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INSCHRIJVINGSPRIJS 
/oor een jaa r  . . . .  3,215 
Voor 6 maanden . . . .  1,75
W or 3 maanden . . . 1,0P

Voorop te betalen 
Men schrijft in bij der 

Drukker-Uitgever 
X . O  o  o  m  m  

Rousselarestraat, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. den regel. 

Rechterlijke aankondigingen 0,60 c id.

Aanbevelingen 0,25 c. fd.

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wor 
den onverguld tweemaal in de Gazette 
overgenomen.

ALGEMEENE VERGADERING
van den

Katholieken KIESBOND.
Zondag namiddag rond 3 uren w aren  de 

leden van den Katholieken Kiesbond bijeen
geroepen in de groote zaal van het Gildenhuis. 
Een groot getal kiezers, werklieden, land
bouwers en burgers, hadden aan dien oproep 
beantwoord.

Mijnheer Carpentier opende de vergadering 
en sprak als volgt:

Mijnheeren,
’t Is pas eenige maanden geleden dat den 

achtbaren en talentvollen Heer Volksverte
genwoordiger Standaert, hier in deze zelfde 
zaal zijne machtige stem liet weerklinken, 
om ons aan te sporen eenen katholieken 
kiezersbond te stichten. Mijnheer Sta,ndaert 
is heden nogmaals in ons midden ; hij heeft 
zich welwillend ten dienste zijner Iseghem- 
sche vrienden gesteld en ik houd er aan 
hem in den naam van het bestier, in den 
naam van u allen uit ter herte te bedanken. 
Ilij zal kunnen bestatigen dat zijne woorden 
niet verloren zijn gevlogen. — De katho
lieke kiezers van Iseghem hebben de zaak 
onderzocht en goedgevonden. De verschillige 
afdeelingen hebben hunne afgeveerdigden 
arenoejoaf .ejl zaQ.ML.be&yer^van^de^n bond 
in deze hoedanigheid dat ik de vergadering 
van dezen namiddag moet openen.

Deze vergadering is belegd : om u kennis 
te geven dat een ontwerp van standregels 
door de afgeveerdigden is vastgesteld ; — om 
u meer en meer te overtuigen dat het bestaan 
van eenen kiezersbond hier hoogst noodzake
lijk is ; om eenen oproep te doen tot uw e 
beste gevoelens en u aan te w akkeren  allen 
mede te werken  tot het welvaren van den 
bond.

De noodzakelijkheid eener inrichting voor 
de katholieke kiezers is bewezen door de 
gebeurtenissen dezer laatste veertien dagen.

Wij hebben gezien dat men zonder a a r 
zelen heeft durven misbruik maken van de 
beklagensweerdige ruchtbaarheid  gegeven 
aan eene gansch vertrouwelijke mededeeling, 
niet alleen om door een misverstaan het 
volk te verleiden, m aar zelfs om na breed- 
voerigen uitleg en eene openbare verklaring 
dit misverstaan te vergrooten en meer en meer 
te verspreiden door het drukken en uitdeelen 
van een onnauw keurig  en verdraaid verslag/

Om u een gedacht te geven van dg onnauw 
keurigheid en den geest van dit schrift zal 
ik u  zeggen : dat mijnen uitleg en verkla
ringen, welke meer dan eene halve uu r  
duurden, in eenige enkele regelen onbegrij- 
pelijk zijn wedergegeven, en dat mijne an t
woorden gansch zijn verdraaid. Dit druksel 
is dus geen verslag m aar een schimpschrift. 
En wanneer ik u zal doen bastatigen dat 
dit schrift is uitgedeeld, niet alleen te Iseghem, 
m aar in de naburige gemeenten, alsook te 
Kortrijk, Rousselare en tot Brugge toe, aal 
ieder klaarziende persoon met my moeten 
besluiten, dat het verdedigen der belangen 
der burgerij, met dewelke wij meer bekom
merd zyn dan iemand — ('en op de 1000 
abonnementbetalers. de 200, — ’t is te zeggen 
20 % ,  die, als deze voorstel aanveerd is, geen 
abonnement meer zullen betalen — zullen 
het eerst ondervinden) men zal kunnen be
sluiten, zeg ik, dat de belangen der burgerij 
hier m aar het uitsteekberd en het voorwend
sel zijn, en dat het eenige ware doel van 
het schimpschrift is :  te doen gelooven dat 
Iseghem aan een groot gevaar is ontsnapt 
en den persoonlijken lof verkondigen van 
zekere Onzer stadsgenooten, welke onze tegen
strevers uit al hunne macht aansporen, omdat 
zij weten van alzoo twist en tweedracht te 
zaaien, en verhopen van te zullen mogen 
visschen in troebel water. En ik weet niet 
w at ik meest moet bewonderen : óf de be
hendigheid van onze tegenstrevers, óf de 
lichtgeloovigheid van dezen die zonder zich 
de moeite te doen van de zaak te onder* 
boeken of zonder het geduld te hebben naar 
uitleg te wachten, hun de ooren laten vol 
blazen en met vooroordeel hunne vrienden 
vonnissen, zonder te gevoelen dat zij hun

eigen zelven vonnissen en troef spelen in de 
k aa r t  .van onze tegenstrevers die zich de 
handen wrijven van blijdschap omdat hunne 
pogingen zoo wel lukken,

Dit alles is het gevolg van het gemis van 
eene voldoende inrichting.

Alle bestier is' onmogelijk indien dezen 
die met het bestier gelast zijn niet mogen 
rekenen op de welwillende medewerking 
van hunne vrienden, of niet mogen verhopen 
ten minsten niet beknibbeld en verscheurd 
te zijn vooraleer hunne inzichten te hebben 
kunnen doen kennen.

Dit beteekent niet dat alle gedachten of 
voorstellen op voorhand moeten goedgekeurd 
en aanveerd zijn, m aar  dat zij zonder voor
oordeel moeten kunnen besproken en onder
zocht zijn.

Zonder deze medewerking moeten de ge
kozenen noodzakelijk den speelbal worden 
van hunne tegenstrevers of de dutsen te 
midden hunne vrienden.

Gij weet op welke voorwaarden ik het lastig 
am bt van Burgemeester aanveerd heb. Nooit 
zal ik dienen tot speelbal of duts. Liever 
gaf ik mijn ontslag dan zulks te dulden.

E r moet een wederzydsch betrouwen be
staan tusschen de kiezers en de gekozenen. 
Zonder dat vertrouwen is de sam enw erk ing  
onmogelijk.

Dit zal men alleen kunnen vinden in eenen 
kiezersbond.

Daarom moet den KatholiekenyKiezersbond 
r~7""T‘ “**urva «r-uo •meiei'.")' uïu'ZTOfl Kafno-■ 
hek durven noemen en toonen, uit al hunne 
k rach t samenwerken tot het welgelukken 
van den Katholieken Kiezersbond.

R edevoering van M. Standaert.
Heeren en Vrienden,

Het is omtrent 6 maanden geleden dat uwen 
achtbaren heer Burgemeester mij vroeg om in 
uw e vergadering  het woord te voeren. — Ik 
zei u dan hoe ge lukkig  ik was te spreken 
voor dit deftig, goed vlaamsch katholieke 
volk van Iseghem, nog altijd gelijk eerliids 
zoo verkleefd aan God en Vaderland.

Ik zegde u alsdan, vrienden van Iseghem dat 
er een kiesbond moest gesticht w orden’ en 
sprak u over den schrikkelijken strijd dien wij 
zouden te onderstaan hebben, den groótsten 
politiek en strijd die België misschien ooit zal 
beleefd hebben. Gansch het land houdt het oo^ 
gevestigd op Iseghem en Rousselare. Zal die 
goede en christene bevolking haren ouden eed 
getrouw  blijven van katholiek vlaamsche 
volk? Zal het arrondissement Thielt-Rousse- 
lare die altijd uitscheen boven AL de andere 
ariondissementen van gansch Belgie, nogmaals 
getrouw blijven aa r  het katholiek vaandel ?? 
Ik zei u ook dat de werk ing  voor de katholieke 
zaak niet en moet gedaan worden den voor
avond der kiezing, m aar dat gij u moest van 
heden af te werke stellen om G eusgez ind  
ten strijde te trekken tegen den vyand. Geene 
kleingeestige verdeeldheid, m aar eenheid, 
eendracht, hand in hand. En een der beste 
middels om tot daar te' komen, was het 
stichten van eenen katholieken kiesbond, 
w aar al de katholieken vrij' en vrank hun 
gedacht mogen zeggen. Vrijheid en onaf
hankelijkheid, dat is en dat moet den 
grondslag uw er inrichting zijn.

Met voldoening heb ik bestatigd dat mijne 
woorden op de steenrots niet gevallen zijn en 
dat gij u te werke gesteld hebt en dit heden 
eene gedane zaak is. Nu dit w erk  voltrokken 
is en dat er eenen katholieken kiesbond is 
gesticht, vraagt gij mij als peter bij den doop 
en ik ben gekomen. (Algemeen handgeklap).

Verheugd over hetgeen gij tot stand hebt 
gebracht, zegt uw peter tot zijn doopkind : 
Proficiat en vaartwel! Proficiat, moge mijn 
doopkind groeien en bloeien in deugd en 
wijsheid. Gelooft niet dat het overal zoo 
gemakkelijk gegaan is als bij u in Iseghem. 
om eenen kiesbond te stichten. Hier hebt gij 
er zes maanden aan gewrocht, te Brugge 
duurde het twee jaar. Tracht elkander goed 
te verstaan en w e rk t  in dien zin om de 
katholieke partij vooruit te helpen voor 
’t welzijn van u allen, en dit met de g ro o s te  
vrijheid en onafhankelijkheid. V a ar tw e l  
en weest gelukk ig  !

'Waarom moet gij zulk eenen katholieken 
kiesbond hebben. Om te beter uwe kladiten

te doen hooren, uwe begeerten te doen kennen, 
uwe noodwendigheden te kunnen voorhouden 
en verdedigen, om beter met uwe vertegen- 
Avoordigers deze zaken te bespreken, en te 
trachten er eene voldoende oplossing aan te 
geven.

Te Brugge bestaat er een kiesbond gelijk 
h ier; een voorbeeld zal u bewijzen hoe goed 
en voordeelig zulke inrichting is en w a t  zij 
kan te wege brengen. Tegenwoordig spreekt 
mén veel van alleman soldaat en de af
schaffing van de loting. De liberalen hebben 
sedert lang die punten op hun program ma 
geschreven, en nu meer dan ooit is die kwestie 
aan ’t orde van den dag. Welnu, de katholieke 
kiezers van Brugge hebben zich ook met 
die zaak bezig gehouden, en ziehier w at er 
gebeurd is :

De kiezers der 42 gemeenten zijn elk in 
hunnen kiesbond samen gekomen, en hebben 
elk in zijne afdeeling die kwestie besproken. 
De landbouwers hebben gezeid : De afschaffing 
der remplacanten en kunnen wij niet aan 
veerden; iedereen en is niet geern soldaat of 
en gevoelt zich niet geschikt voor het leger; 
55 per honderd van de landbouwerszoons 
hebben eenen plaatsvervanger, en zijn bijge
volg voor den soldatendienst niet. Wij krijgen 
nu moeilijk werkvolk, en ne keer dat zij 
soldaat geweest zijn en junnen ze hun in den 
boerenstiel niet meer. Alleman soldaat ware 
slecht voor den landbouw; dus wij vragen 
het behoud van het remplacement en 
geen alleman soldaat.

T ih werklieden vonden dat zij er ook niets 
zijn, gn zy stelden er 'zich ook tegen.''-'

De burgerij sprak in denzelfden zin, en 
alzoo kenden wij het gedacht van gansch het 
katholiek kiezerskorps over die zoo belangrijke 
kwestie, aizoo wisten wij w aar den ” hond 
gebonden lag. Schoone zaak niet waar, zulke 
inrichting te bezitten waardoor wij de ge
dachten van het volk leeren kennen, wraarin 
elk vertrouwelijk, met de meeste vrijheid  
en onafhankelijkheid, zijne meening mag 
u itdrukken zonder te vreezen daarom weerzien 
te zijn, om met eenheid die gedachten voren 
te staan, te bewerken en met een goeden 
uitslag te zien bekroonen.

Daarom is het hoogst noodzakelijk dat dien 
bond gesteund zy op de onbeperkste vrijheid 
en onafhankelijkheid, omdat iedereen er 
zou kunnen peizen, zeggen, vorenstellen en 
bespreken wat, volgens zijne oprechte 
meening, het beste en het voordeeligste 
zou wezen, zonder zich te bekommeren over 
andere die met verouderde of bekrompene 
gedachten bezield, niet kunnen of w illen  
medegaan met den tijd.

In uwen kiesbond moet alles zoo geschikt 
zijn, dat met de meeste w aarborg  van vrijheid 
en rechtveerdigheid elk zijn gedacht kan u it
drukken. De stemmingen moeten zoo geheim 
rnogelijk gedaan worden, en zoodanig dat nie- 
mand iets kan zeggen of denken dat zou 
kunnen gelegenheid geven tot mistrouwen of 
onregelmatigheid. De kiezingen moeten altijd 
mat de meeste zorg en waarborgen van vrijheid 
en rechtveerdigheid beleid zijn en de leden 
genoegzaam tijd hebben om met gem ak aan die 
plicht te kunnen volkomen, dus niet zeggen 
b. v. van 4 tot 5 ure, zondag namiddag, neen ; 
te Brugge stelt men daarvoor twee dagen te 
iseghem moet gij daarvoor eenen ganschen 
dag beschikken, van ’s morgends tot 
savonds. In dien zin zal uwen bond vooruit

gaan, goed werk verrichten, vruchten dragen 
en duizende leden tellen, die zich allen rond 
hst katholieke vaandel zullen scharen en in 
uwen bond vereenigd zijn. ’t Is op zulke 
nanier,  met zulke vrije stemming dat de 
neerderheid over de verschillige punten 
oordeelt en beslist.
"'V ie zich dus daartegen zou stellen om hem af- 

zonderlijk voren te dragen zou ’t werk verrich- 
ten van eenen verrader, en zijne handelwijze 
zou als katholiek met dien naam moeten 
bestempeld rijn. In het leger, als een soldaat 
zyn vaandel verraadt, wordt, in tegenwoor- 
digheid zijner wapenbroeders en Krijgsover- 
sten, het vonnis afgelezen. Zijne wapens 
worden hem ontnomen, zyn degen verbrijzeld, 
galons en knoppen afgesneden en in het 
sljjk vertrapt. Schandelijk wordt de ontrouwe 
soldaat, de laffe verrader weggezonden. O 
welke oneer, welke schande valt er op dien 
man, dien verrader!!!

Het is te hopen dat er nooit één onder u 
en zal te vinden zijn die zich den naam

van katholiek zou durven of kunnen geven 
om zulk een verraad te plegen en het 
katholiek vaandel te loochenen. Neen, 
neen, dat en zal niet zijn, en moest het 
gebeuren dat er een onder u zou zijn 
die de dertig zilveren penningen heeft 
ontvangen om zijn geloove, zijne katholieke 
princiepen en de katholieke partij te leveren 
in tde handen der framassons, die vijanden 
van God en Kerk, die vijanden van uw  ge
loove, uwe christene zeden en gebruiken, 
die vijanden van uwe goede katholiek scholen, 
die vijanden van de schoone ziel van ’t kind ; 
dan allen gelijk één man schaart u in dichte 
gelederen in uwen katholieken kiesbond, om 
met eendracht, kracht en macht tegen 
dien verrader ten strijde te gaan, hem te 
bevechten, en den goeden waren kristen  
strijd te strijden voor Godsdienst, Kerk 
en Staat.

V aartw el. , ,  ik moet gaan strijden, de plicht 
gebied, de plicht roept mij elders. Aanhoort 
mijn laatste woord : weest eendrachtig en 
eensgezind, dit zal uwe s terk te  en uwen zege
praal wezen. (Algemeene toejuichingen).

Eerweerden Heer Pastor Van Coillie beklom 
dan het gestoelte en sprak  :

Heeren en Vrienden,
Ik en zal m aar één woord zeggen. Het is nu 

reeds 9 jaren dat ik onder u leve en gij hebt 
kunnen bestatigen dat niemand meer dan ik, 
er meer aan houdt dat u de volle vryheid 
gegeven worde. Hier zoo wel en hier meer 
dan elders, is het een verstandig en geloovig 
volk, gelijk het M. Standaert zoo even komt

* *7 •~J 1 *■ ---*' »“ ^ (yialiwui lr in f
van die vrijheid en de hoogste belangen 
niet en zal onder de voeten trappen omdat 
ons volk overtuigd is, ondervindt en geleerd 
heeft, dat de w elvaart  en het geluk m aar 
daarin alléén gelegen zijn. W el kan er 
somtijds nu en dan eene kleine schermutse- 
linge zijn, m aar als het er op aankomt, allen  
gebruiken verstand, steunen op hun ge
loove en maken een goed gebruik van 
hunne vrijheid.

Tracht u dus zoodanig te schikken om allen 
te gelyk te strijden gelyk één man voor het 
wel lukken der aanstaande kamerkiezingen, 
opdat wij onze katholieke volksvertegenwoor
digers zouden behouden, en ik  belove in 
uwen naam aan Mijnheer den volksverte
genwoordiger van Brugge, dat, niettegen
staande de tydelijke verdeeldheid die hier 
bestaat, wij zullen eere doen aan onze zaken. 
Iseghem zal Iseghem blijven, ’t is te zeggen 
een kristen, eendrachtig, katholiek volk, dat 
gelijk in ’t verleden, voor een groot deel 
zal bijdragen tot den zegepraal. (Algemeen 
handgeklak).

Mijne vrienden, ik ben u genegen en zeer 
genegen, gij weet hoe mijn herte tot uw  
welzijn gesteld is, uwe eer is ook de mijne, 
en het zal mij niet te veel zijn van al te doen 
w at eenigszins mogelijk is tot het wel lukken 
der goede zaak, tot het wel lukken der aan
staande kiezingen.

Mijnheer Carpentier richtte nog eenige 
woorden tot de aanwezigen .

Ik ben gelukkig , zei hy, te bestatigen dat 
deze die gelast waren met het opmaken van 
het ontwerp der standregels van den kiesbond, 
de volstrekste vrijheid als grondslag hunner 
inrichting in het reglement hebben geschreven 
vrijheid zonder dewelke, gelyk M. Standaert 
het komt te zeggen, er noch overeenkomst 
noch goede werking kan verricht worden. 
Alwie deze standregels heeft gelezen, heeft 
gezien hoe het aanduiden der kandidaten voor 
de algemeene en provinciale kiezingen zal 
plaats hebben, en hoe de kiezers voor de 
gemeente onder hunne verantwoordelijkheid 
deze mannen zullen kiezen met dewelke zij 
bereid zijn, met Gods hulpe, hand in hand 
vooruit te gaan voor de overeenkomst en het 
welvaren van Iseghem.

KatiioMe B u p s l io n l
Maandag laatstleden, ten 8 1/2 ure ’s avonds, 

had in den Café Royal  eene buitengewone 
algemeene vergadering plaats voor den Bur
gersbond.

Een enkel punt stond op het dagorde: het 
Abonnement.

Nooit waren de leden zoo talrijk opgekomen 
de zaal was proppende vol. 1



Olie, Riemen, Machienen, Moteurs, enz.
BIJ GABRIËL VAN WTBERGHE

Bij het openen der vergadering sprak  de 
Heer voorzitter als volgt :

Mijnheeren,
W anneer ik over zoo iets meer dan veertien 

dagen vernam dat de wijze van Abonnement 
betaling op eene gansche nieuwe manier ging 
ingericht worden, heb ik, als voorzitter van den 
Burgersbond, onmiddelijk een onderhoud ge
had met den heer Burgemeester van Stad. 
Deze d ruk te  mij zijnen grooten spijt uit dat 
zaken van vertrouwelijken aard, w aarover 
hets t ipste  geheim gevraagd was, zoo m aar in 
eenen keer, de Stad door w aren  bekend ge
m aakt. Hij verklaarde mij dat de opgegeven 
cijfers m aar voorloopig waren, slechts het 
gevolg w'aren eener voorloopige studie, die 
alleenlijk m aar moesten dienen om de leden 
van den Gemeenteraad in te lichten en de 
besprekingen te vergemakkelijken. Hij beves
tigde mij ten zelfden tijde, da.t hij de belangen 
van den kleinen b u rg e ren  neringdoener, van 
de middelmatige burgerij niet g ing veronacht
zamen.

Daarop. Mijnheeren, ben ik tot eenige 
bestierleden van den Burgersbond gegaan om 
hun over den staat van zaken te spreken ; en 
op denzelfden dag heb ik mij nog eene tweede 
maal bij den heer Burgemeester begeven om 
hem te laten weten dat ik den Zondag avond 
het bestier van den Burgersbond ging bijeen
roepen ten einde te beraadslagen.

Den Zondag avond kwamen de bestierleden 
van den Burgersbond samen, en stuurden tot 
het Schepen College en den Gemeenteraad een 
beleefd en eerbiedig verzoek de belangen der 
kleine en middelmatige Burgerij niet uil het 
oog te verliezen.

W a t  sedert dan gebeurd is, Mijnheeren is u 
allen bekend.

Om u echte en volkomen uitleggingen te 
kunnen geven, hebben wij de algemeene ver
gadering  van dezen avond beleid, en wij 
hebben mijnheer den Burgemeester verzochtt 
u allen persoonlijk te willen verklaren hoe 
den staat van zaken thans is.

Op dien oogenblik kwam de E. H. De 
Backer, de nieuwe pastor der parochie van 
het H. Hert, de zaal binnen, en de Heer 
Voorzitter verwelkom de hem in dezer voege :

Mijnheer de Pastor, in onze laatste alge
meene vergadering, zei ik aan onze leden 
hoe zeer wij het afsterven van den E. H. 
Pastor Jacob betreurden. Hij was een ieverige 
priester, een moedige en o n  vermoeibare Pastordi'oüeuevens Ut! llltfleiiuigcii vau i aim-iuc
ook onzen bond uit ganscher herte was ver
kleefd. Wij telden hem onder de eerste onzer 
inrichters, en in alle omstandigheden toonde 
hij ons opentlijk hoe zeer hij den Burgersbond 
lief had en genegen was. De E. II. Jacob 
is gestorven ; hij ru s t  in vrede.

))Een Mzoek aan ons«Oude Manlmis
Het is een schoone zomerdag ; het bekoorlijk 

vlaamsch landschap ligt in den gouden zonne
glans te tintelen. ,

In de Gentstraat ontmoeten wij eene oude 
kennisse, die voor heure jaren nog rap te beene 
en nog veel rapper met de tong is !

— Wel, Mijnheer, w a t geluk u te zien !.. 
Gij ziet er streusch u i t . . . .  Ge gaa t zeker eens 
vader bezoeken in het Oudemanhuis...

— Ja.... ! ’t Doet deugd vader eens te zien 
en te vernemen hoe hij het al stelt, in zijnen 
ouden dag ; ’t geluk is zooveel te grooter als 
het reeds een tydeken geleen is, dat men hem
niet gezien heeft ! ,

_  Wel, Mijnheer, ’t is toch zoo droevig 
als men oud is en versleten, naar ’t oude
manhuis te moeten sukkelen en daar voor den 
tweeden keer, kindje te worden !....

— Jam aa r ......zonder uw  kwalijk nemen, de
oude menschen, zonder huis o f  ’t huis ; zijn 
b e s t  van al, i n ’t oudemanhuis. Het is w aar 
ik weet het wel ; de menschen weten daar veel 
op te knabbelen, m aar ze hebben ongelijk....
Goeden d ag ......en stel het al wel....  Ik vordere
mijnen weg, w an t  ik  verlang om vader te 
zien !...

Dezen avond, Eerw. Heer Pastor, hebben 
wrij de eer en het genoegen u voor de eerste 
maal in ons midden te zien. Hier zijt gij 
welkom ! In den naam van de Iseghemsche 
burgers, hier vergaderd, d ruk  ik  den wensch 
u it dat wij ook op u zullen mogen rekenen, 
en tevens ook doe ik u de belofte dat wij 
met u, en met den Eerw. Heer Pastor van 
St-Hilonius-Kerk, altijd hand in hand zullen 
gaan, om den voorspoed en welvaart,  het 
heil en geluk  van ons geliefde Iseghem te 
betrachten. Heer Pastor, in naam van allen 
zeg ik u den hertelijksten welkom. .

Deze woorden van den voorzitter werden 
dapper toegejuicht.

De Heer Pastor De Backer bedankte voor 
het vriendelijk onthaal dat h(j in den Burgers- 
bond genoot. Hij zei dat hij bereid was om 
alles te doen wat hij kon ten voordeele van 
Iseghem, maar dat hij zeker nöoit zooveel 
ging kunnen doen als den betreurden pastor 
Jasob. Aan den Burgersbond beloofde hij zijnen 
steun, en hü zegde hoogst gelukkig te zijn 
de hand te mogen drukken die hem zooeven 
wierd toegereikt, om te werken en te streven 
voor het geluk van Iseghem (Algemeene 
toejuichingen).

Het woord werd alsdan gegeven aan den 
heer Burgemeester.

Gedurende meer dan veertig minuten gaf 
de heer Carpentier breedvoerigen uitleg over 
het schrift dat hij tot al de kiezers van 
Iseghem heeft gezonden. Hij sprak over de 
moeite die de gemeenteraad alle jaren had 
voor het vaststellen v*n het Abonnement, over 
de klachten die hij zonder ophouden moest 
aanhooren ; over de noodzakelijkheid een stelsel 
of basis te vinden die aan eenieder in recht- 
veerdigheid kon toegepast worden om in het 
toekomende alle klachten te vermijden en 
onmogelijk te maken. Hij steunde er  op hoe 
de Gemeenten voortaan, op bevel der hoogere 
overheid, verplicht zijn hunne belastingen 
op het inkomen vast te stelen. Hij zei wat 
groote spijt hij gevoeld had wanneer eene al 
te vroege ruchtbaarheid gegeven werd aan 
een voorloopig ontwerp dat niet door het 
publiek mocht gekend worden. Hij legde voor 
oogen dat de belangen van al de inwoners 
van stad gingen gewaarborgd zijn en dat de 
kleine burgers bijzonderlijk gingen bevoor- 
deeligd worden : op de duizend lasten betalers 
van stad gaan e r  voortaan, ten minste twee 
honderd, van alle belasting worden ontslegen
daF in gansch die zake, eene politieke 
w erking moest ingezien worden Ken zeer 
onvolledig en gebrekkig opgesteld schrift 
werd niet alleenlijk in Iseghem rondgedeeld 
om hem hatelijk te maken, m aa r  ook in het 
omliggende en bijzonderlijk te Rousselare, te

** *

Kortrijk en zaterdag laatst nóg te Brugge. 
Verder verklaarde de heer Burgemeester nog 
dat het gedane werk, te beginnen metwoensdag 
23“te“ dezer maand, ging ten inzage liggen 
voor eenieder op het stadhuis ; dat allen daar 
mochten kennis van nemen en desnoods hunne 
K l a c h t e n  aan het schepen College zenden. Hij 
eindigde met de uitdrukkelijke verklaring te 
geven dat als het werk van het vaststellen 
van het Abonnement ging geeindigil zijn, 
dat allen, allen, zouden redens gevonden 
hebben om tevreden te zijn. »

Deze merkweerdige voordracht bekwam den 
grootsten bijval en den Heer Burgemeester 
werd warm toegejuicht

De voorzitter bedankte alsdan den heer 
Carpentier voor de verklaringen welke hij 
kwam te doen en die veel zullen bijdragen 
om alle misverstaan te doen ophouden. « Gij 
ziet het, Heeren, sprak hij, dat de Burgersbond 
aan zijne plichten niet te kort valt ; de ver
gadering van dezen avond geeft daar zelf 
een levend bewijs van. In het begin van ons 
ontstaan waren wij het onderwerp van vele 
spo tte rn ijen ,’t was altijd van den Burgersbond 
alhier en den Burgersbond aldaar. Maar al 
dat gekken bestaat niet meer, wij hebben 
immers te veel bewijzen gegeven dat onze 
bond ernstig  is en ernstig te werke gaat. 
Roepen en tieren, geruchte maken ten allen 
kante, dat doen wij niet, maar op eene weer- 
dige en beleefde wijze doen wij wat wij moeten 
doen.

En w anneer men, in de tegenwoordige 
omstandigheden, mij vragen kwam :

W a t  gaa t de Burgersbond nu doen F
Dan kon ik zonder aarzelen, met een enkel 

woord antwoorden : « De Burgersbond zal
zijn plicht doen ! »

Daarom zullen wij de lijsten die in het 
Stadhuis ter inzage liggen, doen uitschrijven 
en in deze zaal tegen zondag aanstaande uit
hangen.

Komt alle die lijsten bezien, en vindt gij 
gegronde redens te hebben tot klagen, zendt 
uw e klachten naar het Schepencollege. Durft 
gij niet, komt ons spreken (Bravo).

Op verzoek van den Heer Voorzitter of 
er iemand het woord begeerde, stond de 
Heer Camiel Van. de Iverckhove recht, en 
hij vroeg dat men ook de landbouwers niet 
zoude vergeten, dat zij ook zw are lasten had
den af te dragen, en dat zij, even als de burgers,
r o ? t v t r 'A f1 teA j 4 f W / l j g ’ l> « v L - v  r o e u a h  _

meester gegeven dat er ook rekening gehouden 
was van den toestand der landbouwers, werd 
de vergadering gesloten.

De leden gingen welgemoed uiteen.
Y. Z.

H e t  O u d e m a n h u i s !
Het woord klinkt niet aangenaam  in alle 

ooren.., Sommigen boezemt het schrik en
<ifk©er

Maar hoe verkeerd is die opvatting !. - Bet 
vlaamsch oudemanhuis is eene weldaad in 
steden en dorpen. Het is een eiland op den 
woeligen oceaan des levens. Het is eene oasis 
in de dorre woestijn van den ouderdom in 
dew’elke zoovele oude en versletène werklieden 
een ellendig leven slijten.

Stapt eens over den dorpel van die zoo 
genaamde kortwoonst ; vroeger misschien, 
toen de w'erkmar. in den bloei des levens was 
en i n ’t zweet zijns aanschijns zijn brood ver
diende, was de woning aantrekkelijk  met haar 
strooien dak en de bloemranken, die de deur 
omkransden ; de roode vloer blonk van netheid . 
de kachel verspreidde eene weldoende w arm te ,  
de wanden waren met net aschgrauw  en w it
blauwe kalk lin ten ,zu iver en zindelijk getooid.

Nu is ’t oud manneken of ’t oud vrouwken 
versleten. De woning is slordig en verw ilderd ; 
de vloer is met vuilnissen bedekt : het vocht 
druppelt langs de w a o d e n ; aangezicht en 
kleeding van den ouden bewoner, zyn ver-

waarloosd en afkeerig... .  Het o u d je  kucht en 
zucht van ziekelijkheid en gebrek en sleept in 
eene afstootelijke onreinheid, een ellendig en 
troosteloos leven! .. . ** *

Wij naderen den alouden en vermaarden 
Steendam-wijk, de blijde dag schemert in de 
liefelijke dreef van het Iseghemsch oude
manhuis ; haag en gewas verspreiden de aan- 
o'enaamste geuren. Tusschen de oudjes, die 
welgezind, neerstig en vlijtig door elkanderen 
wemelen en ook wel eens (nieuwsgierig naar 
den naderden, vreemden bezoeker opkijken, 
zien wij de zedige kap der goede zusters 
blinken.

Wij treden binnen onder het gastvrij dak 
w aar  de verlatene en gebrekelijke oude men
schen een onderkomen vinden en eene beschut
ting tegen de hindernissen en de kwalen van 
den ouden dag... .

’t Is ons een w a a r  genoegen, de nette en 
wel ingerichte zalen te doorloopen, te zien en 
te voelen hoe wel en gelukk ig  vader daar 
is, hoe rustig  en ongestoord hij daar zijae 
oude dagen kan overbrengen.

** *

De geestige oudjes zitten aan tafel. Ze 
blinkt als een spiegel van netheid. Elk draagt 
behoorlijk en reine kleederen. Hoe hertelrk 
smaakt de maaltijd !... Hoe lustig en - -m o r
delijk zijn de p r a a t j e s ! . .  Hoe blijmoedig 
bedienen de brave zusters de lieve oudjes, 
die hunne beminde familie u itmaken ! Welke 
liefde !... W elke edelmoedigheid ! Welke 
zelfopoffering !...

Hoe lekker loopt het soepeken b in nen! . .  
Hoe smaken de aardappelen, de net geschelde 
welgekookte vaderlanders, met de kloeke 
snede echt en onvervalscht vlaamsch brood -  
en ook niet zelden, het stukje  vleesch, dat 
menige oudjes elders m aar van hooren zeggen 
zouden kennen !...

’t Is ook wel eens kermis ; de eene of de 
andere weldoener vergast de kostgangers van 
het gesticht, ’t een of ’t ander feest wordt 
gevierd * E r  worden koekeboterhammen opge
diend, dik lijk vuisten ; ze bijten er in tot 
over de ooren, met het lekker potje koffy — 
Als de Sint Antoniusdiertes geslacht worden, 
wordt er een feestmaal voorgezet, en somtijds, 
een onbekend genot verblijdt den avond van 
’t leven dier gezegende ouderlingen.

** *

’t  I s  n a m id d a g .

Het hert begeert de r u s t ; de brave ouder
lingen zijn in de weldoende zonnestralen 
gezeten... Ze zitten te verzonnen en een nieuw 
leven doorstroomt hunne stramme leden... 
Blauwe rookwolken stijgen uit hunne gelief
koosde pijpkes omhoog.. Blijde vertellingen 
worden aanhoord ; verhalen en gedachtenissen 
van lang vervlogen dagen komen tevoorschijn; 
welgezindheid s traalt  op het gelaat van elken- 
deen ; vrede en levenslust staan op hun aan
gezicht te lezen...

Zoo verzoeten die aangenam e stonden de 
bitterheden van ’t leven ; zij verzachten het 
lijden en nemen het hertzeer en de kommer
nissen weg... Zoo blijkt het zonneklaar dat ons 
vlaamsch oudemanhuis een ware zegen is voor 
de oude menschen, die geen huisgezin meer 
hebben, w ier kinderen, de wisselvalligheden 
des levens in de vier gewesten verstrooiden....

Zoo landen de schipbreukelingen van den 
strijd des levens op e e n e  gastvrije kust, w aar  
geen nood hen kan hinderen, w aar  zij gerust 
en ongestoord, den dag afleiden, opdenw elken 
zij de haven van een ander en beter leven 
zullen binnenvaren !...

** *
De zoete lente heeft lust en leven in ’t land

gebracht ! , , ,
De vruchtbare aarde is opengebroken en het 

teerder groen der moeskruiden, schiet met 
wellust uit den veien grond. Beziet eens onze 
oudjes aan den arbeid !.. Ze zijn oud ; m aar 
ze hebben altijd g ew erk t  en zonder w erken, 
kunnen zij niet leven !

H oe preusc.h bezien ze hunne erw ten  !.. Ze 
hebben ze geplant en ze hebben de lieflijke 
beddekens gerakeld. De erwten staan uit !.. 
W a t  een geluk !.. ’t is een genoegen de teedere 
kiemen dagelijks te zien omhoog krullen... ’t is 
ook een onuitsprekelijk verm aak de erw ten
bedden te rijzelen, verder de boon persen te 
planten, den schoonen tuin van ’t onkru id  te 
zuiveren, de wegelingen schoon te leggen, 
zuster Michaëls bloemperkjes te w ateren  en 
te onderhouden, Gods lieve bloemen te zien 
bloeien, ' t  zaad te verzamelen, de moeskruiden 
op te doen en naar de keuken te dragen.

Wat een w ellust voorde ouderlingen dat dit 
wevk, hun w erk  is, dat die hof hunnen hof is, 
da td ie  groeizaamheid en die bloei, door hunne 
zorgen omringd en bevorderd worden !..

Gp zoudt ze moeten hooren !.. Zg hebben 
een' gevoel van welstand en rijkdom.

Zéspreken van onze kiekens, ons zwijntje, 
onze koeien, onze schuur, onze akkers ,  onze

S e n a a t .
Dijnsdag laatst, tijdens de bespreking der 

begrooting van openbare werken, heeft mi
nister Delbeke gezeid, in antwoord op eene 
v raag  over het ontwerp der vaart van Rousse
laere naar Brugge :. « dat vooraleer nieuwe 
« vaarten te graven, er moet gezorgd worden 
« voor de afw erk ing  der reeds bestaande. 
En hij voegde erbij dat hij toch wilde on
derzoeken in hoeverre dit ontwerp de aan
dacht verdient.

Het is spijtig dat den heer minister zoo 
weinig genegenheid toont voor eene zaak 
die gansch de provintie aanbelangt, en die 
zooveel voordeelen aan handel en nijverheid 
zo.i bijbrengen. Maar daarom den moed niet 
verloren. De aanhouder wint, zegt het spreek
woord. Brugge-zeehaven is er gekomen ; 
Rousselare-zeehaven zal ook eens tot stand 
komen.

BINNENLAND.
I n g e lm u n s t e r .  — Op bevel van M. Soudan, 

onderzoeksrechter te Kortrijkhebben de wacht- • 
meester Cornelis, bevelhebber der gendarmerie 
te Iseghem en gendarm De Blieck woensdag 
eene huiszoeking gedaan in de woning van Jan 
Delaere die onlangs even als zijne meid zoo 
wreedelijk vermoord zijn. De gendarmen moes
ten de kleederen trachten te vinden welke de 
moordenaar in den omtrek der plaats der 
misdaad zou kunnen verborgen hebben. Na 
op verscheidene plaatsen den grond opgegraven 
te hebben, vonden de gendarmen niet verre 
van het werkhuis, eene broek, welke schijnt 
toebehoord te hebben aan Alfons Delaere neef 
van het slachtoffer en een rok toebehoorende 
aan de vermoordedienstmeid, Romanie Desmet. 
De kleedingstukken zijn naar het parket van 
Kortrijk gestuurd.

Bouillon Cibils. Doos 1 kilo voor 60 tassen : 
fr. 5.20. Groot: B r e d e r o d e s t r a a t , 17, Br u s s e l .

R o u s s e la re .  — N achtw akers  betrapt.  — 
De policieopziener Cesar Lemo had sedert eeni
ge dagen bestatigd dat de nachtdienst in de 
School-, Couckelaere-, St-Amands-, Uil-, 
Brouwerij-en Noordstraten niet naar behooren 
verricht werd. Hij verkleedde zich en deed op 
zekeren nacht eene ronde in gezegde straten, 

«©Lilt °f.nachtwaker te ont- 
Mahieu-Tack, moeder van den burgemeester ; 
’s anderdaags verwittigde M. Lemo den burge
meester. Deze kon spoedig het raadsel oplossen 
want, sedert eenigen tijd, werden de vaten bier 
welke in de brouwerij zijner moeder lagen, re-

vruchten, onzen hof, onze boomen, onze moes
kruiden, onze bloemen...

** *
Ja, ’t is onze o v e r tu ig in g !
Vader is daar gelukkig  in zynen ouden dag. 
Tevens heeft hij er ons ook meermalen van 

overtuigd, w anneer hij zeide : « Ik zou voor 
niets ter wereld de uitnoodiging van bloed
verw anten of kennissen aannemen om bij hen 
te gaan inw'onen. » « Het is al wel, zoo lang als 
men nog gaan eu staau kan. m aar eens dat 
men zooverre gekomen is, dat men zich zelven 
niet meer kan verhelpen en door anderen moet 
gesleept en gesleurd worden, dan wordt het 
leven aller ellendigst. »

Ja Vader heeft daarin groot gelijk.
Na dat wij den vaderlijken zegen ontvangen 

hebben, nadat hij met zijn duim het kruis op 
ons voorhoofd gedrukt heeft, verlaten wij 
blijmoedig en gansch getroost het gesticht, ten 
uiterste voldaan van ons bezoek.

Zonder oudenmanhuis, zouden vele oude 
menschen op Iseghem en elders in een ellendig 
en troosteloos leven verkwijnen.

W a t  geluk zonder komme-i het dagelijksch 
brood te mogen verwachten, zonder zorg nette 
kleederen te mogen dragen, zonder vaar of 
vrees de oude leden, op een rein bed te mogen 
u its trekken , in ziekten en kwellingen eenen 
liefdevollen oppas te vinden !

W a t  geluk, zonder zorgen, naar hertelust 
te mogen arbeiden of rusten, verstrooidheid en 
gezelschap te vinden — en vooral, na de stor
men des levens, onder hetzelfde dak met 
Ozen Lieven Heer te mogen wonen !..

Sedert meer dan drijvierde eener eeuw 
geniet onze Iseghemsche bevolking die wel
daad ! .

Een gevoel van innige dankbaarheid door 
tinteld ons hert.

Een gevoel van bewondering rijst in ons 
op, ja een gevoel van diepe en welgemeende 
erkentenis en hulde aan de zuivere zelfopof
f e r i n g  der goede Zusters van Liefde, aan de 
edelmoedtgheid en eenvoudige heldhaftigheid, 
met dewelke zij de wereld verzaakten, de wel
lusten des levens vaarw el zeiden, om zich voor 
’t ge luk  der ouderlingen te slachtofferen, 
hunne tranen af te droogen, hunne kwalen te 
lenigen, den avond van hun leven te verlichten, 
hunnen laatsten strijd bij te staan en te ver
zachten !....

Leve Iseghem, Leve het Oudemanhuis !
Leve onze brave Zusters van Liefde !

Br. HILONIUS-MATHURINUS. 
S in t Truyen, 17 Juni 1909.
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G A B R I E L  V A N  W T B E R G H E
gelmatig afgedronken, zonder dat men er tot 
hiertoe in gelukt was de daders te ontdekken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de vier 
mannen, die men betrapt had, met de mede
plichtigheid van zekere andere personen, op 
sommige nachten in de brouwerij drongen en er 
zich te goed deden aan het bier.

De vier plichtigen zijn voorloopig in hunne 
bediening opgeschorst, in afwachting dat er 
over hun lot uitspraak gedaan wordt.

— De Rodenbachsfeesten. — De Prinselijke 
Rederykkamer Zeegbare H er ten , van Rouse- 
lare zal op 22" Augustus, ter gelegenheid der 
Rodenbachsfeesten, Gudrun opvoeren, in den 
schouwburg van Rouselare.

De titelrol is toevertrouwd aan Mev. Pot- 
harst. 1° hoofdrol aan den Koninklijken Vlaam- 
schen Schouwburg te Brussel, dewijl de leiding 
gehouden wordt door den H. Willem Potharst, 
hoofdregisseur aan zelfden voornoemden 
Schouwburg.

Plaatsbewijzen worden van stonden af te koop 
gesteld bij den heer Flor. Loosvelt, Ooststraat, 
Rouselare. Logie, 3 fr per plaats — Orkest- 
stoel (voorbehouden) 2 fr .— Parket, 1,50 fr.— 
Bovengaanderij 1 fr.

R o l le g h e m -C a p e l le .  — Dieven in een kloos
ter.  — Zaterdag nacht zijn dieven op zoek 
geweest in de afhankelijkheden van het klooster 
der Zusters l)e schelmen hebben 25 kiekens 
gestolen.

E c a u ss in e s .  Algemeene Look-Out. — De al
gemeene lock-out vaa acht steengroeven in den 
bassijn van Eeaussines werd maandag morgend 
uitgeroepen, daar de werklieden der steengroe
ven van den Levant en Thiarmont den arbeid 
niev hadden hernoic-en aan de oude voorwaar
den.

Behalve op de -orv-en ig r  ro uw m onum en ten ,  
lig t alle werk. s u  j n jg  exploita ties van
Ecaussines, Mare t  jgcaiii5g-nes  ̂ p ejuy ec
Arquennes. De.locK-ou. *<’t 2-500 werklieden. 
Men verzekert dat de s te e n g i^ v 0 ve,e maan. 
den lang gesloten zullen blijven.

Tot hiertoe werd de rust niet d De
gendarmerie bevindt zich niettiemn tVplaats

D e T om bola van B russel.
x 4 van de Tombola cu
king die toekomende maand J toJSÏS
Talrijke postbureelen hebben reeds hunne,', 
'oo iraad  biljetten uitverkocht en zullen er 
slecht maar kunnen bekomen van deze dia zul- 
geldig Zjjn voor de volgende trekking. De lief-
Ir l  l Z n T 1 v.errassin^ n mogen zich dus wel

dra gei eed maken voor de groote dag, die eene 
merkweerdige gebeurtenis geworden is in het 
nationaal leven : ’t is de dag der gelukkigen 
Verbeeldt u dus de vreugde die men gevoelt
w anneerm en eensklaps,zonderzich eene a Smoeite gegeven te hebben dan één frank te 
besteden voor het welgelukken en den luister 
deri ientoonsteHingvan 1910, de fortuin of de 
welvaart, of ten minsle het middel bekomt om 
zjinen koophandel te vergrooten, zijne zaken 
m t te breiden, een zijner kinders - t ï p l a a ^ n

o fa n d ®re 8edachL dat men sedert lan
gen tjjd vormt te zien verwezentlijken >

w a n t  men mag van de tombolas zessen  wat

trekkTnff hfttatrekking belangrijke sommen geld verzekert
aan eene reeks gelukkige bezitters van b i K
ten , terwijl het helaas te dikwijls gebeurt dat
men aan verrichtingen deelneet die vol beloften 
'ïjn maar nooit eenen duit opbrengen.

K erkelijk nieuw s.
las ten .  — Op aanvraag van Z Em de 

kard'naahaartsbisschop van Mechelen en van 
7 17 J blssch°ppen van België, heeft
schaft- H6 US V0° ll Bel8'ië den rasten afgeschaft daags voor SS. P ie ter en Pauwel.

k r o n i j k e  v a n  d e  w e k e .

T’orrh^ Mgri W affe la rt- is dinsdag laatst naar 
Iseghem gekomen om het H. Vormsel aan de
n° w l ! "  te be(J|enen. Mgr. kwam van Cachtem, 

en was vergezeld van Z. E. HH. Kanonik 
panden  Berghe Vicaris-Gene raai, en Loys 
(eken, te Rousselare. Om 9 1/2 ure  stapte Z. H. 
af aan het klooster der Zusters van Liefde 

h ‘J ln plechtgewaad stoetsgewijze 
geleid wierd naar Sint Hiloniuskerk, door de 
heeren geestelijken der beide parochiën de 
heeren Burgemeester, Schepenen en Stads- 
bekretaris en de leden der Kerkfabriek

K a r V r i n f ; lin/ enD„ ha2den voor p e ,e r ' Baron Karei Gillès de Pehchy. volksvertegenwoor-
diger en voor m eter Madame Eugène Carpen-
ï n v J ï  wapen ten g e ta l |e van 257 knechtjes 
en 254 meisjes van StHilonius, en 218 knechtjes 
en meisjes te samen der parochie van ’t H Hert 
er Z H eindigde om 12 ure, w aarna
. , .Mn r -, W affelart een feestmaal aan^e-
ï ! m c t Wie ln de pastory, waaraan de voor
naamste personen deel namen.

S t ü f  FnrkK0t hier g is te r ,  namiddag afge-
? e v n ! , i  een onderzoek gedaan ten
gevdge  Van een naamloos schrift. Zoo het
ffednw ZlJn er geene bew« zen te£ en de aangeduide personen gevonden geweest.

M irkt vaa I 33? li9ai 19 Juni 26 Juni
B o te r  per kilo fr. 2,75 a 2,85 i 2,70 a 2,80 
Eieren per 26 2,05 a 2,10 j 2,10 a 2,20

Burgerstand vaii Iseg&em
G E B O O R TE N :

219. Antoine Decoutere, zv. Henri en Irma 
Seynaeve. — 220. Maria Deschamp, dv. 
Alberic en Emilie Bouckaert. — 221. Robert 
Delaey, zv. Jules en Emma Quatanne. — 222. 
Felix Oosthuyse, zv. Eduard en Philoinena 
Vandamme. — 223. Remi Meurisse, zv. Jean 
en Helena Verlinde. — 224. Germana Rommel, 
dv. Hector en Silvie Vandenbussche. — 225. 
Maria Verbeke, dv. Theofiel en Elisa Pattyn.

S T E R F G E V A L L E N :
153. Eduard Loor, bankbestuurder, 62 j. 

echt. Marie Terrière, K erk van St. Hilonius. ■ 
— Romanie Vanneste, 5 m. dv. August en 
Maria Vanvarenberg, Baertshof.

H U W E L IJ K E N :
42. Bruno Bincquet, borstelhoutm. 24 j. en 

Jeannette V*rgauwe, borstelm. 30 ,j. — 43. 
Raymond Lambert, schoenm.25 j. en Victorine 
Scliacht, bottinens'.ekster, 20 j.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
La Gloire, met lijnzaad voor Alfons Dasson

ville Lendelede. — Alathilde, voor gebroeders 
Vande Moortele, Emelghem. — A gir  de Gand, 
met brabantsch goed voor Joseph Olivier. — 
Ivonne de Merville, met ciment voor Alidor 
Vandewalle. — Leopold II, met kolen voor 
Frangois Décaigny, Emelghem.

STAD ISEGHEM.

n  UIMDIEJSTS T.
E r wordt deingezetenen ter  kennisgebracht, 

dat, ten gevolge van een besluit van den 
gemeenteraad, eenen vrijen ruimdienst
alhier eerstdaags zal ingericht worden.

De landbouwers die la ter van den beschik
baren beer zouden begeeren te koopen, wor
den vriendelijk verzocht binnen de 14 dagen
i i d u i j c u  uucuu  i e  w i i r e u  o p g e v e n  in  a e i  g e i n w u -  
tesekretariaat alhier, w aar hun verderen u i t
leg zal gegeven worden.

Iseghem, den 19 Juni 1909.
B ij B e v e l  :

, Ve sekretaris,
VERBROUCK.

Burgemeester & Schepenen,
E. CARPENTIER.

STUDIE VAN DE NOTARIS

Moortele te Iseghem .

OPENBAE VERKOOPING VAN

Tw ee 'VtQONHUIZEN
te ISEGHEM,Rcmsselarestraat.

9 f r e ?  s *  5 ° T  "e n  W O O N H U I S  m e t
d n n t ’ n  m e d e & a n d e  e r v e ,  b e w o o n d
l a s t e n  vr'if mwd ncfl> n ü,s  10 f r .  t e  m a a n d e ,

Tioeede Koop. _  Ken WOONftUlS met 
ó aren 18 cent. medegaande erve, bewoond 
door H en n  Vanbelle, mits 10 fr. te m ^n d e  
lasten vrij. ’

S a m e n v o e g in g . —  1/2 °/0 I n s t e l p e n n i n g .

ZITDAGEN.
INSTEL : W oensdag 14 Ju li 1909,
OVERSLAG : „ 28 „ „
te lkens om ó ure namiddag, In West- 

toanderen,  bewoond door Aloïs Demuynck 
in de Rousselarestraat.

II
OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN HANDELSHUIS
met grooten w erkw inkel

te ISEGHEM, Brugstraat.
Eenige Koop. —  E e n  H A N D E L S H U I S  m e t  

g r o o t e n  w e r k w i n k e l  e n  a a n p a l e n d e  w o n i n ^  
m e t  l a r e  71 c e n t .  e r v e ;  h e t  h a n d e l s h u i s  
v e r p a c h t  a a n  Al. Roose, m e u b e l m a k e r ,  m i t s  
3o0 t r .  s j a a r s ,  h e t  a a n p a l e n d s  h u i s  o n b e w o o n d .

1 / 8  %  Instelpenning.
ZITDAGEN.
D°nderdag 15 Juli 1909, 

OVERSLAG : „ 29 „ „ ’
i . T®jkens om 1 ure namiddag, In ’t  Paviljoen,  
bij Florent Devos, Statieplaats.

STAD ISEGHEM.

Prijskamp met de Trabol
ZONDAG 4 JÜ LI 1909

in de 2 bolletraan :
I)e Lolder, in de laatste Nieuwe s traa t  
en de Rhijnzoon, in de Meenenstraat.

50 fr. prijzen.

Eene geh eele  fam ilie van borstziekte 
genezen

door de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo.
Hoe wonderbaarlijk de Abdijsiroop, Klooster Sancta 

Paulo werkt, zal Ü uit het onderstaande blijken. De 
heer Pius de Vleeschauwer te Nederbrakel loopt, om 
eene volksuitdrukking te bezigen, met de Abdijsiroop 
weg. Wij laten hieronder zijne e'gen verklaring volgen : 

Gedurende eenige jaren waren mijne vrouw, mijne 
kinderen en ik voortdurend ziek ; de ademhalingsorganen 
waren bij ons allen aangetast. Bij mijne kinderen open
baarde zich de ziekte door hevigen kinkhoest, die hun 
dag nog nacht met rust liet. De benauwdheden, die 
de kinderen uitstonden, waren vreeselijk om aan te 
zien, en niettegenstaande gedurende eenige jaren allerlei 
middelen werden aangewend, bracht geen enkel middel 
verbetering. Zij hadden bepaald geen eetlusten vermagerden 
met den dag. Bijna iedere nacht werd slapeloos door
gebracht ; onderwijl was ondergeteekende aangetast door 
eene borstziekte en mijne vrouw lijdende aan bronchitis. Ik 
stond vreeselijke benauwdheden uit, terwijl mijne vrouw 
veel slijm opgaf, hevig hoestte en voortdurend hoofdpijn 
had. Het laat zich moeielijk beschrijven, wat allen onder 
die omstandigheden leden.

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

fle aan

Familie Pius d e  V l e e s c h a u w e r .

Een geheel ziek huisgezin, waarvan meestentijds bijna 
niernan in staat was te werken. Gelukkig echter werd 
ons dor verschillende personen, die door Abdijsiroop 
volkoren genezen waren, het gebruik van dit middel 
aanbeden. Het is op mijn eerewoord waar, dat wij 
allen oor de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo die wij 

de Apotheek de Beer kochten volkomen genezen 
zijn. \ln de ziekte is thans geen spoor meer te bemerken 
en wr kunnen allen onze werkzaamheden weer geregeld 
verriclen. Sedert wij de Abdijsiroop hebben leeren kennen, 
hebbel wij weer een gelukkig huisgezin.

De ibdijsiroop Klooster Sancta Paulo voorkomt de 
tenn§jgeneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde 
verko.heden, asthma, keelpijpontsteking, pleuris, keel
ziekte, kinkho st. longontsteking, bloedbrakingen en- 
bloedsuwingen, influenza en alle Dorst- en longaandoe- 
ningei

Prij: per flesch van 2-30 grammen, 2 fr.; van 550 gram 
men, dranken, en van 1,000 grammen, 7 franken. — Hoe 
groetre flesch, hoe voordeeliger dus !!!

Algen een Depót L. I. Akker, Rotterdam.
Hocd-Depót voor België : O. de Beul, Apotheek, Lange 

Nieuwtraat, 57, Antwerpen.
Woit verkocht bij JDS. VERHAMME apotheker 

isegheien in alle goede apotheken.

« Wij hebben van de heeren Du Barry een exemplaar 
ontvangen van de nieuwe prachtuitgave van hun Natvur- 
lyk  Hersteller der Gezondheid ; in deze mooie brochuur (die 
onze lezers zich kosteloos kunnen verschaffen door aan den 
Kalcker-Wielemans, Rouppestraat, 2, te Brussel te schrij
ven ) worden de laatste theorién over « Het gemengd vege
tarisme » uiteengezet, alsmede gehandeld over « den 
invloed der giftige en «bedervende» microben, in de 
organen verwekt door het misbruiken van vleesch.

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

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

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

B ij al de A  P O T H E K E R S  en K R  UI D E N IE R S . 3
Depots te Iseghem, RODENBAGH, aj)Oih; Meenen 

VAN OST, apoth. Groote Markt, en SlOEN, apoth. Rous
selare, F. AMEYE, apoth. DUBÜISSON,apoth.- GRYMON- 
PREZ. apDth.

Bericht.
Elisée MATTELAER, Ondernemer, 

IJzerweglaan te Kortrijk, vraagt Metsers 
aan 40 c. ner uur. en dienders aan 30 c. 
12 uren werken daags. — Zich aan te 
bieden, alle dagen, op de werken der inopbouw- 
zijnde pannenfabriek van * den Sterreberq » 
AELBEKE, Statie.

W e l O pgelet!
Mr Sc Mme MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten
Moscroenstraat,  n° 2 KORTRIJK

op den hoek bij het gevang
hebben de eer het geacht publiek  bekend te 
m aken dat zij met al die densisten, rondloopers 
die van huis tot huis rondgaan om w e rk  af te 
smeeken hetzij oud of jong dezelfde naam d ra 
gende of niet, in geene commerciale b e t re k k i jg  
mede zijn, da t  Mr en Mm« Maurice MEIER geen 
gebru ik  m aken van rond te loopen, m aar wel 
gelijk gewoonte te raadplegen zyn in hunne 
oude woonst, w a t  niet elders bestaat al te 
KORTRIJK, HOEK VAN DE MOSCROEN
STRAAT, N° 2, huis m et koetspoort, bij het 
gevang, het oudste huis van dentisten te 
Kortrijk, w a t  gesticht is in 1884. Die in Kor
trijk komt voorM1 en Mme Maurice MEIER te 
raadplegen, zw ig t u dan voor die mannen met, 
hunne w itte  kiels die onze kalan ten  met ge
weld elders willen brengen; laat u dus niet, 
misleiden. Zoolang gij aan  het gevang  niet zijt 
ziet gij ons huis niet; dus om alle misgrepen te 
voorkomen vraag t naar het gevang, daar zult  
gij zien den hoek der MOSCROENSTRAAT N° 2 
huis met koetspoort, d a t  is bii Mr en MO 
MAURICE MEIER.

Mr en Mm* MAURIOE MEIER hebben
geen broeder, geen zoon, geen bloedver
wanten of geen dom estieken die hun hui* 
vertegenwoordigen.

0N7J00DIG TE PHOBEEREN!.... GE ZULT HEM NIET BARSTEI.’i 

Ü 2  P N E U

IS BESTAND TEGEN DE BOOR!!!
E /S C H T  H ET M E R K  
ENGLEBERT o p  d e  p n e u s

OINC LE BERI ZOÖNs CT’™ A=s 
LUIK

TE KOOP OVERAL!!!
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STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier, te Iseghem .

By uitscheiding van bedryf.

Venditie m zes wagens
en andere gereedschappen

te ISEGHEM, Maneghemstraat
Maandag 6 Juli 1909, om 1 ure des

namiddags, ten verzoeke en op het steenoven
plein van den heer Jules Gallens-Balie :

5 vierduimers en 1 drieduimer, nieuwen 
boom-ezel, vierde harnas, 5000 vlakepersen en 
boonpersen, 100 sparren, 100 diltpersen, 60 
ijzeren planken, bakwagens, kortewagens, 
vormtafels met zandbakken, snijpeerd, aalbak, 
spaden, piochen, ijzeren en houten koolrooster, 
ijzeren bareelen,ladders, schragen, boothamers, 
oud ijzer, brandhout, ijzeren potten, 40 sargien 
en 40 kafzakken.

Met 0 maanden tijd van betaling.

Studie van den 
Notaris MEULDERS te Ingelm unster.

Donderdag 8 Ju li 1909, om 3 ure n a
middag, in de Ster,  bij Leon Hosdêyte, te 
Ingelmunster,

O v e r s l a g  v a n  :
G em een te  INGELMUNSTER, Naaipander.
1 en 2. ZAAILANDEN, groot 73 aren 87 cent.

Ingesteld 4 2 5 0  fr .
3. WOONHUIS mat BAKKERIJ en LAND, 

groot 43 aren 27 cent. Ingesteld 4 1 5 0  fr .
4. HERBERG en LAND groot 65 aren

27 cent. Ingesteld 5 0 0 0  fr.
5. BOUWGROND, g ro o t45 aren 76 cent.

Ingesteld 2 7 0 0  fr .
Recht van samenvoeging.

TE KOOP : Eene vierw ielvoiture (coupé) 
gansch nieuw — en eene olieciterne, inhou
dende 10,000 liters. — Zich te bevragen bureel 
der G azette van  Iseghem.

Vrouw weduwe Camiel Lezy,
AMEYESTRAAT, 9

m aakt het geëerd publiek bekend dat zij den 
handel in PARAPLUIES zal voortzetten. Zij 

gelast zich verder met het overtrekken en 
vermaken, alles aan zeer genadige prijzen.

H U I S

J. De Busschere-Bonte
St. H i l o n i u s s t r a a t  te i s e g h e m .

Kerkboeken, Paternosters, Paternoster- 
busjes, Portemonnaies, Portefeuille, Fantaisie- 
Cabas voor kinderen en da men, W erk- en 
Juweeidozen in hout, Leder en peluche, 
Tabak beurzen, Albums voor Portretten, Post
kaarten. Timbers en Handwerk.

Buitengewone occasie album voor 50 post
kaarten  aan den prijs van 0,25 centiemen.

Alle slach van bureel- en schoolgerief, 
M uziekstukken, — Muziekpapier, — Solfegen, 
— Vitrauphanie.

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

Otto KOENTGES
13, S t  Jacobstr. BRUG GE. — Telefoon 84- tn  2 6 2

Huis geslicht in 1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door 
de Gezusters BUYSE, Nieuwstraat, 8

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

A G E N T  S C H A P
VAN DEN

Crédit Général Hypothécaire
Be s t ie r  :

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

P r e d i k h e e r e n s t r a a t ,  G E N T .

Leeningen van geld op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingericht om het lioopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

Uitgaaf van obligatiën 4  %
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gewaarborgd door overeenkomstige pandlee- 
ninffen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

De maal schappij verschaft onder hare w a a r
borg hypotheken aan deze die het begeeren.
Voor nadere inlichtingen, men wende zich by

Jules Crochon,
M a r k t s t r a a t ,  21, ISEGHEM.

Te pachten langs den steenweg van Lende
lede naar Wynkel-St-Eloi eene nieuw gebouw 
de herberg met 17 honderd lands goed 
zaailand of 22 honderd naar beliefte. Te 
bevragen bij R. Vandaele, brouwer, Den- 
terghem.

TE PACHTEN : De herberg De Zand- 
bergmolen, langs de Brugsche kalsyde, 
Ingelmunster. — Adres ten bureele van dit 
blad.

TE KOOP :
GROND gelegen op de Nederweg, kunnende 

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

Iseghem.

Te koopen of te pachten :
Een zeer schoon en geriefelijk WOONHUIS, 

met stagie en koetspoorten een honderd en half 
land, dienende voor winkel, herberg  of alle 
andere nering, gelegen te Iseghem, Wijk 
Abeele. (Ook te pachten voor brouwers). — 
Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Arthur Desmet-Glibert
HEMDENMAKER

41, Boterstraat,  BRUSSEL.
Opvolger van J. DESMET CANNOODT. Huis 

gesticht in 1875. Eerste snede. Bezorgd werk.
Probeert en gij zu lt oordeelen.

FABRIEK VAN 
MEUBELS IN ALLE STIJLEN

P rach t en gewone meubels 
Zetels, stoelen, wiegen , kinderzetels, spie

gels, porte-manteaux. kolommen, étagèren, 
pijprekken, kaartebakken, cousolen, tapijten, 
matten, pluimborstels, toile-cirées, linoleum.

A lex. Roose-Vuylsteke
In den Gouden Zetel

Brugstraat, 38, ISEGHEM.
Magazijn van godsdienstige artikels, ovale 

en staande kruisen, in zilver uickel en 
celluloid. Heiligenbeelden, vazen, kunstvoor
werpen, schouwgarnituren  in brons, majolic, 
terre cuile. Porcelein, glas en gleiswerk. 
Matrassen in wol, flocon wol, pluimen en 
windhair. Genadige prijzen.Trouwe bediening

W ekelijksche Markten
KOBTRIJK 21 Juni

Tarwe heet fr. 27,00 a 27,50 
Rogge . . 18,00 a 18,25
Haver . . 21,00 a 23,25
Koolz.olie 100 k .00,00 a 60,00 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 53,50 
Aardappels . 0,00 a 10,00
Boter per Kilo 2,60 a 2,80
Eieren per 25 2,K) a 2,30
Suikerijb. beschikb. 15,50

id. 1908 16,00
V e e m a rk t : 21 Juni 150 koeien 

31 stieren, 69 ossen.
BOUSSELAKE 32 Juni

Tarwe 100 k° 25,00 a 26,00
22.50 & 23,50 
17,00 a 18,00
19.50 a 20,50 
20 .00 a 21,00

9,50 a 10,00 
2,80 a 3,00 
2,25 a 2,35

Roode tarwe 
Rogge . •
Haver .
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 14,75 
Suikeryboonen oude a 15,00 
Viggens 17,00 a 27,00
Koolz. olie 100k° 00,00a61,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 52,00 

DÏYK7.E 23 Juni
Aardappels lOOk. 9 ,00al0,00 
Boter per kilo 0,00 a 2,60
Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens . .

BRUG&E

0,00 a 2,40 
1,75 a 1,80 

46,00 a 48,GO 
19 Juni

Tarwe de 100 k° 25,50 a 27,00

11 Juni
26.00 a 26,25
18.00 a 10,00
21.00 a 22,00 
00,00 a 60,00 
00.00 a 53,50

8.50 a 9.00 
2,70 a 2,80 
2,30 a 2,40

00,00 a 14,00 
14,50 

, 161 veerzen,

15 Jun:
24.50 a25,50
22.50 a 23,50
18.00 aI8,50
20.00 a 21,50
21.00 aj!2,00

8.50 a 9,50 
2,80 a 3,00 
2,20 a 2,30

00,00 a 6,00 
r 6,25

17.00 a!7,C0 
CO,00 a 0,50 
00,00 a.2,75

2 Ju;
0,00. a 8,00
2.50 a 2,70 
0,00 a 2,25 
0,00 a 1,80

44.00 a 16,00 
12 Jui

25.50 'i >r'i 50 
17,OU a l 7.50
2,60 a 2,90 
8,00 a 9,00

20.00 a 20,50
21.00 a 22,00 

1,25 a 1,80
17 Jmi

Rogge . . 18,50 a 19,50
Boter . . 2,60 a 2,80
Aardappels 8,00 a 10 00
Haver 100 k° 21,50 a 22,50
Boonen 21,50 a 22,50
Vlas 1,20 a 1,75

AU DEN Al REE 24 Juni 
Aardappels 100 k “ 11,5C
Boter de kilo .
Eieren per 25 .
Verkens . .
Konijnen . • •

AJVTWERPJ N 8' Juni
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veem arkt Antwerpen 21 Juni 
20 ossen 1» kw. 0,84 a 1,04 

113 koeien 0,00 0,00
19 veerzen 0,82 1,02
37 stieren 0,74 0,91
29 kalveren 1,20 1,40

2.65
2.15

30,00
2,75

a 10,50 
a 2,59 
a 2,27
a £ ,0 0
a 3,15

fr. £2,25 
28,00

HATR&SSER ia noele oewaartatle zuivere floconwol
F A B R I E K  v a n  M A T I R A S S E N

V raag t en gij zu lt v e rk r i jg en  ! !

voor personen, gereed om op de bedden t;e leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend. met trav«rsin erbij, aan 29, 34, 39, 43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren, 
enz., aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoopt 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnllen ; daarom zend ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus niet 
verwarren met katoenüocon die hard en ir, ballen komt.

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

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

Matrassen m  konljnhaar-windhaar
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs

Magazijn van meev dan lOO gemaakte matrassen
in alle prijzen en hoedanigheden

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

Matrassenmakerij « DE STER >
IIST ’t GROOT Iiv ’t K-LBIIV

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

dSTCcr-a;*

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij  

O u d a e n ,  2 - 4 ,  A n t w e r p e n

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

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. A O O O  

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

10 jaa r  fr. 1 . 2 - 4 , 9 0  
15 jaa r  fr. © 1 , © 0

Duur Annuiteiten
20 jaa r  fr. 7 S , S O  
25 jaa r  fr. S S , 8 0  
30 jaa r  fr. 5 S 3 , e o

Grondpandobligatiên aan fr. 3,60 %
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten daiir e r 3 ,00  o/o 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot eenen <-e>\ ^ enten ■

A loys  VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Camil ,l e  S C H U T fp '  ueineentesekretaris, 
Ingelmunster. C h a r l e s  COOLS, Hovenier, Emelghem.

-TTT’ ’ IV

HANDEL IN KOLEN

Victor yaiÊ iÈit le-D epglie
haaft. Ha oun h<at cr&onht pnhlipk k in h a a r  fp
maken dat hij sedert Jn Februari zijne woonst 
en magazijn overgebracht heeft in de

ROUSSELARESTRAAT
ter herberg De A fspanning, bij de Paters . men schjiftelijk inlichtingen

Ouc* Soldaten
bet- g,eid

dprfberjy, o* o-ent. — Open van 9 tot 11 1/2 
; ,etl ’s "morgends, en van 3 tot 5 uren 
Ynamiddags. — Mits een postzegel geeft

Trouwe bediening.
-------------------------------------------------men ciaasjs te sparen
iVIïts eenige cent weef^ pgr m aan d  0f  per  vijftien dagen,

verschaft men zich, betaalbaar

een uitmuntend

S I N G E L

naaimach^n

vanbuitengewone

sterke
constructie.

b e z o e k t  O N ZE M A G A ZIJN EN . -  V RAAGT O N ZE KATALOGEN.
Meer dan zeventig magazijnen in Belgie.

I ? X / T ' o H o r o o , i 2 i. S tatiestraat,
i c o ^ t r y i c ,  47, Doornijkstraat. ) R  o u a s e l a e r e ,  104, O oststraat.
1»“ « H e m ,  18, G entstraat. j u p e r e n ,  14, Dixmudestraat.
y L a e u 0 1 1 , 6, Koningstraat.  _____1_______________. --------------- ■—-----------------——

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N !

I U  r M .  M E I E R
LIJII Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialitten
Geiiplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissic 

Gebreveteerd  bij Koninklijk besluit,  
vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.

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

1 fln „„naadnlftfttfd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voora lle  pijnlijke 
LUr X n  D lom beerender holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
H .tn la a ts e n  ra n d ek u n s t ta n d en  geschied zonderde minste pijn en de oude tanden en wortels 
" eut Plaatsen j a n  ue k b n te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van
Mr e n V " ’*6 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder ^ eere n '™®n kan ook niet zien 
tanaen w ou  en „och aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M“* MAURILK MEIER
ondernem en ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zjn.

Kunsttanden t® beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  geb ijten  van at 
100  frank en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten kom ende uit de 
laboratoire van M? en M « M aurice MEIER,  zijn verzek erd  v o o r  bet leven

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


