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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

Ter overweging.
W elke nu die gebreken  ook wezen mogen, 

w aren  ze nog duizend maal grooter dan zij in 
werkelijkheid zijn, dan nog zouden wij zeggen 
« ’t  is u w e  plich t te strijden onder het ka tho
liek v a a n d e l ! »

» schreven de groote liberale gazetten, als 
» « Indépendance, » « Etoile Beige, » « Chro- 
» nique », nog over veertien dagen P « Eens 
» aan ’t hoofd, dan zullen wij vooral antikle- 
« rikale politiek maken ! »

.» Dus, die heeren. eens meester van het 
» land, gaan zich vergasten aan malsch 
•» pastoorsvleesch, en nonneribbekens, over- 
» goten met patersvet.

» Waarlijk, een prachtig vooruitzicht voor 
«boeren, kleine burgers en werklieden ! W e 
» zijn daar vele mede gekort, als eene bende 
» francmagons zich vet van genoegen, omdat 
» zij ’nen pastoor o f ’nen kloosterling kunnen 
» vervolgen ! »

Ziedaar w at M. Plancquaert over de libe
ralen schrijft. En m erk t wel op dat we nog 
het ergste uit zijn artikel gelaten hebben, 
w aarin hij persoonlijk de liberale volksver
tegenwoordigers uit Vlaanderen te keere 
gaat en ontkleedt.

Kieskronijk.
Te Rousselare.

M. Julius Hoste, zoon van den bestuurder 
van « het Laatste Nieuws » van Brussel 
zal den 22 Mei aanstaande kandidaat zijn 
in het arrondissement. Rousselare-Thielt ! 
M. Delaere zal l !te werkelijke en M. Julius 
Hoste, zoon, tweede bygevoegde kandidaat 
zijn... en blijven. Immers, tusschen kandi
daat zijn en naar de Kam er gaan, is er 
i?'. a; al een verschil. Overigens, « het Recht » 
voorspelt dal Br+** Delaere en zijnen com- 
paguon in 1910 min stemmen zullen heb
ben dan in 1900. ’t Is ook ons gedacht.

Staats Overzicht.
FRANKRIJK.

H et zoogezegd  m illiard  
der kloostergoederen.

In 1900 had de fransche regee: 
ring beloofd dat de vereffening der 
kloostergoederen meer dan 1 mil
liard ging opbrengen voor de w e rk 
manspensioenen. Er moesten 710 
vereffeningen gedaan worden en 
op 31 December 1908 waren er 320 
geëindigd, dus moest men reeds 
omtrent  een half milliard bijeen 
hebben.

Volgens de rekeningen, aan de 
commissie van den Senaat voor
gelegd, heelt men in plaats van 
500 millioen, slechts 95 millioen 
verzameld, en daarvan zijn er slechts
29 in de daartoe bestemde kas 
gestort.  Wat is er dan van de 64 
andere millioen geworden?

De Staat heelt omtrent  12 mil
lioen getrokken voor zijne gedane 
voorschotten en belastingen ; er is
30 miüioen moeten betaald worden 
aan de schuldeischers der kloos
ters; omtrent  een half millioen werd 
besteed aan de gewezen kostgan
gers der  kloosters en 1 millioen 
als hulpgeld en pensioenen aan 
oude en gebrekkelijke klooster lin
gen.

Al de rest  is vergaan in de han
den der vereffenaars en van hunne 
handlangers. Men begint nu te be
grijpen waar de millioenen heen 
gegaan zijn.

Zekere Martin-Gauthier, gewezen 
bediende van Duez, is vrijdag nacht 
aangehouden geweest.  Met een klein 
plaatske van klerk begonnen, had 
Martin sedert  eenige jaren eene 
belangrijke fortuin vergaard. Hij 
had onder andere het klooster  en

het domein van Ponfroide, gekocht, 
die hij 57,000 fr. betaalde en die 
er ruim een miljoen weerd zijn. 
Te Nizza kocht  hij, door een 
strooien man, eigendommen, die 
hij wat later met 200,000 fr. winst 
verkocht. Martin leefde als een 
p r i n s ; hij had, in de s treek van 
Morvan, een kasteel gekocht, dat 
hij onlangs v o o r tv e rk o c h t ; hij be 
zat verscheidene belangrijke y&ch- 
ten en verscheidene autos. Hij had 
te Parijs verscheidene appar tem en
ten op de Avenue d ’Orléans villa 
Adrienne en rue Denfert Rocherau. 
Zijne appartementen bevatten tal
rijke kunststukken.
De blokards in de zaak betrokken.

Duez had zich omringd door 
volksvertegenwoordigers en gewe
zen afgeveerdigden, advokaten en 
logiegasten, allen tot den beruchten 
« blok > behoorend, aan wie hij het 
monopool der vereffeningsprocessen 
voorbehield. En de vergoedingen 
door  deze advokaten getrokken gaan 
in bedrag alle gedacht te boven.

OOSTENRIJK.
De begrafenis van M. L ueger.

De lijkplechtigheden van M. den 
burgemeester  Lueger hadden maan
dag te Weenen plaats. Sinds don
derdag had men 2000 kronen naar 
het stadhuis gebracht, waar het 
lijk berust te.

Het stoffelijk overschot van M. 
Lueger werd in een gala-lijkwagen 
naar de kathedraal  en van daar 
naar het kerkhof  gevoerd. Achter 
de lijkkist gingen de voorzitter van 
het Heerenhuis en van de wetge
vende Kamer, de leden dezer twee 
vergaderingen, al de burgemeesters  
van Neder-Oostenrijk,afveerdigingen 
van verscheidene steden en van 
officierskorpsen.

Keizer Prans-Jozef wachtte den 
lijkstoet in de kathedraal ,  waar 
zich ook de aatshertogen, de aa r ts 
hertoginnen, de vertegenwoordigers 
van vreemde vorsten, het diploma
tiek korps, de ministers van Oos
tenrijk en de hooge ambtenaars 
van het keizerrijk bevonden.

DUITSCHLAND.
Naar Palestina.

Prins Eitel Frederik,  zoon van 
keizer Wilhelm, is met de prinses 
naar Jerusalem vert rokken om daar 
de inhuldiging van twee groote 
gasthuizen bij te wonen:  het eene 
katholiek, het andere protestant, 
gesticht bij duitsche inschrijvingen. 
Duitschland wenscht aan deze p lech
tigheid grooten luister bij te zetten.

De n ieuw e k iesw et.
Maandag heeft de pruisische Kamer 

in tweede lezing, de nieuwe kieswet 
goedgekeurd, zooals zij door de 
kommissie opgesteld was, mits eeni
ge wijzigingen zonder belang. Men 
weet dat de socialisten zoo wat 
overal in Pruisen woelingen tegen 
deze wet op touw gezet hadden, die 
door de police, vooral te Berlijn, 
streng beteugeld werden.

De wet bepaalt dat de kiezing in 
eersten graad met gesloten briefjes 
zal gebeuren, doch dat de kiezing 
van de volksvertegenwoordigers door 
de kiezers van den tweeden graad 
openbaar  zal zijn.

Alle menschen die tot den katholieken gods
dienst behooren, in ons land. moeten deel 
maken van de katholieke partij.

Ziehier w a a ro m :
Gij belijdt den katholieken godsdienst.
Bijgevolg erkent gij dat de katholieke gods

dienst noodzakelijk is om het doel onzer schep
ping, onze vereeniging met God in den hemel, 
te bereiken.

Bij gevolg erkent gij dat niets heiliger, niets 
eerbiediger is dan de godsdienst met al zijne 
voorschriften en al zijne inrichtingen, daar 
niets op aarde, een hooger doel heeft dan de 
godsdienst, en niets even bekwaam is om de 
mensch gelukk ig  te maken.

Oiiver schilt ig blijven tegenover eene eer- 
biedweerdige en heilige zaak, als de godsdienst 
is, kan niets anders genoemd worden dan 
lafheid.

Vijandig zijn tegenover den godsdienst, is 
verraad .

Laat ons nu een stap verder gaan.
’t Eerste voorschrift van onzen godsdienst 

is : God, ons zelven en onzen evenmensch  
beminnen.

God beminnen.
Dat is God eeren en dienen zooals Hij het 

wil.
Dat is God leeren kennen en dienen door 

andere menschen.
Dat is God doen eeren en dienen, door de 

maatschappij, door den staat, dewelke God 
gewild en gesticht heeft om de menschen t,e 
helpen, meest onrechtstreeks maar toch ook 
rechtstreeks, en tot hun einddoel, den hemel, 
1e geraken.

Ons zelven en o n z e n  evenmensch beminnen
Dat is ons en hem geen kwaad doen.
Dat is ons en hem goed doen naar ziel en 

naar lichaam.
Onder andere dat is beletten dat het s taa ts 

bestuur ons en hem hindere in de uitoefening 
onzer godsdienstige plichten en in ons gods
dienstig leven ; dat is een staatsbestuur be
trachten dat ons en hem steunt, w aar  he t  
mogelijk is, in het w e rk  onzer christene vol
making.

Als christene menschen hebben wij, bij
gevolg, den plichtmeè te helpen tot het vormen 
van een landsbestuur dat, als landsbestuur, 
aan God de eere geeft die Hem toekomt, steeds 
Gods w et eerbiedigt, niemand a f trek t  van 
de beoefening van zijnen godsdienst, elkeen 
helpt om volmaakter christen te worden.

Die plicht, in ons land, kan slechts vervuld 
worden in de katolieke partij, omdat de andere 
partijen, namelijk de liberale en socialistische 
partij, God niet erkennen als stichter en mees
te r  der maatschappij, zijne leering niet aan 
veerden als den grondsteen waarop het s taats
gebouw rusten moet, en opentlijk of bedekt 
den godsdienst willen benadeeligen of ver
nietigen.

Die het landsbestuur in handen van zulke 
mannen geven wil, en voor zulke mannen 
stemt, kwijt ook zijnen plicht niet. Hij is een 
lafaard.

Bij gevolg moet elk christen mensch zich 
laten inlijven in de strijdende katholieke partij 
en meèwerken tot haren zegenpraal.

Gij zult  misschien zeggen : « ’t gebeurt da t  
de katholieken, in de kiezingen, mannen  
voorstellen die ik niet verdragen  kan  » ; 
o fw e l : « de katholieken verw aarloozen  mijne 
persoonlijke belangen of de belangen mijner  
k la s» ; ofwel nog: « de katholieken bestrijden  
mijne z ienswijze in bestuur en wetgeving  ».

Dat kan geheel w aar zijn. Al is ’t dat wij 
de katholieke partij, zooals zij samengesteld is 
en te w erk  gaat, aanzien a s de partij die, in  
alle opzichten,  best geschikt is om ons land 
met wijsheid en rechtvaardigheid te besturen, 
toch durven wij op geener wijze beweren dat 
zij even volmaakt is als de godsdienst dien zij 
verdedigt. Wij. ten anderen, zijn ook zoo vol
m aak t  niet. W a a r  menschen zijn, daar zijn 
altijd gebreken. En die gebreken kunnen soms 
groot zijn. wij bekennen het, zelfs in de katho
lieke partij.

W at. zoudt gij zeggen van iemand die, in 
oorlogstijd, strijden zou tegen zijn eigen 
vaderland, omdat het bestuur hem ongelijk 
'aandeed of zijne belangen niet bezorgde ?

Ge zoudt hem met verachting den naam in 
’t gezicht slingeren van verrader.  En ge 
zoudt gelijk hebben.

Maar is hij min verachtelijk, verdient hij min 
dien schandnaam, die de vijanden van zijnen 
godsdienst ter  zijde s taat ?

Voorzeker n i e t ! Integendeel !
Dus bestaat e r  nooit geene aanveerdbare 

reden om het katholiek leger te ontvluchten 
en nog min om het te bestrijden, daar de inzet, 
het doel van den strijd, altijd de godsdienst is.

Strijd in de voorwacht van het katholieke 
leger, zoo ge wilt,  strijd in de achterwacht, zoo 
ge ’t verkiest, of strijd in het middenleger, zoo 
ge ’t liever doet, m aar wees nooit noch deser
teur noch verrader.

Moet ik mij dan, zult ge vragen, altijd 
voegen naar den wensch van anderen ? Moet 
ik altijd mijne redelijke verlangens onder de 
voeten laten treden zonder spreken P Moet ik 
mij overal laten geleiden, gedwree als een 
schaap, door degenen die als hoofdmannen der 
katholieke party aanzien worden ?

Neen ! Zeker neen !
In de katholieke partij, niet er buiten, niet 

er tegen ,  m o o g te n  k u n t  gij al uw e belangen
elke redelijke zienswijze verdedigen. De katho
lieke partij is de partij van den godsdienst, 
niet de partij van een bijzonder belang, niet de 
partij van een klein kapelletje, zij is de partij 
w aar  elkeen plaats moet en kan vinden die den 
godsdienst erkent als den grondsteen van de 
maatschappij, welke voor ’t overige zijne ver
langens en begeerten ook mogen wezen.

Vindt gij op uwen weg iemand die ’t anders 
wil, wij herhalen het. ’t is in  de katholieke 
partij, nooit er buiten, nooit er tegen  dat gij 
zijne meening bestrijden moet. De godsdienst
za a k  mag er nooit door lijden.

Gaat het ook zoo niet wanneer het de zaken 
geldt van het vaderland ?

In het vaderland, nooit er tegen , moogt gij 
al uw e redelijke belangen verdedigen.

W aarom  zou het anders zijn in zake van 
godsdienst ?

Dus : elk in ’t. gelid en ten strijde veerdigom  
de katholieke partij te doen zegepralen bij de 
aanstaande kiezing.

Dat is eene plicht !

De liberalen
naar ’t leven geschilderd.

M. Planckaert hoofdman der demokraten, 
heeft het portre t getrokken  der liberalen en hij 
stelt het ten toon in zijn kiesblad : De christen  
Demokraat.  Leest w a t  M. P lanckaert schrijf t :

« W aaruit bestaat de liberale partij ?
* Bijkans uitsluitelyk u it  groote handelaars, 

» nijveraars en kapitalisten. « Vandaar het 
» behoudsgezind merk, dat op die partij ge- 
» slegen is, » zoo zegde de socialist Delsinne, 
» op ’t socialistisch kongres, te Brussel, den 
» Zondag 6 Februari  laatst.

» « De liberale partij is nog meer be- 
» houdsgezind dan de katholieken, zegde de- 
» zelfde spreker ; de liberale partij toont zich 
» nu iets of w a t  volksgezind, omdat zij aan 
» ’t bewind niet i s ;  teens meester zal zij 
» wederom bewaardersgezind worden. »

» ’t Is voldoende te zien wie er aan ’t  hoofd 
» staat der liberale partij, om seffens de over
t u i g i n g  te hebben, dat Delsinne gelijk heeft.

» Geene partij heeft min gedaan voorden 
» werkm an : ’t volk heeft haar geen enkel recht 
» te danken. — Bijkans al de liberale kop- 
» stukken  zijn tegen algemeen stemrecht ; 
» tegen regeling van den arbeid. De werk- 
» lieden hebben zij altijd veracht, en met de 
» boeren in hunne bladen opentlijk den spot 
« gedreven.

» Een w erkm an of een boer, die voor de 
» liberalen stemt, neemt eene patent als ezel...

« Ten anderen, wat heeft het volk van de 
» liberale partij te verwachten ? Niets ? W a t



Toelage voor het vrij onderw ijs.
Dinsdag heeft de minister van financies 

eindelijk in de K am er eene wijziging neer
gelegd aan het budjet van wetenschappen 
en kunsten, en w aardoor voorgesteld wordt 
eene som van 1 miljoen te besteden als toe
lagen aan de vrije lagere scholen, aan toezicht 
onderworpen, en die de voorwaarden vervullen, 
bepaald door ar tike l  19 der schoolwet van 
1895. Die voorwaarden zyn :

l u De school moet ingericht zijn in een be
hoorlijk lokaal.

2° De leden van het onderwijzend personeel 
moeten, ten minste voor de helft, gediplomeerd 
zijn of een bijzonder exaam ondergaan hebben.

3° Indien het godsdienstig onderwijs er deel- 
m aakt van het program ma, dan moet het in 
het begin of op het einde der k lasuren gegeven 
worden. De kinderen der ouders, die zulks 
vragen, zullen die lessen niet moeten bijwonen.

4° Het program ma moet hetzelfde zijn als 
dat der officieele lagere scholen.

5° De school moet aan het staatstoezicht 
onderworpen worden.

6* De school moet de kinderen ontvangen, 
die recht hebben op het kosteloos onderwijs.

7° Buiten den tijd besteed aan het gods
dienstig onderwijs, moeten er ten minste 
tw in tig  uren klas per week gegeven worden.

ln eene korte nota, bij de voorgestelde wij
ziging aan het budjet gev oegd, doet de regee
r ing  opmerken dat de vrije lagere scholen 
groote diensten bewijzen aan de verspreiding 
van het onderwijs, en dat zij de staatskas, en 
bijzonder de gemeentekassen aanzienlijke 
onkosten sparen. Inderdaad, bestonden de 
vrije scholen niet, de gemeenten en de Staat 
zouden zich groote opofferingen moeten ge
troosten om nieuwe scholen bij te bouwen en 
te onderhouden.

Het is dan ook billijk, zegt de regeering, 
aan de vrije scholen eene zekere vergelding te 
verleenen om op te wegen tegen de menigvul
dige voordeelen, door den Staat uitsluitend 
voorbehouden aan de openbare scholen.

De vrienden van het onderw ijs.
In het vooruitzicht der aanstaande Kamer- 

kiezingen, hebben de verbondene progres
sisten en doctrinairs te Brussel dinsdag avond 
eene groote meeting gehouden. De verschil lende 
redenaars hebben er fel gedonderd tegen de 
katholieke regeering, de geestelijkheid, enz., 
doch zij hebben zich wel gewacht een woord 
te zeggen over de schandalen van de vereffe
ning der kloostergoederen in Frankrijk , ’t Is 
waarschijnlijk daarom ook, dat zij dezen keer 
niet van de « doode hand » hebben durven 
spreken.

Zij hebben daarentegen veel gebluft met den 
schooldwang, doch een der woordvoerders was 
zoo onbezonnen te bekennen dat het katholiek 
onderwijs verre het officieel onderwijs over
vleugelt. Tegenover 25 atheneums met 6,700 
leerlingen,staan er talrijke katholieke collegies 
niet 20,600 leerlingen ; de officieele lagere 
scholen tellen 191,432 leerlingen, en de katho
lieke scholen 262.981.

Dat bewijst, dunk t ons, dat de w are  vrienden 
van het onderwijs bij de katholieken t.e vinden 
zijn. Indiende liberalen toch zoo zeer voor het 
onderwijs zijn, waarom stichten zij dan zelve 
geene scholen P

V erbeteringen aan de statiën van 
T hielt en Iseghem .

Den heer Helleputte, m inister van spoor
wegen, heeft op aandringen der heeren volks
vertegenwoordigers Baron Gillès de Pélichy 
en Delbeke, bericht gezonden dat hij de 
toelating geeft om te onderhandelen voor 
den aankoop van grond noodig tot het ver
grooten der statie van Thielt. Daardoor zal 
den overgang op den ijzeren weg (passage 
a  niveau) verdwijnen. De statie of den steen
w eg zullen dus moeten verhoogd worden. 
Voor Iseghem zou dit ook het geval wezen, 
den doorgang in de Brugstraa t zou onder 
den ijzerenweg komen en de tramlijn Ardoye- 
Iseghem-Wevelghem zou daardoor kunnen 
verbonden worden.

T egen de fransche toltarieven.
M. Liebaert, minister van financiën, heeft 

woensdag namiddag op het bureel der Kamer 
een wetsontwerp neergelegd waarbij de tol
rechten op de voortbrengsels, die u it  F ran k 
rijk komen, gewijzigd worden. Volgens het 
wetsontwerp zal de champagne belast worden 
met een inkomrecht van 2 frank per flesch 
en met 200 fr. per hectoliter. De wijn op 
flesschen zal 80 centiemen per flesch en 80 fr. 
per hectoliter tolrecht betalen ; de gewone 
wijn 40 frank per hectoliter ; de brandewijn 
en de likeuren, 500 frank per hectoliter of
4 frank per flesch. De truffels worden met 
500 frank per 100 kilos belast. Het reukw erk  
zal 25 ten honderd der weerde betalen en 
de zijden stoffen 20 ten honderd.

In de uitleggingen, bij zijn voorstel gevoegd, 
doet de minister van financies opmerken dat 
het enkel prachtartikels zijn, waarop de in
voerrechten zouden verzwaard worden, en 
dat alle landen genegen schijnen om hunne 
tarieven te verhoogen, zelfs zoodanig dat 
de invoer van vreemde waren er bijna on
mogelijk door gem aakt wordt. België heeft 
daarentegen altijd een zeer gematigd tarief 
behouden, doch het w are  nadeelig voor de 
belangen van ons land, daar thans geene 
verandering in te brengen.

De minister van financies zal de onmidde-
1 ijke bespreking van zijn voorstel niet vragen; 
hij zal eerst nog afwachten wat er in Frankrijk  
met het nieuw toltarief zal gedaan worden,

Voor het oogenblik is het dus slechts eene 
bedreiging om onze zuiderburen tot inkeer 
te brengen.

De K oning en de Tentoonstelling.
Z. M. koning Albert, vergezeld van comman

dant Tombeur, ordonnancieofficier, heeft dins
dag, van 10 tot 12 1/2 ure. de w erkeu  der 
tentoonstelling, te Solbosch, bezocht. M. baron 
Janssen en de leden van het uitvoerend komi- 
teit, leidden denvorstin  al de hallen, hovingen 
en werkplaatsen rond. w aar d ru k  gew erk t 
wordt, daar men voor den datum , vastgesteld 
voor de opening, gereed wil zijn. De vorst 
sprak herhaaldelijk met bouwmeesters, aan
nemers en de werklieden eu d ruk te  zijne 
hooge voldoening u it  over het w erk  dat, op 
korten tijd, buitengewoon gevorderd is. Hij 
eindigde zijn bezoek langs « Brussel-Kermis » 
w aar  het w erk  reeds grootendeels geëindigd 
is. Zijne Majesteit beloofde herhaaldelijk te 
zullen terugkom en om met eigen oogen den 
vooruitgang van de reusachtige onderneming 
te kunnen bestatigen.

Maandag namiddag had M. Hubert. minister 
van nijverheid en arbeid, op zijne beurt de 
werken  der Wereldtentoonstelling bezocht.

V oor de landbouwers.
W a t niet genoeg gekend is van de land

bouwers, is dat de regeering toelagen ver
leent voor het maken van beir- en mestputten, 
w anneer het kadastraal inkomen der onroe
rende goederen van den landbouwer de 300 fr. 
niet te boven gaat. De toelage beloopt het 
vierde der kosten voor de werken, zonder 
ooit meer dan 200 fr. te mogen bedragen ; 
het is echter noodig om de staatstoelage te 
bekomen, dat de provincie of gemeente ook 
tusschenkomst voor de helft van de som, 
door den Staat betaald.

De beir- of mestput moet op ten minste 
ander hal ven meter van het woonhuis gele
gen zijn en zoo ver mogelijk van de pomp
en regenputten. Bij de aanvraag  om eene 
toelage te bekomen, moet eene schets der 
u it  te voeren werken gevoegd zijn. In zekere 
provincies kan men bij het provinciaal be
s tu u r  modellen van zulke schetsen verkrijgen.

H andel in rundvee.
De eerste maand van het jaar is voor den 

Hollandschen uitvoer van rundvee naar België 
gewoon lijk een der ongunstigste van ’t ge- 
heele jaar. In dezen tijd van het jaar  geraak t 
het veevoeder op en vele Vlaamsche land
bouwers verkoopen een gedeelte van hunne 
runderen.

De Hollandsche uitvoer bedraagt gewoon
lijk 6 a  7000 runderen’ per maand, in Januari 
werden u it  Holland naar België 4698 run
deren gezonden, tegen 5915 in Januari 1909, 
3692 in 1908 en 3100 in 1907. Duitschland 
zond slechts 3 runderen, Frankrijk  fil en 
u i t  andere landen kwamen er  m aar  4'.

De vlaam sche K w estie.
Donderdag morgend heeft de liberale lin

kerzijde der Kamer eene lange vergadering 
gehouden om het wetsvoorstel Seghers- 
F ranck  — het vlaamsch in het middelbaar 
onderwijs — te bespreken. Deze bespreking 
liep evenwel zonder besluit af. De libera
len, evenals de socialisten, zijn op deze 
kwestie zeer verdeeld. Alhoewei M. Franck 
het wetsvoorstel in ’t wijd en ’t breed ver
dedigde, was het verzet der waalsche libe
ralen groot. Deze laatsten schijnen niets te 
willen toegeven. De linkerzijde zal heden 
of dinsdag eene nieuwe vergadering houden.

BINNENLAND.
Kortrijk. — Den 26 januari laatst werd er 

in de herberg « 1’ Union » Doornikstraat, een 
pak gestolen, bevattende stoffen voor Eerste 
Kommuniekleederen en voedering. De voerman 
Kasteleyn, van het huis Devriendt, te Rousse
lare, moest het pak naar den winkelier Defever- 
Caesens, in de St-Denijsstraat, dragen, doch 
toen hij e ro m  ging, was het verdwenen. Dins
dag  bemerkte vrouw Defever dat een Eerste 
Kom m unikante een kleed droeg gem aakt uit 
de gestolen s to f ; zij sprak  de moeder aan en 
deze zegde het kleergoed gekocht te hebben 
van een leurster Deze laatste werd onder
vraagd en verklaarde dat haar man de stoffen 
gekocht had van een algeriaan. De man is 
aangehouden ; de algeriaan werd opgezocht 
doch hij was onvindbaar. Het gestolen pak 
heeft eene weerde van 133 fr. De vrouw die 
het kleed van de leurster kocht, zal niet ver
volgd worden, daar zij ter goeder trouw  han
delde en zij den vollen prijs betaalde.

Kortrijk. — Eene honderdjarige gevierd.  —
De stad Kortrijk heeft zaterdag met alge

meenen luister de honderdsten verjaardag 
gevierd van Virginie Descamps, weduwe 
Frederik Rigole, wonende op de St-Denijsweg.

Ten 11 ure w erd er in de parochiale kerk 
van den H. Rochus eene plechtige mis van 
dankzegging opgedragen. De eeuwelinge zelf 
was er niet in tegenwoordig, alhoewel zij j 
zeer godsdienstig is ; het gelukk ige oudje I 
had uit nederigheid verzaakt zich te vertoonen, 
daar ze nog niets liever heeft dan haren 
gewonen dagelykschen handel en wandel. 
Ook vreesde zij dat de vermoeinis haar zou 
nadeelig zijn. V irginia Descamps was dus 
thuis gebleven w aar  zij rustig  haren pater
noster bad en zich in het hert vereenigde 
met de geloovigen die in de kerk ter harer 
intentie het H. Misoffer bijwoonden. De St- 
Rochuskerk was opgepropt met volk ; op 
de eerste rangen bemerkte men de kin
deren, de klein- en achterkleinkinderen, 
vervolgens al de familieleden en verder de 
overtalrijke vrienden en kennissen.

Op het hof der woning van de eeuw e' 
linge was er eene tent opgericht. Gezien 
het buitengewone prachtig weder had de 
weduwe Rigole onder de tent plaats ge
nomen in haren zetel. Daar ontving zij, 
na de kerkelijke plechtigheden, hare k in
deren, hare klein- achterkleinkinderen en 
de familieleden. Daar ook werd er  een 
lekker ontbijt opgedischt, w aar 53 personen 
op uitgenoodigd waren. E r werden heildronken 
u itg^bracht aan de eeuwelinge, die zeer 
getroffen was door al die blijken van g e 
negenheid, en die allen dankte  voor hunne 
goede wenschen.

Op eenen anderen dag  zal V irg ina Rigole 
al hare klein- en achterkleinkinderen op 
eenen feestdisch uitnoodigen.

Ten 7 ure ’s avonds waren als bij tooverslag 
heel de St-Denijsweg en de aan palende s tra 
ten schitterend verlicht Rond 8 1/2 ure bracht 
de harmonie « Onder Ons » eene luisterlijke 
serenade aan de eeuwelinge, en lang nog 
heerschte er in de buurt  eene ongemeene bewe
ging  en algemeene vreugde. De jubilarisse 
heeft ook de heilwenschen ontvangen van het 
stadsbestuur.

Lauwe. — Donderdag avond, rond 6 urp, 
b rak  er brand uit in de vlasfabriek van 
de w eduw e Vanhaverbeke, aan de Leiebrug. 
In een oogwenk stond heel het gebouw in 
laaie vlam en de pompiers, die nochtans 
spoedig te r  plaatse waren, moesten zich 
bepalen tot het vrijwaren van de naburige 
huizen, De fabriek is met heel den inhoud 
de prooi der vlammen geworden. De schade 
is belangrijk, doch door verzekering gedekt.

Damme. — J acob V an Maerlant . — Op 
9 Septem ber aanstaande zal het juist vijftig 
jaar zijn dat te Damme het standbeeld van 
Maerlant, den « vader der dietsche dichters 
algade'r », opgericht werd.

Daarover heeft de heer doktor Van Oye eenen 
oproep uitgezonden en v raag t  zich af, of het 
niet passen zou thans eene nieuwe hulde aan 
de nagedachtenis van den grooten Vlaamschen 
dichter te brengen.

Over de wijze van het houden eener feestbe- 
tooging worden verschillende gedachten opge
worpen.

Rousselare. — Drie aanhoudingen.  — De 
policie heeft drie personen aangehouden, een 
scheepslosser, een leurder en een mijnwerker, 
beticht van diefstal van een konijn ten nadeele 
van vrouw Samyn, in de Veldenstraat, en van 
een kostuum ten nadeele van den wever Col- 
paert. De drie aangehoudenen zijn naar het ge
vang van Kortr ijk  overgebracht.De mijnwerker 
werd onmiddelijk als landlooper veroordeeld 
tot 4 jaa r  opsluiting in een bedelaarsgesticht.

Rumbeke. — Dieven geknip t.  — Zondag 
avond kwamen vier jonge deugnieten bij den 
w inkelier Reynaert sigaren koopen ; terwijl 
de winkelier in eene aanpalende kam er de 
sigaren haalde, wilden de kerels koopwaren 
stelen, doch Reynaert betrapte hen. Zij namen 
de vlucht, doch werden te Rousselare aange
houden. Men vond in hun bezit nog voorwerpen 
voortkomende van andere diefstallen.

Liezers opgepast. — E r wordt veel vieux 
système verkocht in «.witte kruikjes  » of stoop- 
kens, maar e r  bestaat maar eene echte vieux 
système van het merk « ’t W it stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’t wit 
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

Tombola der Tentoonstelling van  
Brussel. — De billetten van de ingang 
zijnde reeks, der tentoonstelling van Brussel 
verkoopen zeer snel. In het meerendeel der 
postkantoren zijn zij reeds u itgepu t en men 
voorziet dat de trekk ing  in ’t midden der 
maand April zal plaats hebben. Het huis 
Louis Dewraele, Magdalenastraat te Brussel 
stelt nu in hare vitrienen het kunstmedaiilon 
ten toon geleverd door het huis Fonson voor 
het lot van 25.000 frank, ’t is een echt wonder.

Boschkweekerij. — Dees jaar  zullen mili- 
cianen der klas van 1910 toegelaten worden 
tot de leergangen van Boschkweekerij te 
Bouillon. De milicianen welke zich daarvoor 
willen aanbieden, moeten op het oogenblik 
hunner inlijving, aan den bevelhebber der 
provincie, eene schriftelijke aanvraag  over
handigen. met een getuigschrift van goed 
gedrag. Zij moeten voor twee jaren bijteekenen.

STERFGEVALLEN.
Zondag nacht is alhier overleden in den 

jeudigen ouderdom van 28 jaren Mevrouw 
van Naemen geboren Suzanne van den Bogaer
de, dochter van M. Valére vanden Bogaerde 
in leven burgm eester dezer stad.

Iedereen neemt deel in de rouwe die deze 
achtbare familiën treft : Mevrouw van Naemen 
was van iedereen geacht en bemind om haar 
rondborstig k a rak te r  en haren vriedelijken 
omgang. Zij was zeer medelijdend voor de 
arm e zieken en stelde veel belang in de Poli
kliniek tot bescherming der Kindscheid, tot 
wiens inrichting zij verleden jaa r  medehielp 
en w aar  zij wekelijks naartoe g ing  om de 
kleine kinderen te bezorgen.

Hare schoone ziel ruste in vrede.

Priesterlijke benoem ingen.
Bisdom Brugge. — Bij Apostolieken brief van

26 februari 1910 is de Z. E. H. Vanden Berghe, 
vikaris-generaal, benoemd to t  de weerdigheid 
van aartsdiaken van het kapittel der kathedraal 
van Brugge.

ST A D SN IE U W S.
Het is met eene ware voldoening dat de I i 

Iseghemsche bevolking het blijde nieuws ver- I / 
nomen heeft dat de losplaats der Statie al denj I 
kan t van Baertshof zal gem aakt worden. Sederts 
maanden en maanden wierd de zaak besproken! 
en iedereen vroeg zich af welke oplossing erl 
zoude aan gegeven zijn.

De Intrenieurs der Maatschappij van W e s t*  
Vlaanderen hadden van over lang de plans! 
voor die richting opgemaakt maar zij w ierden i  
naderhand verworpen, door de Ingenieurs v a n !  
den Staat na de overname van de « Vlaanders »I  

Daar het eerste plan verre meest de goed-ft 
keuring  had van het publiek, heeft d e l  
gemeenteraad gedurig  aangedrongen om de I 
ve rw ezen lijk ing  daarvan te bekomen. Dank I 
zij de aanhoudene voetstappen van den h ee r*  
Burgemeester die meermaals met den Minister I 
en de Ingenieurs daarover onderhandeld heeft, 1 
en de voordeelen daarvan onder alle opzichten I 
deed uitschijnen is het hem geluk t  met d e l  
m edew erking van onzen volksvertegenw oor-1 
diger Baron Gillès de Pélichy, de eindelijke 1 
goedkeuring’voor dit ontwerp te bekomen.

Eene schoone nieuwe statie zal gebouwd 1 
worden recht over de Nieuwstraat, statie en I  
loskaai zullen door de electriciteit verlicht 1 
worden.

De nijveraars onzer streek zullen groot voor- I 
deel en gem ak vinden bij deze verbeteringen, ft 
Het is immers gekend dat de statie van 1 
Iseghem eene der belangrijkste is van het 1 
land — ingezien de bevolking — voor, het getal 1 
verzendingen en den grooten toevoer.

Buiten den grooten voorraad kolen en andere 1 
grondstoffen door verschillige nijverheden ver- 1 
bruikt,, komen hier alle jaren een oneindig I  
getal wagons boomen toe voor de borstel- 1  
nijverheid, en deze wie het aangaat ondervinden ] 
dagelijks hoe lastig en schadelijk het vervoer 1 
der boomen in deze voorwaarden geschiedt. 1 

De bevolking van Iseghem zal de voordeelen 
der werken en verbeteringen aan statie en j 
loskaai naar weerde schatten en de heeren ] 
Gillès de Pélichy en Carpentier dank wijten, j 
omdat zij door hunne bevoegdheid en hunne j 
invloedhebbende betrekkingen, die zaak tot ] 
een goed einde gebracht hebben en de belangen ft 
van nijverheid en koophandel zoo krachtdadig ■ 
hebben verdedigd.

De werken voor den nieuwen Boulevard, 
w aarvan  wij in ons laatste num m er spraken, 
zijn niet alleen goedgekeurd, m aar het Staats- 
bestuurd zal daarbij eene merkelijke toelage 
verleenen. Dit zal eene ontlasting zyn voor 
de stadskas en een goed nieuws voor de lasten- 
betalers.

Wil vernemen dat er eene nieuwe reeks 
gezonde werkm answoningen zullen gebouwd 
worden. — dit zal welgekomen zijn van de 
werkmenschen en de bouwnijverheid, te meer 
om dat er nu vele zullen verdwijnen en er 
reeds schaarschheid aan huizen is.

Tijdelijke landbouw en huishoudschool.
— Bij ministerieel besluit van den 25 Fe- ■ 

b ruari  w ordt eene tijdelijke landbouwschool 
voor jonge dochters ingericht te Iseghem. 1  
Die school duurt  drie maanden. Het bywonen 
der lessen is kosteloos. De inschrijvingen 
worden genomen bij M Dekeyzer, landbouw
kundige van den Staat, te Kortrijk.

De tw eed e  
Internationale Tentoonstelling

----- - van H oenderteelt
te Iseghem .

( Vervolg)
DE ISEGHEMSCHE KOEKUITEN.

Verslag van den heer Keurder J. Léger.

A. Parketten.
Zeer goede klas.

N. 536. Zware haan, met gele pluimen in de vleugels en 
op den rug Twee hennen zonder fatsoen en te 
donker ; 2e prijs aan H. Colpaert.

537. 1 hen heeft witte oorlellen, eene andere is slecht 
geteekend, de haan heeft gele pluimen ; min 
zwaar dan n° 536 ; 3e prijs aan H. D'Artois.

538. Zeer eervolle melding aan A. Deschryvere.
539. is het beste lot in '.t algemeen genomen, voor 

zwaarte, kleur en vorm ; net bevat eene buitenge
wone hen. Eereprijs aan J. Verhamme.

549. bevat twee slecht geteekende hennen. In zijn 
geheel te licht.

B. Trios.
Klas van weinig weerde.

541. E. M. aan A. Deschryvere ; haan redelijk goed ; 
hennen slecht geteekend.

542. Eereprijs aan C. Vandenberghe ; dieren best op 
malkaar trekkend.

543. Z. E. M. aan H. Depoorter.
544. 2e prijs aan Ch. Biesbrouck. Hals en schouder

weren van den haan te wit.
545. 3e prijs aan R. Denecker.
546. slechte haan, hennen zonder vorm.
547. haan met scheeve steert, en te bleek ; twee 

hennen slecht geteekend waaronder eene te licht.
C. Jonge Hanen.

548. E. M. zeer bleek.
549. 6e prijs, redelijk goed aan E. Huys.
550. Eereprijs aan H. D’Artois. Is de schoonste, 

(merkweerdig onder opzicht van voorkomen 
en zwaarte), maar mag donkerder zijn.

551. te wit.
552. 2e prijs aan A. Deschryvere.
553. te weinig uitzicht; scheen beter den 2e dag.
554. 7e prijs aan J. Verhamme. war, te licht.
555. slechte steert, te licht, gekleurd in de lenden.
556. slechte steert. te bleek.
557.. slecht van teekening en kleur.
558. id.
559. 4e prijs aan A. Wybo, heeft den besten kam.
560. 2e prijs aan C. Cools, schoon, wat bleek.
561. 5e prijs aan H. Libeer.
562. Z. E M. heeft het schoonste koekuitgevederte ; 

maar al het overige laat te wenschen.
563. te bleek, eikhoornsteert.
564. heeft oorlellen als een Braekel.
565. gemis aan vorm, kleur en zwaarte.



In het algemeen ia die klas zeer goed : versehillige
hanen kunnen dienen voor goede kweekdieren. Er moet
opgelet worden op de kammen, waarvan nn minder 
rekening is gehouden geworden. De haan van A. Wybo 
heeft den besten kam.

D. Jonge Hennen.
566 wit in den kop.
567. E. M. redelijk maar zeer licht.
568. Eereprijs aan H. D’Artois, zeer schoon dier. 

typisch, zonder fouten.
569. Ë. M ; 570. 7e prijs; 571. slecht geteekend ;

572. E. M. ; 573. steert te hoog gedragen, 
slecht geteekend ; 574. zonder rasteekens ; 575, 
schoon van vorm, maar rost ; 576. borst wei
gekenmerkt, Z. E. M. ; 577. slecht; 578. 4e prijs
aan G. Yandenberghe ; 579. slecht geteekend ; 
580. goede kleur, maar vechterskop, steert te 
hoog; 581. witte kop; 5S2 slecht van vorm 
en kleur ; 583. scheeve steert, b u lt; 584. E. M. ; 
585. Z. E. M. te klein ; 586. min wel ; 587. 
5e prijs aan H. Libeer, -goed dier, ook 588 ; 
589 6e prijs aan V. Priem ; 590. slechte vorm, 
eikhoornsteert; 591. oorlellen en kam laten te 
wenschen ; 591 bis. goed dier, maar ver onder 
den eersten prijs ; 2e prijs aan A. Wybo.

E. Hanen.
592. 2e prijs aan J. Verhamme.
593. le prijs aan E. Verhamme. Is een oog kwijt, 

maar verdient niettegenstaande dit ongeluk 
wel den le prijs.

F. Hennen.
594. 2e prijs aan H. D’Artois, goed dier.
595. en 596, noch vorm tjoch raskenmerken.
597. 3e prijs aan C. Vandenberghe, zeer goed dier, 

maar te kleine kam.
698. Z. E. M. ; 599. slecht van vorm en kleur.
600. le prijs aan H. Depoorter, een der dieren die 

meest de kenmerken van het ras bezit.
De schoonste dieren zijn n° 568, 600, eene hen in 

het parket n° 539, en de haan n" 593.

Burgerstand van Isegtiem
G E B O O R T E N :

75. Cyriel Claeys, zv. Henri en Julie Ver- 
traete. — 76. Maurice Geerlandt, zv Leo 
en Marie Debel. — 77. Lia Maelfait, dv. 
Camiel en Emma Naert. — 78. Julia Maelfait, 
dv. Camiel en Emma Naert. — 79. Joseph 
Depreitere, zv. Julien en Julia Vanbesien.
— 80. Julien Spillebeen, zv. Jules en Marie 
Vanneste. — 81. Daniël V anrenterghem , zv. 
Docile en Sidonie Leféver. — 82. Zulma Plat- 
teeuw, dv. Alidor en Maria Dupont. — 83. 
Ivonna Pla tteeuw dv. Alidor en Maria Dupont.
— 84. Martha Baele, dv. Cyrille en Emma 
Verschoot. — 35. Maria Vandendriessche, dv. 
Hugo en Emelie Oosterlynck. — 86 Magdalena 
Wydaeghe, dv. Polydore en Mathilde Hoste.
— 87. Maurice Vanmellaerts. zv. Joseph en 
Emilienne Eeckhout. — 88. Alberic Seys, 
zv. Polydore en Elisa Beernaert. — 89. Leopold 
Labeeuw, zv. Victor en Adronie Neirynck.

S T E R F G E V A L L E N  :
40. Maurice Blomme, 4 m. zv. P ie ter en Sido

nie Dejonghe, Mol. — 41. Suzanna van den Bo
gaerde, bijz. 28 j. echtte Joseph Van Naemen, 
Kortrijkstr. — 42. Charles Vyncke, landw. 
72 j. ong. zv. Ignaasen  Catharina Gryspeerdt, 
Abeele. — 43. August Olivier, wever 50 j. echt* 
Emma Beels, Krekelmote. — 44 Angela 
Kesteloot, zb. 83. j. w e Charles Baes Oud
manhuis, Gentstraat. — 45. Martha Geldhof, 
6 m. dv. Henri en Apolonia Couckhuyt, 
Bosch m.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Bon droit,  met kolen en hout voor J. 

Callens en J. Dalle. — De tw ee gebroeders, 
met lijnzaad voor de gebroeders Vande- 
moortele Emelghem.

T O M B O L A .
ten voordeele vn Het werk der Kindscheid.

De loten zijn van nu af te bekomen bij 
de Damen van het Bestuur en in de bij
zonderste winkels der stad.

P r i j s  : fr. O , ;

Voor mijnen
zoonErnest
(i j a r e n  ou d , w e lk e  g e s ta d ig  
h o e s tte  e n  a l  z i jn e  k r a c h te n  
v e r lo o r , h eb  i k  d e  E m u ls io n  
S C O T T  g e b r u ik t .  D i t  h e e l
m id d e l  h e e f t  h e m  te n  g ro o te n  
d e e le  v e r s te r k t  e n  th a n s  i s  h i j  
h e e l w e lv a r e n d .
Brief in date 28 Januari 1909, van M. E. GAILLY, 
18, Reper Vrevenstraat, Laeken-Brussel.
De ontelbare genezingen bekomen door de

EMULSI0N SCOTT
(dank zij de zuiverheid en de kracht harer be- 
standdeelen, alsmede hare volkomene verteer- 
baarheid), hebben van haar de weergalooze 
emulsion gemaakt, al de overige in

genezende 
kracht overtreffende.

Wanneer gij de Emulsion SCOTT vraagt, aan* 
vaard dus geene andere; zoo niet, zult gj n>* t 
genezen. De namaaksels, aan goedkoopen pr js 
verkocht, hebben enkel de kleur der SCOT I en 
geenszins hare hoedanigheden, want hare 
uitwerksels zijn onnavolgbaar.

De vervaardigers der Emulsion 
SCOTT voegen bij de beu iding 
de genezing; bij de namaaksels 
der SCOTT ontbreekt dezelve.

Prijs 2 ,25  fr. en 4 .5 0  fr. 
bij alle apothekers.

Staal vrachtvrij, mits 50 centicmcn ir» 
postzegels, gestuurd  aan M. G. CODóEN- 
h a g e n , 39, Zuidstraat, Brussel.

DE GEZONDHEID HERWONNEN ZONDER MEDECIJN
door de

Revalenta du Barry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikke

lingen der maag verdwijnen, en daar van het belangrijke 
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt, 
bieden de voordeelen, die zij op welkdanig voedsel 
vóórhebben, zich ras aan, voornamelijk bij de maag- 
verstooringen, de kwaadaardigste verstoppingen de 
zuren, de aanhoudende stoelgang (bijna altoos doör de 
zwakte van den dikken darm veroorzaakt), het niet 
verteren der spijzen, maagkrampen, kolieken, zenuw
ziekten, gal, de verschillige lever-, nier en darmaandoe- 
ningen, winderigheid [waterzucht, hartkloppingen, pisvloed, 
bloedarmoede, bleekzucht, vuil riekende adem veroorzaakt 
door de chronische ontsteking of vertering der maag, 
kooitsen, 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 den k 
de oorzaken zijn der gewone of voorbijgaande verstoppingen 

Zij is buitengewoon verkieslij lier dan levertraan' 
chocolade, thee, koffie, cacao, enz. en vormt het ver- 
sterkendste voedsel voor zieken, herstellenden en per
sonen met zwakke gezondheid ; het bloed ras vernieuwend 
en verzuiverend, herstelt zij de door ouderdom den arbeid 
of allerhanden overdaad uitgeputtè gestellen.

Zij is ook 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 schrijft dienaangaande: « Owe Revalenta is 
haar gewicht in goud waard! »

« ’t Is met het grootste genoegen dat ik de afdoend- 
« heid van de Revalenta Du Barry bevestig, eenvoudig 
« en immer gevaarloos geneesmiddel in de verharde en 
« hardnekkige opgestoptheden. den hevigen stoelgang, 
« waar hij de werkingen der darmen regelmatig maakt ; 
« daarenboven in de aanhoudende koortsen, bovenal in 
« het roodvonk, waar zij mij laatst eene ware zegepraal 
«deed verwerven; in een woord, het is het echte 
« heilmiddel voor alle ziekten waar de voeding geschaad

Geteekend : Dr STEIN, 
der faculteiten van Leyden (Holland) en Moscou.

In doozen van fr. 2-50, 4-50, 7-75, 17-50; 6 kilos : 40 fr 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan Kalcker-W ielemans 
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. 2

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F. AM EYE,apoth. DUBUISSON, apoth. GEY- 
MONPREZ. apoth.

SOCIÉTÉ ANONYME DES

Tuileries du Sterreberg
Siège Social d C ourtra i

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

convoquer M.M. les actionnaires aux  fins 
d ’assister a  1’assemblée générale ordinaire 
qui au ra  lieu a 1 'Hotel Royal,  place de la gare 
a  COURTRAI, le Lundi 21 Mars prochain, 
a  3 1/2 heures de relevée.

O rdre  du Jour  :
1° Rapports du Conseil d ’Administration et du 

Collége des Commissaires.
2° Approbation du bilan et du compte « Pertes 

et Profits » arrètés au 31 Décembre 1910. 
3° Proposition relative aux attributions du 

Collége des Commissaires.
4° Autorisation d e v e n te d ’une bande de terrain.

Pour être admis a faire partie de 1’assemblée 
générale, M.M. les actionnaires doivent se 
conformer aux prescriptions de 1’a r t ,  34 des 
statuts et déposer leurs actions au  Siège Social 
ou a 1’un des Etablissements suivants : 

Banque de et a  Courtrai.
Crédit Générale Liégois a  Bruxelles.
La Société Générale et ses succursales a Paris. 
Banque Centrale Tournaisienne a Paris.

' • m m

VENDITIE VAN SCHOONE

Gezaagde Houtwaren
te INGELM UNSTER, bij de statie.

Op MAANDAG 28 MAART 1910, zijnde 2° 
Paaschdag, om 9 u re  ’s morgens zal er door 
bevoegd ambt, openbaar verkocht worden, 
ten verzoeke van den heer P ieter Dinnekein, 
koopman te Alveringhem :

90 koopen schoon gezaagd olmen en abeelen 
hout, ter  dikte van 2/4, 4/4, 5/4. 6/4, 8/4, 
10/4, 3 duims, 4 duims en 5 duims, — 
schoone kortew aagtram en, tafelbladen, lange 
stukken voor camions, — al droog geteerd 
Veurnambachtsch olmen hout ;

70 koopen schoon berd en paneelen ;
20 koopen lang abeelen berd ;
20 koopen kistebladen ;
15 koopen beuken hout van 1, 4 tot 12 cm. 

dikte, dienstig voor trappen ;
10 koopen eiken kuipershout ;
5 koopen gareelkluppels en bossebullen. 

Zich zullende bevinden te Ingelmunster, 
bij de statie, aan het hotel De Kapelle.

6 maanden tijd van betaling.
■— --------------------------------------

Gij hebt eene

verkoudheid.
Als gij niet dadelijk het goede geneesmiddel 

neemt, krijgt gij bronchitis terwijl .gij u mocht 
verwachten één der volgende ziekten te krijgen

Tering,
Asthma,
Keelpijn,
Pleuris.
Longaandoening,
Longontsteking,
Influenza,
Borstziekte,
Kroep,
Diphteritis,
Kinkhoest.

daar al deze ziekten met een gewonen hoest be
ginnen. Door nog heden Abdijsiroop te koopen, 
voorkomt gij al deze ziekten.

Centraal-Depot: L. I. AkkeT, Rotterdam.
Hoofd-Depöt voor België O. de Beul, Lange 

Nieuwstraat 57, Antwerpen.
De Abdijsiroop is verkrijgbaar bij alle goede 

Apothekers.
Prijs per flesch van 230 Gram fr. 2. —, van

550 Gram fr. 4. —, van 1000 Gram fr. 7. —. 
Hoe grooter flesch hoe voordeeliger dus.

Een fraai boek, vermeldende tal van genezingen, 
zendt gratis op aanvrage. L. I. A k k e e , Stefa- 
niestraat 142, Brussel.

W1ELRY0ERS! ! . .  Alleen de Pneu

GEVULCANISEERD
MET LENIG LYNWAAD WORDT NORMAAL

GEFABRIKEERD ZOOALS DEN AUT0-PNEU

de g e v u lc a n is e e rd e  O m h u ls e l (1 - " k w a lite it )
EN DE LUCHTKAMER (P A R A 210)ZY N

GEWAARBORGD V O O R 15  MAANDEN

Studie van den 
Notaris MEULDERS, te Ingelm unster.

DINSDAG 29 MAART 1910, om 2 ure na
middag.

BOOM VENDITIE
90 achtkanters en 5 eiken te Ingelmunster, 
in de Lentakker- en Bollewerpstraat, ten 
verzoeke van het A rm bestuur en andere — 
Bach ten Den Ezel ten verzoeke van Jufen 
Vercoutere.

6 maanden tijd van betaling mits borg.

Studie van de Notarissen
MEULDERS te Ingelmunster en d u p o n t  

te Ardoye.
OPENBARE VERKOOPING 

van twee

GOEDE HOFSTEDEN
tweewoonst  en bouwgrond

te Ingelmunster en Lendelede (R oozes traa t)  
en te Iseghem.

Koopen 1 tot en met 24 en koopen 27 
tot en met 32, uitmakende eene schoone hof
stede, groot 14 hektaren 88 aren 60 centi
aren, in gebru ik  door Medard Dewulf tot
1 October 1910 mits 1700 fr. bij jare en 
de lasten. Boom- en haagprijs 1095 fr.

Koopen 25 en 26, eene schoone twee
woonst, met 87 aren 20 centiaren erve en zaai
land, in gebru ik  door.Camiel Rommel en de 
W e Pieter Hoornaert, tot 1 November 1910, 
mits 315 fr. bij jare en de lasten.

Koopen 33 tot en met 40, uitmakende eene 
hofstede met woonhuis, schuur, stalling, boom
gaard  en land. gelegen te Iseghem sektie D ; 
groot 2 hectaren 92 aren en 80 centiaren, 
gebru ik t door Camiel V rom ant, tot 30 April 
1910 mits 535 fr. ’s jaars  en de lasten, boom 
en haagprijs 170 fr.

INSTEL woensdag 30 Maart 1910 om
2 ure namiddag in  de Kroon,  bij Victor 
Verbeke te Ingelmunster op de plaats.

OVERSLAG woensdag 13 April 1910 in
Café Beige, bij Conrard Devriese te Ingelm un
ster bij de statie

E r zullen samenvoegingen toegestaan wor
den.

1/2 ten honderd instelpenning te winnen.
Inlichtingen te bekomen bij voormelde 

notarissen.

Studie van den Notaris Ameye,
te Rousselare.

Openbare Verkooping
van de welgekalante herberg  « In ’t Nieuw  
K ruis  », onmiddeliik vrij van brouwer, en 
8 nieuwe woonhuizen met stagie en 7 aren 
02 c grond, te EMELGHEM (dam), hoek 
der Reeper- en Baronstraat — verdeeld in 
5 koopen (zie de plakbrieven). Jaarlijksche 
o p b re n g s t : 1236 fr.

1/2 0/0 instelpenning.
Recht van samenvoeging.

ZITDAGEN :S £ ï ïÖ * S Ï5 f f  } 1910, telkens om 2 1/2
ure zeer stipt namiddag, te ROUSSELARE 
in de Café francais ,  Sint Amandsplaats.

Markt van Iseghem 19 Maart 12 Maart
Boter per kilo fr. 3,40 a  3,50 j 3,30 a  3,50
Eieren per 26 1,90 a  2,00 1,90 a 2,00i____

Men vraagt bij G u s ta f  VAN GROENWE- 
GHE-DEVOS een leerjongen

H ofbouw gestich t — Zaadhandel

Victor Daeninck-Debaere
H ’VENIER — ZAADHANDELAAR 

te EMELGHEM
langs de kalsijde van den Dam naar de Plaats

Bekroond met 18 eerste en 10 tweede prijzen 
in de Tentoonstellingen van :

1893 Vlamertinghe 5 eerste en 1 tweede prijs
1897 IJperen 1 » en 2 » »
1898 V lam ertinghe 1 » en 2 » »
1901 IJperen 1 » en 2 » »
1906 » 5 » en 3 » »
1907 »> 1 ,»
1907 Iseghem 4 » en 2 eerediplomas

Ik gelast mij met het onderhouden van hoven, 
serren en versieringen van allen aard.

Groote keus van alle slach van fruitboomen, 
in hoog- en laagstammen, in de beste soorten 
en juiste benaming; rozen in hoog- en laag
s tam m en; trosbeziën, stekelbezen aardbezie- 
planten, hydransioc, rhododendrons, ocuba’s, 
lauriers roses, bloeiende planten, sieraad- en 
zaaiplanten, 3000 beschikbare geranium s 
in de beste soorten, a rau ca r ia ’s, droecena’s, 
azaléa’s. mimosa’s, genista’s, beronia’s, ivoni- 
musen, hortensia’s, laurieren in hoogstammen 
en pyramiden; altijd beschikbare bloembollen 
en knolgewassen, zooals begonia’s, glocinia’s, 
mombresia’s, jacinthen, tulipen, crocus, cannas 
in 20 verscheidenheden, dahlia cactus in 50 
verscheidenheden, chrysanthèmen in75schoone 
soorten, rechtstreekschen invoer van alle slach 
van landbouwzaden, groensel- en bloemzaden, 
voortkomende van de beste gekende huizen 
van het land en den vreemde, alle slach van 
graszaden voor weiden en lusthoven. 

Voordeelige prijzen  en spoedige bediening .

V oederbeeten en Klaverzaden
Betterave, jaune | Voederbeet, gele lange 

longue d ’Allemagne, | u it den grond, van 
hors terre. | Duitschland.

2.25 fr. de kilo.
Betterave blanche, | Voederbeet, w itte  lan- 

longue, demi sucré, | ge, half suikerachtig, 
collet vert. | met groene kraag .

2.00  fr. de kilo.
Betterave blanche, | Voederbeet, w itte  lan- 

longue, demi sucrée j ge, half suikerachtig, 
collet rose. | met rose kraag.

2.00  fr. de kilo.
Betterave jaune, de | Voederbeet, gele Vau- 

Vauriac. | riac, overgroot boven
| den grond.

2.25  fr. de kilo.
Betterave jaune, | Voederbeet, gele 

Eckendorf. j Eckendorf.
3.50 fr. de kilo.

Betterave rouge, | Voederbeet, roode 
Eckendorf. | Eckendorf.

3.50  fr. de kilo.
Klaverzaad, zuiver Merckhemsch, goede 

soort, met breede bladeren, 3,00 fr. de kilo. 
— Suikerijzaad. — Al deze zaden zijn van 
eerste kw alite it  en zuivere soorten.

Prijzen veranderlijk.

Supcrphosphate KUHLMANN
«-"c) <5̂ -*

S Ê C H É  A U  F O U R

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d r o o g d  i n  O v e n

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CH EZ TO US

les Négociants en Engrais

HET VLUGSTE

W aarborg |lood

Mengelingen gewaarborgd

E/scht het merk
BY ALLE

vettenkooplieden



S H N U G I I T
I K »

'40,000,000 
^ s t u k k e n  S u n  

rl i g h t  z e e p  w o r  
f d e n  w e k e l i j k s  v e r 
k o c h t .  D a t  is  h e t  
b e s t e  b e w i j s  d a t  

S u  n l i g h t  z e e p  
a l l e  v e r w a c h t  
ki n g e n  b e a n t 

w o o r d t .

Het huis beveelt zich aan voor het verwen 
en in ’t nieuwwasschen van alle slach van 
kleèderen, gordijnen, tapijten, handschoenen, 
pluimen, boas, enz. — Verzorgd w erk .  — 
Prijzen buiten alle concurrentie. 13-5-10

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters , 
op den hoek der Moscroenstraat,  
2, huis met koetspoort ,  bij het ge 
vang, te Kortrijk, kan men r aa d 
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort;  gebeele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

B E E T Z A . D E N  —  K L A V E R Z A D E N
te bekomen bij

Th. De Meyere - Duyck
H ovenier , zaadh ande laar  

K M E C L G H E M  (DAM)

Voederbeet, gele 
| lange, uit den grond 
| van Duitschland.
| Voederbeet witte 
| lange, uit den grond, 
| met groenen kraag.

Voederbeet, ver- 
I beterde, witte halfsui- 
| kerachtigmetgroenen 
| kraag gewicht per 
| hectaar 200.000 kilos.
| Voederbeet, wi tte
| half suikerachtig, met 
| rooskleurige kraag.
| Voederbeet, geel 
| Vauriac, overgroot 
| boven den grond.
| Voederbeet, idéale 
| van Kirsche. van eer- 
j ste opbrengst.

Betterave, jaune 
longue, d ’Allemagne, 
hors terre.

Betterave, blanche 
longue, col vert, hors 
terre.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.

Betterave, jaune 
Vauriac.

Betterave idéale de 
Kirsche de premier 
choix.

ONDERZOEK MANGELS
door den Boerenbond Deurne.

pro cent pro cent 
suiker droge

Roode Eckendorfer . . . . .  3.3 7.8
Gele E c k e n d o r f e r .......... 3.6 8.5
Kirsch I d é a l e ......................5.9 10.5
Gele O b e n d o r fe r ................ 6.2 10.9
Roode J a a b i e s b r e t ...........7.6 12.5
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch, goede soort 
met breede bladeren.

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene 
der beste soorten die er bestaan. Zij groeit 
tot 1,50 m. lengte.

Voederklaverzaad.
Suikereizaad, echte 'palingkop met breede 

bladeren — eigen kweek.
Graszaden voor weiden in goede mengeling, 

echte soorten. P er  groote hoeveelheid verm in
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboomen, Rozelaars, Rhododendroms, 
A zalées in potten uit de serre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach van bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesten, enz.

By groote hoeveelheid verm indering  van  
prijs  op al de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

Over te nemen
Een goed gekend en welgekalant handels

huis van koloniale waren en bloem in  
’t groot, te Rousselare. — Men zal den
overnemer op de hoogte stellen van den 
handel en het reizen. Geene bijzondere ken
nissen vereischt. — Zich te wenden ten bureele 
dezer.

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

Otto KOENTGES
13, S t  Jacobstr. B R UG G E . — Telefoon 8 4  en 2 6 2

Huis gesticht in  1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door 
de Gezusters BUYSE, Nieuwstraat, 8

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

E.
35 Marktstraat, I S E G H E M

Verwerij volgens staal van gem aak te  klee 
d ingstukken  iu alle kleuren.

Bijzonder zw art  voor rouwe. Wasschen in 
’t droog-i van bleeke en gekieurde costuimen 
en toiletten. — In ’t nieuw  wasschen van 
stors, gordijnen, tapijten, karpetten , wolJe 
sargien, enz.

Groote keus van ceinturen, kam m en, 
brochen, portemonnaies, portefeuilles, tabak- 
beurzen. pijpen, cols, manchetten, plastrons, 
foulards, fijne zeepen, enz.

Kindercostuimen en toiletten.
Grooten keus van planten en bloemmanden.

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

Crédit General Hypothécaire
Bestier :

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

Predikheerenstraat, GENT.

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

Uitgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarboigd  door overeenkomstige pandlee- 
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

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

Jules Grochon,
M a r k t s t r a a t ,  21, IS E G H E M .

Vloeibaar - v l e e s c h e x t r a c t -V ast
voor

soepen
en

consom-
més

GIBILS voor
saussen

en
sp\jzen

In  R lo ln o e  om dadelijk in de minnut eene tas 
1I( DlOKJoo gekruide boullion te bereiden.

Telefoon Brussel 7833 26-6-10

W ekelijksche Markten
KOKTKIJK 7 Maart 14 Maart.

Tarwe heet f r . 21,50 a 22,00 20,00 a 20,50
Rogge 16,00 a 16,50 16,0ü a 16,25
Haver 17,00 a 17,50 16.00 a 17,00
Koolz.olie 100k.00 .00a 59,80 00,00 a 60,00
Lynz. olie 100 k .00,00 a 74,25 00.00 a 75,50
Aardappels 5,00 a 5,50 5,00 a 6.00
Boter per Kilo 3,40 a 3,60 3,30 a 3,00
Eieren per 25 2,00 a 2,10 1,90 a 2,00
Suikerijb. beschikb. 23,00 23,00 a 23,50

id.‘ 1908 20,00 a 23,50 00,00
V eem ark t:  14Maart. 179 koeien, 166 veerzen, 

57 stieren, 81 ossen.
ROUSSELARE 8 Maart

Tarwe 100 k° 21,50 a 21,00
19.50 a 20,00
16.00 a 16,50
16.50 a 17,00
20.00 a 21,00

8.00 a 9,00 
3,80 a 4,00
2.00 a 2,10

Roode tarw e 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25
Suikeryboonen gele 22,50 
Suikeryboonen oude a 23,00 
Viggens 27,00 a 37,00
Koolz.olie 10Qk° 00,00a60,00 
Lynz. olie 100 00,00 a 75,50

DE YNZE 9 Maart
Aardappels 100k. 6,00a 6,50
Boter per kilo 0,C0 a 3,50
Eieren de 26 0,00 a 2,00
Hespe de kilo 0,00 a 1,80
Viggens 45,00 a 50,00

BRUGGE 5 Maart
Tarw e de 100 k° 17,00 a 22,00 
Rogge 15,00 a 16,00
Boter 3,20 a 3,70
Aardappels 6,50 a 7 50 
Haver 100 k° 15,00 a 18,50 
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1 ,65a 1,80

AUQENAB RDE 10 Maart
Aardappels 100 k° 5,25 
Boter de kilo 3,10
Eieren per 25 2.00
V erkens 42,50
Konijnen 3,00

ANTWERPEN 14 Maart
Soda-nitraat beschikbare
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

15 Maart
21.50 a 21,00
19.50 a 20,50
15.50 a 16,00
16.50 a 17,00
20.00 a 21,50

8.50 a 9,00 
3,75 a 3,85
2.00 a 2,10 

00,00 a 22,50 
00,00 j» 23,00
27.00 a 37,00 
00,00 a 60,00 
00,00 a 75,50
16 Maart
6.00 a 7,00 
0,00 a 3,50 
0,00 a 2,10

a 1,80
45.00 a 50,00

12 Maart.
17.00 a 22,00
14.50 a 15,50 
3,40 a 3,85
6.00 a 8,00

15.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,85 
17 Maart

a 4,75 
a 3,30 
a 2,02 
a 49,00 
a 3,25

fr. 22,75 
28,00

V eem arkt Antwerpen 7 Maart
48 ossen 1 kw. 0,78 a 0,98

177 koeien 0,73 0,93
30 veerzen 0,76 0,96
30 stieren 0,66 0,86
38 kalveren 1,00 1,35

FABRIEK: Y a t )  M ATRASSEN
V ra ag t  en gij zu lt  v e rk r i jg e n  !!

ü m s u i ï  in r n e i e 1
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en nie 
knollend, met traversin erbij, aan 29, 34, 39, 43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholiere 
enz., aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoo 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnilen ; daarom zend ik balen floconwol van 2U kilos, voor matras en traversi 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus nie 
verwarren met leatoenüocon die hard en in 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 volgens prijs en in  volle vertrouwen 

Matrassen in  konijnhaar-windhaar
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs

iviagazUn van meer dlan. ÏOO gemaakte matrassen
in alle prijzen en hoedanigheden

VOORALEER ELDERS TE KOOPEN
lcomt zien en u overtuigen van de kleine prijs cn de goede waren

Matrassenmakerij « DE STER >
IIV ’t GrROOX ---------------------------------------------- I]V ’t KT .T T .T T V

■ r

A . VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 9

Antwerpsche Hypotheekkas
Faam looze Maatschappij  

Oudaen, 2-4, Antwerpen

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

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuïteiten 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. dLOO O  

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

10 ja a r  fr. 
15 jaa r  fr.

2 2 6 , 3 0  
± 2 4 , 9 0  

9 1  , G O

Duur
20 jaar 
25 jaar 
30 jaar

Annuiteiten  
fr. - 7 5 5 , 3 0  
fr. ©5,80 
fr. 59,©O

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

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

Aloys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Camille SCHOTTE, Gemeentesekretaris, 
Ingelmunster. Charles COOLS, Hovenier, Emelghem.

CIGAREN
W ilt gij goede en fijne cigaren rooken, ga  

en doe uwen aankoopen bij 
Henri VE.iCAMERT-DECLERCK,

de Pèlichystraa t,  ISEGHEM.
Bij hem is ook verkrijgbaar gewone cigaren 

aan zeer voordeelige prijzen.

Oud Soldaten
W ilt gij _ den overschot van het geld 

uwer militievergoeding wanneer gij het 
noodig hebt; alsook Genade. Indien gij 
veroordeeld zijt voor de .Rechtbank gelijk 
welke straf, het mogelijke zal gedaan 
worden. — Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent.— Open van 9 tot 11 1/2 
uren ’s morgends, en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags. — Mits een postzegel geeft 
men schriftelijk inlichtingen. 24-4-10

JVLvn -wendt
tot

Maatschappij
om de beste 

aan de voordeeligste

z ic h  a l t i jd
de

SINGER
naaimachien

voorwaarden te bekomen.

Groot gem ak van betaling «■»«;«*»»
B EZO EK T O N ZE M AGAZIJNEN. — VRAAGT O N ZE KATALOGEN.

ISEGHEM, 18, Gentstraat
Itortrijli;, 47, Doornijkstraat. S ivioscsroen, 121, S tatiestraat.
1P o l : > e r  4 32, P riesterstraat. S Rousselaere, 104, Ooststraat.
Meenon, 6, K oningstraat. g ijperen, 14, Dixmudestraat.

V ijf-en-zeventig eigen magazijnen in Belgié.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N  

M, & M "  M. M E I E R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

G-eiiplomeerd door de Belgische G-ezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

vereerd door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.

hoek der 'Moskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij het g ev an g , huis m et k o etsp oo rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle punljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet ^ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm8 MAURICE MiilER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun meuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd sijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V olled ige  gebijten van af 
100  franken en hooger. — A l de kunsttanden en gebijten kom ende uit de 
laboratoire van Mr en M“‘ Maurice MEIER,  zijn verzekerd voor het leven
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop

en  hoogdagen .


