haene, 
dv. Jean en Maria Bonne. — 233. Emma 
Vanderschaeve, dv. Antoine en Angèle En- 
ghien. — 234. Irma Sintobin, dv. Petrus 
en Febronie Soens. — 235. Magdalena Sin
tobin, dv. Petrus en Febronie Soens. — 236. 
Maria Lapeire, dv. Joseph en Pauline Roose.
— 237. Marguerite Maertens, dv. Petrus en 
Marie D’hont. — 238. Gabriëlle Dewitte, 
dv. Petrus en Maria Vanderheeren.

STERF G E VALLEN :
149. Bertha Decommere 2 m. dv. Alphonse 

en Emma Schariaecken, Krekelstr^ — 150. 
Maurice Vereecke, 1 j. zv. Cyrille en Elodie 
Vandeputte, Zevecote. — 151. Elvire Beheydt,
6 m. dv. Jules en Maria Vandenbussche, 
Rousselarestr. — 152. Rachel Vansteenkiste,
7 m. dv. Adolf en Helena Demeestere, 
Mandelstr. — 153. André Vervaecke, 1 j. 
zv. Camille en Aiidor Wylein, Zevecote.
— 154. Georgette Dewulf, 1 1/2 m. dv. 
Camille en Hortense Dekeerschieter, Rous
selarestr. — 155. Laura Lodewyk, 1 1/2 m. 
dv. Victor .en Magdalena Dewulf, Lendeledestr.
— 156. Clemence Vanslambrouck, Kleerm.
55 j. ong. dv. Louis en Ursula Casimiere, 
Krekeistr. — 157. Jeróme Belaen, 7 m. zv. 
Camille en Maria D’hont, Drooge» Jan.

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

STAD ISEGHEM 
G r o o t e  Z a a l  d e r  C o n g r e g a t i e

i v i a a n d a g ;  3 8  A u g u s t i  i ö l l

om 5 uren namiddag opvoering van den

V E R L O R E N  Z O O N
gedicht parabelspel in 4 bedrijven 

door J. V A N D E N  B E R G H E
mgt muziek van A. D E G R A E V E .

Het tooneelstuk zal in de feestzaal verkocht 
worden, en is van heden af verkrijbaar ten 
bureele der Gazette, en bij J. Debussehere- 
Bonte, St-Hiloniusstraat.

VAKSCHOOL VAN

S C H O E N M A K E R S
Gildenhuis — ISEGHEM

De leergangen voor het schooljaar 1911-12 
zullen beginnen op Maandag 18 September
aanstaande.

Die begeert de lessen te volgen kan zich 
doen inschrijven den Zondag namiddag in 
’t Gildhuis van 3 tot 4 ure. Men moet voorzien 
zyn van het huwelijksboekske.

De leerlingen van voorgaand jaar moeten 
zich opnieuw doen inschrijven indien zy be- 
geeren voort de lessen te volgen.

Het Bestier.

In deze grootte hitte wordt bijzonder 
aanbevolen het echt zuiver bronwater Naias 
in flesschen. Algemeen depot bij A. ROSSEEL- 
VANLERBERGHE, Brugstraat, Iseghem.

S U N IIG H f
ZEEP

N LI G H T "zeep  
maakt de wascht yem akke.- 
l i jk  enprceft het lijnwaad „ 
den frischen en aangenamen 
peur van den buitenlucht.

W ilt ge  Fransch, Duitsch en Engelsch  
in EEN jaar kennen ?

Jongelingen en Jufvrouwen
van Vlaanderen,

Om bijna kosteloos, Fransch, goed Vlaamsch, Engelsch, 
Duitsch, Spaansch, te leeren ;

Om een examen a f  te leggen in Rekenen,^Stelkunde, 
Meetkunde, Opstellen ;

Om eene p laats te bekomen door kennis van Boekhouden 
Snelschrift, Machienschrijven, volgt men de leergangen 
van het

Com m ercial and P o lyg lo t Institute 
G  JU-* I ö» Kt C L.XJ B
Savaenstraat, 25, GENT

den Zondag van 7 to t 1 ure ’s morgens, in de week 
's avonds van 6 to t 9 ure, daglessen van 9 ure ’s morgens 
to t 7 ure ’s avonds.

Opening 17 September
Beste  en goedkoopste K O S T S C H O O L

geheele, halve en gedeeltelijke. — V raagt inlichtingen.

Eene vreemde taal leeren in  één ja a r kan men 
alleen in  de LNGLISH CLUB.

Onder toezicht van Staat. Stad en Provincie.
3000 Studenten — 500 leergangen — 4S leeraars 

specialisten — Lokaal op 2 minuten der Zuidstatte.

M arkt van Iseg-hem 12 A ug. 19 Aug.
Boter per kilo fr. 3,35 a 3,55 I 3,50 a 3-,65 
Eieren per 26 2,50 k 2,80 i 2,70 k 2,90

— Mr & Mme Maurice Meier, bijzondere 
heel - en tandmeesters, op den hoek der Mos
croenstraat, 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, te Kortrijk, hebben de eer hunne 
talrijke kalanten te verwittigen dat zij zullen 
afwezig zijn van 11 tot 27 Augusti aan
staande.

Elf-jarige B orstziekte
Wat de Abdijsiroop bewerkte.

Madame de weduwe NAESSENS, geboren van 
Cleemput,' Accaciastraat 40 te Gent, verklaarde :

„ 11 jaar geleden werd ik aangetast door eene 
hevige borstziekte, gepaard gaande met pleuris, 
waardoor mijne gezondheid hevig ondermijna werd. 
Van die 11 jaa r ben ik zeker 3 jaa r bedlegerig 
geweest. Ik  hoestte voortdurend, spuwde bloed 
en leèd ondragelijke borstpijnen. Geen enkel 
middel, dat ik gebruikte, schonk mij verlichting 
en van genezen kou er in het geheel geen sprake 
zijn. Ik  zegen den dag, waarop mij eindelijk de 
ABDIJSIROOP werd aanbevolen, want deze 
heeft mij zeer veel verlichting geschonken, zoodat 
ik nu weer mijn dagelijksche bezigheden kan 
doen, van bloedspuwingen geheel vrij ben, zeer 
weinig meer hoest en in het algemeen mij zeer 
goed bevind.
'  De ABDIJSIROOP heeft ook mijn zoon genezen, 
die het vorige jaar door een hevige bronchitis 
was aangetast, waardoor hij zeer ziek was. Hij 
had slechts een flesch ABDIJSIROOP noodig 
om te genezen.

De ABDIJSIROOP, KLOOSTER, SANCTA 
PAOLO, geneest onvoorwaardelijk den hard- 
nekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, 
keelpijn, kiek- en slijmhoest, bronchitis en alle 
borst- en longaandoeningen.

Prijs per flesch van 230 grammen 2,25 fr. van 
550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 fr. — Hoe 
grootere flesch, hoe voordeeliger d u s !

A L L E E N  E C H T  M E T  R O O D E N  B A N D  
M E T  H A N D T E E K E N I N G .

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

Nieuwstraat, 57, Antwerpen. ■:
Verkrijgbaar bij : J. VERHAMME, Apotheker, 

M arktstraat, Iseghem, en in alle apotheken.

Wilt ge p i  ea goedkoop
mans, vrouw en kinderkleederen, tapijten 
of meubelstoffen, in ’t nieuw wasschen, ge
kuist of geverwd hebben, begeeft u bij

Madame W e Jules LA FA U T,
Kerkstraat 3, Iseghem,

Daar en daar alleen zijt gij wel en spoedig 
bediend.

Het huis gelast zich ook met wasschen 
en sulferen van sargien, cremeeren van 
gordijnen en stors.

Huis van vertrouwen.

De gezondheid herw onnen  
zonder m edecijn

door de

R evalenta  du B arry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikke

lingen der maag verdwijnen, cn daar van het belangrijk 
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt 
voeden de voordeelen, die zij op welkdanig voedsel voor
hebben, zich ras aan, voornamelijk bij de maagverstoo- 
ringen, de kwaadaardigste verstoppingen de zuren, de aan
houdende stoelgang (bijna altoos dóór de zwakte van den 
dikken darm veroorzaakt), het niet verteren der spijzen, 
maagkrampen, kolieken, zenuwziekten, gal, de verscnillige 
lever-, nier en darmaandoeningen, winderigheid, water
zucht, hartkloppingen, pisvloed, bloedarmoede, bleekzucht, 
vuil riekende adem veroorzaakt door de chronische ontste
king of vertering der maag, koortsen, hoest, bronchitis, 
rheumatism, jicht, zinkingen, influenza, griep, brakkingen, 
opruiingen, bleeke kleur, slapeloosheid, enz, alsook deze 
verschrikkelijke schele hoofdpijnen en nevralgiën, die meer 
dan men het 'denkt de oorzaken zijn der gewone of voorbij
gaande verstoppingen.

Zij is het beste voedsel om kinderen op te kweeken ; zij 
nemen haar bovendien met genoegen dan dat alle andere 
voedsel hun walgt. De heer dokter Elsmlie echijft dienaan
gaande : “ Uwe Revalenta is haar gewicht in goud w aard! „

Jum et, bij Charleroi, 9 Mei 1883. Uwe krachtige Reva
lenta heeft hare luisterrijke intrede in onze gemeente gedaan 
door de genezing van mijne vrouw, welke aan voortdurende 
smarten en brakingen onderhevig was. Het is onnoodig u 
met lange uitbreidingen lastig te vallen over de ziekteen 
kwalen, welke gedurende 4 jaren mijne vrouw aanhoudend 
kwelden. — Eindelijk heeft een braaf geneesheer uit de 
omstreken haar het gebruikt uwer Revalenta aanbevolen. 
Zij begon er zich van te bedienen den 19 april laastleden, 
en tot groote verwondering van een ieder, hebben de 
brakingen reeds opgehouden ; de ontsteking aan de oogen 
en beenen zijn verdwenen, haren slaap is geruster ; de 
maag- en hartpijnen wijken allengs en zijn niet meer 
noemenswardig.

Mijne heeren, ik ben maar een werkman, maar ik heb 
vast 'besloten voor geheel de wereld getuigenis te geven 
van de oneindelijke diensten welke uwe Revalenta aan 
mijne \  rouw heeft bewezen en ook om het gebruik daarvan 
aan alle lijdende menschen aan te bevelen.

Ontvang enz- L J. Duky.

In doozen : fr. 2,50 ; fr.4,50 ; fr. 7,75. fr. 17,50. K a l c k e r - 
W i e l b m a n s ,  Hoofdagent, Rouppestraat, 2, te  Brussel 
bij alle goede apothekers en kruideniers.

Depóts te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote M arkt, en SIOEN, apoth. 
Rousselare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. 
GRYMONPREZ, apoth.

H erberg te H uren «
zich te bevragen Rousselarestraat 133

Schoenfabrikanten, 
Schoenm akers.

De Maatschappij SINSER
beveelt haar machien « Point Naturel » 
aan, om de zolen aan den binnenrand der 
tigen te naaien.

Dient evenwel voor nieuw werk als voor 
reparatiën.

Volled ige  reeks  m ach ien e n  voor de

F A B R IK A T IE  D E R  T IG E N
Men kan de machienen in werking zien 

in onze Tentoonstelling-zaal :
27, Oud-Kleèrkoopersstraat (le verdiep) 

B R U S S E L .

HULPHUIZEN TE : 
KORTRIJK, 47, Doornijkstraat, 47. 
ISEGHEM, 22, Gentstraat, 22.

Goede Mest te koop bij H e n r i  P a t t y n ,  
Emelghem. 27-8-11.

Jongeling van 15 a 16 jaar, kunnende 
borstels trekken, wordt gevraagd bij M. 
V i c t o r  LEPAGE, 138, Brusselsche steenweg, 
te VORST. -  Goeden loon.

TE BEKOMEN BIJ

A lf .V e r b r u g g e - D e la n n o y
Koornmarkt, ISEGHEM

Alle slach van mode-artikelen voor Damen 
zooals lint, pane. zyde, passementerie, broderie 
en benoodigheden voor vrouwkleermaaksre s

STUDIËN VAN De NOTARISSEN 
V A N D E MOORTELE, te Iseghem  

en DEVOS, te Rum beke.

OPENBARE VERKOOPING
van een welgelegen

H O F S T E D E K E N
met BOUWGRONDEN
te ISH G H B M

langs da gravier, achter de Paterskerk, dicht 
bij den Steenweg naar Rousselare.

Groot 2 Hectaren 62 aren 20 cent. verdeeld 
in 42 Koopen.

Verpacht aan Henri Scheldeman tot 1 Ok
tober 1912 mits 750 fr. ’s jaars boven de 
grondlasten.

Recht van samenvoeging
1/2 %  Instelpenning

ZITDAGEN :
INSTEL: Woensdag 30 Oogst 1911 in

het « Hotel de la Station » te Iseghem bij 
August Olivier,
OVERSLAG: Woensdag 18 Sept. 1911

in « De nieuwe St-Pieter ■> te Iseghem bij 
de >FW9 van Aiidor Vandewalle, telkens om
3 ure ’s namiddags.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem .
I.

Groote H E R B E R G
genoemd Mexico, met magazijn, stalling aan- 
hoorigheden, erve, weide en zaailand, te 
zamen groot 36 aren 70 centiaren, gelegen te 
OUCKENE, op de plaats; gebruikt door 
Theresia Storme weduwe van Jan Rousseau, 
totden 1 Octob^r 1912, mits 225 fr. bij jare, 
boven de belastingen.

Verhoogd tot 5410 fr . 
OVERSLAG (by derde zitting) Woensdag 

30 Augusti 1911, in het Engelsch hof, bij 
Isidoor Vanwalleghem, te ISEGHEM, om 5 ure 
des namiddags.

II.
OPENBARE VERKOOPING 

van een groot onlangs nieuw

WOONHUIS
met werkhuis, aanhoorigheden en 48 aren 30 
centiaren erve en zaailand, te ISEGHEM, 
wijk Zevekote, langs den gravier de Len- 
deledestraai; gebruikt door den medeverkoo- 
per Camille Maes-Cöolen, met recht van pacht 
tot den 1 October 1919, mits 280 fr. bij jare 
boven de belastingen.

Ingesteld 5600 fr . 
OVERSLAG Woensdag 23 Augusti 1911,

om 5 ure des namiddags, te Iseghem, ter 
herberg De nieuwe wandeling, bij Joseph 
Maes, Lendeledestraat.



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN!

JA!JA!
’t Ia een aangenomen fe i t :

De wonderbare PoedeiS van het Wit Kruis
venachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofd pijn (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, rheum atisme, üeurecijn, 
jicht, enz., enz.

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

PRIJS : fp. 1 .25 de doos; f r .  3 .2 5  de 3 doozen of de d rie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6 doozen of de zes dubbele doos.

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

bl*M -A-. JFlocl.exi.33a.clx, Apotheker, Iseghem.
•n  ia alle goede apotheken.

W a c h t  U -van n am aak se ls , *e  z ijn  «o n d e r  w a a rd e .

XJOCXJCaCXaeöOÖCGeKXOÖi

FABRIEK VAN MEUBELS

H uis te koop o f te pacht
en de Brugstraat. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Marktstraat.

Uit er hand te k oop en  :
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 vau dit blad.

MEN VRAAGT een kindsrvoituurke te 
koopen (per occasie). — Aanbiedingen ten 
bureele der « Gazette van Iseghem ».

TE VERKRIJGEN BIJ

R. M asschelein -O liv ier
Rousselarestraat, 29, ISEGHEM

alle slach van horlogiën in goud (18 karaat), 
zilver, n ickel; alsook juweelen in diamant, 
goud, zilver, genicleerd zilver, doublé, enz.,

aan zeer voordeelige prijzen.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
Marktstraat, ISEGHEM.

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

Vraagt het mineraal gedistilleerd water

N A IA S
het zuiverste, het smakelijkste, het gezond
ste beantwoordende aan de strengste voor
schriften der huidige medikale wetenschap, 
bereid onder toezicht van geneeskundigen 
en door hen algemeen aanbevolen.
Per flesch 0,25 fr.
Per kist van 30 flesschen t ’huis besteld 0,20 fr. 

Kist en ydel flesschen terug te geven. 
Algemeen depot voor Iseghem en omtrek 

A lb. R osseel-V an Lerberghe, 
Brouwer-Wijnhandelaar 

Brugstraat, ISEGHEM.

§
</>

HOOFD
PIJN

OOCEHBUKELUKE
VERZACHTING
VqijiOMEN
ceHeziHq

,D O O R  DE

I i m i h
Doos v<an 2c»che Hen 

KoKer van9cacheiïen
in a l l e

APOTHEKEN

Algemeen depót voor Iseghem en omstreken
Apotheek Arthur Rodenbach

Groote M arkt

W ek elijk sch e  M arkten
7 Aug. | 14 Aug.

19.50 a 20,00 19,50 a 20,00
15.50 a 16,00 15,50 a 16,00
00,00 a 00,00 17.00 a 17,50
.00,00 a 64,00 00,00 a 64,00
,00,00 a 86,50 00.00 a 91,00

7,00 a 8,00 7,00 a 8.00
3,30 a 3,50 3,50 a 3,60
2,75 a 2,85 2,80 a 3,00

,00,00 a 39,00 40,00 a 41,00
00,00 a 00,00 00,00

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

id.
Veemarkt : 14 Aug. 125 koeien, 

18 stieren, 29 ossen.
ROUSSELABE 8 Aug.

Tarwe 100 k*> 19,50 a 20,00 |
Roode tarwe 18,00 & 19,00
Rogge 15,50 a 16,00
Haver 19,00 a 20,00
Boonen 21,00 a 22.00
Aardappelen 7,50 a 8,00 
Boter per Kilo 3,00 a 3,50
Eieren per 25 2,90 a 3,00
Suikeryboonen beschik.39,00 
Suikeryboonen 1911 a 21,00 
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a64,50 
Lynz. olie 100 99,00

DEYHZE 9 Aug.
Aardappels lOOk. 6,50 a 7,50
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 2,70 a 2,80
Hespe de kilo 2 ,15 a 2,20
Viggens 40,00 a 42,00

BRUGGE 5 Aug.
Tarwe de 100 k» 19,00 a 21,00
Rogge
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

15.00 a 16,00 
3,00 a 3,50

00,00 a 6 00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,60 a 1,80
AUDENAÏRDE 10 Aug. 

Aardappels 100k° 0,0 a 10,00 
Boter de kilo 0,00 a 3,35
Eieren per 25 0,00a 3,08
Verkens 00,00 a 42,50
Konijnen 2,75

ANTW ERPEN 14 Aug. 
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 

Veemarkt Antwerpen 14 Au

109 veerzen 

16 Aug.
19.00 a 20,00
18.00 a 18,50
15.00 a 16,00
19.00 a 20,00
21.00 a 22,00 
7,00 a 8,00 
3,40 a 3,70 
2,70 a 2,80

40.00 a 41,50 
00,00 a 22,00
22.00 a 32,CO 
00,00 a 65,00
0,00 a 90,50

16 Aug.

7,00 a 8,00
2.80 a 3,00 
2,90 a 3,00 
2,10 a 2,20

40.00 a 42,00 
12 Aug.

19.00 a 21,00
15.00 a 16,00
2.80 a 3,20 
4,50 a 00,00

19,50 a 20,50
2 0 .0 0  a  2 1 ,0 0  

1,60 a 1,80
3 AuS 

00,00 a 00,00 
0,ü0 a 2,80 
0,00 a 2,40 

00,00 a 45,00 
a 2,90

fr

10 ossen l e kw. 0,87 k
120 koeien 0,86

12 veerzen 0,86
13 stieren 0,75
33 kalveren 0,70

23,40
32,50

1,07
1,06
1,06
1,05
1,28

EN SPAARKAS
Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank

Zetel te A n t w e r p e n ,  N°71, K u n s t l e i .

B e h e e r r a a d  : MM. Fredegand Cogels, voorzitter 
Edouard Thys, ondervoorzitter; A lf .  Uilens de Schooten 
Léon Van den Bosch, H enri Engels, bestuurders.

C o l l e g i e  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  : MM. Jean delta Faille 
de Lêoerghem, voorzitter; de Graaf Adrien de Borchgrave 
d’A ltena, Léon Oollinet-Plissart, A ug. Delbeke, Edouard  
J o ly .A z  Graaf Oscar Le Grelle, de Baron Frédéric 
de Roest d ’Alkem ade.

SPAARBOEKJES AAN 3 ,25  •/»
G eldneerlegg ingen  voor bepaalden t i jd  aan 3.60 °/ 

U itg ifte  van grondobligatiën  aan 3.60 %
Leeningen op vast# goederen en tegen titels.

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

St H i l o n i u s s t r a a t ,  ISEGHEM.

Geen. Grijs Haar
M E E S ! »

« D c  Nieuwe L o n d cm  ”
doet de griize haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a r  glanzend on zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van  h e t hoofd weg.^

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

In  flacons van  fr .  1 , 5 0  en fr .  2 . 5 0

E n g e ls c h e  B a i r d t i n t t u o r  i a a  2  f r .  p e r  fla c o n

T e  koop bij A pothekers
D ro g is ten , H aa rs n ijd e rs  en Reukwinkela

tl ’t grost; firfam rii 0'  Salp, WacMtbtkt (BalfTi)

üeoD  V aD deF f la e g e n -V a n d e n  B r o a e k e
Groote M arkt, 17, ISEGHEM.

PRACH T- en GEW ONE MEUBELS IN ALLE STIJLEN
Specialiteit van Meubels voor villas in Modern-Style en andere. Beddenkassen en kleer- 

kassen in pitch-pine aan genadige prijzen. Stoelen, selle d ’artistes, porte-manteaux, enz.

Groote keus van
ALLE SLACH V A N  ARTIKELS in CRISTAL, GLAS en PORCELEIN

Tafelservicen, caféservicen in alle stijlen. Schouwgarnituren, schenkborden. Lampetten in 
gleiers en saxe, enz.

Groote keus van  M A T R A SSE N
in w o lle , w indhair en floconw olle in alle prijzen, gereed opgemaakt in magazijn. 

.........  TROUWE en GENADIGE BEDIENING. - "

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

Q ftCLÖTURES nÉTALLlOUIS

iRSraBERG^pE^^^c^^AHDERLtCHT-BRlJX 
KATALOGUS KOSTELOOS.

PÜRTES.CKENSLS 
P0ULAILLERS. 
GR1 L LA G E S. 
TISSU5.CABLES. 
PA1LLASS0M5. 
RONCES.RESSOPJS
el autres artides 
e i  nl métalliciu?

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 iexan d er R O O S E - V U Y L S T E K E
is verplaatst.van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

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

J P r a c h t -  e n  g e w o n e  M e u b e l s
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

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

zilver, nickel, celluloid’ enz,, cifó-servican in p>rcel3in, schoiiwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gteiswerk. _ 
ïfc beveel mij ia hst bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 

zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.
ALLE SLA.GH VAN FLOdONWOL van af ;20 ct. de kilo.

Flocon in zuivere wol, zacht eu gawiarbDrgd ni.9t kaollani.. aan 1 fr.
1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.

BSDDSN gereed op^emaakt voor 2 personen, aan 20-25-30-33-40 en 45 fr.
BEDDEN, 1° kwaliteit van windhaar. g^kiiischt m it  michien, voor 2 personen

aan 21 — 26 en 31 fr.
Men is voorzien van matrassen gereed op̂emaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

Huidevetterstraat, 35, Antwerpen 
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

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

H ypothecaire Leeningen
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. dLOOO 

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

10 jaar fr. ±2^,90 25 jaar fr. OS,80
15 jaar fr. 0 1 ,GO 30 jaar fr. 59,60

G rondpandobligatiên aan fr. 3 ,6 0  °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 •/« op stortingen voor korten duur en 3,60 •/“ 

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

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch» COOLS, 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

!N U r  M. MEIER
Bijzondere Chirurg ijns  Tandm ees te rs-Spec ia l is ten

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 t r i j k

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t,
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle puniyke 
tanden- plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden vooralle  ouderdom. 
H e t  p l a a t s e n  van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
h e b b e n  n i e t  van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mmo Maurice MEIER, kan men de hardste spyzen 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 M^iER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n-euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zyn.

K unsttanden te beginnen van at  5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
10 3  franken en hooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
ïahnratoire van Mr en M““’ M aurice M EIER ,  zijn verzekerd voor het leven  
T e  raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 eu van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zo* 
en hoog«ag«n.


