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der katholieke Jonge Wachten
te Iseghem.

Tijdens de laatste Kamerkiezngen waren 
er eenige jongelingen der Congregatie, die er 
zich op eene bijzondere wijze op toelegden 
om dezelve te doen gelukken. Den bui
tengewonen uitslag dien wjj bekwamen,hadden 
wy voorzeker aan hunne moedige werking 
te danken.

Het was hetgeen M. Eug. Carpentier zeer 
wel verstond, en in zijne hoedanigheid van 
voorzitter van den Katholijken kiesbond van 
Iseghem, zeide hij den avond zelve der kiezing, 
dat eene Katholijke Jonge Wacht onder de 
jonkheden ^ Bl^r *ngregatie zou ingericht wor
den. ’s Anderdags bracht de Harmonie eene 
sereas? )(aan onzen geachten en verdienstvollen 
volKverfêgenwoordiger Baron Gillès de Pélichy 
en tüën de leden hem hunne gelukwenschen 
aanboden, beloofde Baron Alexander aan de 
Jonge Wachten een vaandel te schenken.

De banier wierd vervaardigd door onzen 
stadsgenoot M. Joseph De Raedt, die nogmaals 
bewezen heeft dat hij meester is in zijn 
vak zoo voor opvatting als voor teekening en 
onberispelijke uitvoering'.

Den oproep der Jonge Wachten aan de 
bevolking van Iseghem en de vreemde maat
schappijen om de inrichting der nieuwe Gilde 
en de wijding van het vaandel te vieren, over
trof aller verwachting.

Uit bijna alle steden en gemeenten van West- 
Vlaanderen, uit Oost-Vlaanderen, Braband, 
zelfs uit Henegouwen waren er jonge wachten 
afgekomen.

De feeste wierd ingesteld door eene mis 
ter intentie der J. W. opgedragen in Sint 
Hiloniuskerk waaronder generale communie 
van alde leden, en een gelegenheidsermoen door 
E. H. Fové proost der jonge gilde.

’s Namiddags vormde de stoet zich in de 
Nieuwstraat en Koornmarkt. en ging langst de 
Rousselaarstraat, Marktstraat, Koornmarkt, 
Markt en Kasteeldreef, naar het Kasteel. Al 
de huizen waren bevlagd.

Vooraf de Stadsfanfaren en al de Gilden 
en maatschappijen van stad. Daarop volgden : 
de Katholieke jonge wacht van Staden met 
eene gansch nieuw ingerichte maatschappij 
trompetters, en omtrent tachentig verschillige 
maatschappijen die samen meer dan twee 
duizend leden telden ; het muziek der Congre
gatie van Iseghem, de gewezen soldaten, de 
Katholieke jonge wacht en het bestuur van 
den katholieken kiesbond, de Heer Carpentier, 
Burgemeester en Provincial raadslid, M. Aloys 
Vande Vyvere, minister van openbare werken 
en landbouw, Burggraaf de Jonghe d’Ardoye, 
senateur, Baron Karei Gillès de Pélichy en 
M. Julien Delbeke, volksvertegenwoordigers, 
M. Mahieu-Liebaert Burgemeester der stad 
Rousselare, M. Bieswal ondervoorzitter der 
Katholieken Jonge Wachten van Belgie, enz. 
enz... In de stoet wierden er verschillige 
vlaamsche strijdliederen gezongen De Brug
gelingen bekwamen veel bijval met hun 
opschrift ten voordeele van het schoolwets- 
ontwerp Schollaert. In het park van het kasteel 
gekomen, namen al de maatschappijen plaats 
in de wijde beuken dreven. Het muziek en de 
Heeren van het Comiteit, samen met de Jonge
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Wachten gingen het kasteel binnen, alwaar 
het nieuw vaandel dn^r den Heer Baron Alex. 
Gillès de Pélichy aan den Voorzitter overhan
digd wierd. M. de Baron deed < <jne korte en 
gemoed volle aanspraak, waarna den Heer Jos. 
De Raedt hem bedankte in naam der Katho
lieke Jonge |Wacht. Het muziek speelde het 
nationaal lied.

Intusschen verliet de stoet het kasteel en 
begaf zich naar de St. Hiloniuskerk alwaar 
het vaandel door den E. H. Pastoor Van Coillie, 
gewijd werd. Den Eerw. H. Van Halst, 
professor in het kollegie van Thielt hield 
eene aanspraak, waarin hij in boeiende 
en sierlijke taal den weg afteekende die de 
katholieken jonge wachten moeten ingaan, en 
de beteekenis deed uitschijnen van de zinne
beelden die op hunne banier prijken :

Wanneer het vaandel 'zyne  plooien ont
vouwt, leest men er klaar op de verdediging 
der goddelijke en burgerlijke macht.

Het wapen van Belgie prijkt op den bovenste 
hoek en gansch het veld van het vaandel 
is Vlaanderens gouden veld met de klau
wende leeuwen.

Daarboven heerscht het kruis omgord door 
de spreuken : Christus verwint; Christus 
heerscht; Christus zegeviert.

De kerktorens van Iseghem die onder de 
armen van het kruis prijken, getuigen dat 
Iseghem groot geworden is door de kristene 
beschaving.

De K. J. W. trekken het zweerd voor 
het kruis tot bescherming der christelijke 
orde in de samenleving en van de welvaart 
van het vaderland. Op het vaandel staat 
een jonge strijder, gehuld in het wapenrok 
naar kleuren van Iseghem, hy draagt op de 
borst het roode kruis waarmede zjjne voor
ouders ter kruisvaart togen. Hij trekt het 
zweerd tot bekamping van dwaalleer en den 
schild van Iseghem houdt hjj voor h«t kruis, 
want Iseghem zal eene borstweer zijn tegen 
de aanvallen van den vijand van ons geloof.

De wapens en leuze der edele famillie 
Gillès de Pélichy prijken onderaan het veld 
van Vlaanderen, en eene rij van waterlelien 
zinspeelt op de zuiverheid van leven der 
katholieke jeugd en op haar vertrouwen op 
de zegepraal van Kerk en christene Staat.

Na de plechtige wijding begaf men zich 
stoetsgewijze naar het Gildenhuis. M. Eugène 
Carpentier, Burgemeester sprak de openings 
rede u i t :

Mijnheeren,
Het vaandelfeest der Kath. Jonge Wacht 

van Iseghem is grootelijks vereerd door de 
tegenwoordigheid van zooveel vreemde maat
schappijen, door de tegenwoordigheid van 
onze geachte Kamerheeren en Senator.

Maar het bekomt eenen buitengewonen 
onverwachten luister, door de aanwezigheid 
van den talentvollen en volksgeliefden Heer 
Aloïs Vande Vyvere, dien wij enkel als 
volksvertegenwoordiger verwachten en dien 
wij het geluk hebben vandage als Minister 
te mogen on vangen, te mogen bedanken 
voor zijne komste, en geestdriftig te mogen 
toejuichen.

Mijnheer de Minister,
Het is voor mij eene eer en eene over

groote voldoening de eerste onder al de Bur
gemeesters van dit arrondissement, u in het 
openbaar te mogen begroeten en verwelkomen; 
u in den naam van allen onze eerbiedige 
en hertelijkste gelukwenschen te mogen 
aanbieden en u de verzekering te mogen geven 
dat gij aau uwe kiezers geenen grooteren 
dienst had kunnen bewijzen dan met het 
eervolle maar lastige ambt te aanveerden 
van Minister van Landbouw en Openbare 
Werken.

De voorgaande ministers van Landbouw 
hebben veel goed gesticht en hunne namen 
zullen in zegening blijven bij de landbouwers.

Maar deze weten dat zij van u niet min 
mogen verwachten en zij stellen in u al 
hun betrouwen. Voor hetgeen de openbare 
werken betreft, is ons arrondissement, is 
onze stad — in het verleden — soms bij 
hoogerhand wat vergeten geweest, niettegen
staande de ieverige tusschenkomst en de 
gedurige medewerking van onze verdienste
lijke Kamerheeren en Senators.

Maar nu, dat gij, onze Minister, aan het 
hoofd staat van het departement van open
bare werken, hebben wij niet alleen de vaste

hoop, maar de stellige zekerheid dat onze 
belangen voortaan in goede handen berusten 
en dat zij goed zullen bezorgd zijn.

Als Burgemeester van eene stad die door 
hare spoedige ontwikkeling den steun verdient 
der openbare machten ; als gouw raadslid van 
een der bedrijvigste Kantons van West-Vlaan- 
deren, zal ik mij veroorlooven, mijnheer de 
Minister, u eerbiedig te verzoeken, het 
ontwerp van eenige werken van dringende 
en bijzondere aangelegenheid, aan een spoedig 
onderzoek te willen onderwerpen : Over 
eenige dagen reeds heb ik mij toegelaten u 
op eene bijzondere wijze aan te bevelen :

a) Het verbeteren en het verlengen te 
Iseghem, aan de vaart, van de loskaaien 
die sedert zoo langen tijd onvoldoende zijn.

b) Het verbreeden van het gekalsijde deel 
van den S taatssteen weg tusschen Rumbeke 
en Iseghem, zooals het reeds bestaat tusschen 
Rumbeke en Rousselare. — Honderden,duizen
den kilos koopwaren, geladen op wagens van 
4-5- tot 6000 kB en meer, worden langs daar 
dagelijks vervoerd en telkens er twee wagens 
moeten kruisen, moet er een op den zomerweg 
waar hij al te dikwijls moet blijven steken.

c) De overname van de buurtkalsyde Iseghem- 
Lendelede-Ste Catherine tot aan den Brugschen 
Staatssteenweg naar Kortrijk ; die voor den 
kortsten weg benuttigd wordt door al de 
voermans van ’t noorden en ’t westen om naar 
Kortrijk te gaan, en die inderdaad mag 
aanzien worden als eene vertakking der 
Staatssteenwegeri Brugge-Kortrijk en Rousse- 
lare-Vyve St Eloy.

.1) De lang gevraagde verbeteringen aan 
den Mandei, om dezen te beletten door zijne 
menigvuldige zomer overstroomingen, jaarlijks 
duizenden en duizenden frs schade te veroorza
ken aan de aangelande eigenaars en pachters.

e) Ik wil er nog bijvoegen den wensch 
van al de Zuid-Vlamingen, te weten : De 
verbinding van de Leie met Zeebrugge langs 
Iseghem en Rousselare.

Maar het is hier den oogenblik niet breed
voerig te spreken over stoffelijke belangen. 
Het past beter te spreken over zedelijke, over 
godsdienstige, over onze politieke belangen, 
dat wij, katholijken, leeren boven alle andere 
stellen en dat wij in de toekomst bereid 
zijn te verdedigen met dezelfde hardnekkig
heid, met dezelfde overtuiging, met dezelfde 
eenparigheid en regeltucht dan in het 
verleden.

Deze, onze hoogere belangen, zijn op heden 
toevertrouwd aan de zorgen van deftige en 
talentvolle mannen, het puik der kath. partij ; 
aan ons nieuw Ministerie dat ik gelukkig 
ben, hier in het voorbijgaan, te begroeten in 
den persoon van een zijner leden ; van het 
nieuw Ministerie dat, om zijnen lastige taak 
te vervullen mag rekenen niet alleen op 
den steun van gansch de rechterzijde in de 
Kamers maar op de medewerking van al 
de katholieken van het land.

De naastkomende kiezingen zullen daar 
het bewijs van geven ; zij zullen voor ons 
de gelegenheid zijn eens te meer ons kathol, 
vaandel zegevierend te doen zegepralen 
dank aan de onverschrokken dapperheid der 
katholieke kiezers, dank aan de jeugdige 
en moedige medewerking van al de kath. 
jonge wachten van Belgie.

Aan u, Mr Bieswal, ondervoorzitter van 
het algem. verbond, aan u afgeveerdigden 
van zooveel kath. jonge wachten die vandage 
van verre en bij naar Iseghem gekomen 
zijt, ter gelegenheid van dit vaandelfeest, 
om de hand te drukken aan uwe jongere 
wapenbroeders van Iseghem, om hen eene 
eereplaats te bezorgen in uwe strijdveerdige 
gelederen, aan u ben ik gelukkig mijnen 
besten dank te betuigen en u welkom te 
zeggen in deze stad.

Ik zoude hier willen steunen op de 
noodzakelijkheid van kath. jonge wachten 
te stichten in al de kantons van West- 
Vlaanderen. Maar den tijd is voorbij, ik 
mag niet langer spreken. Om te eindigen 
zal ik den wensch uitdrukken dat, naar uw 
voorbeeld ; naar het voorbeeld van mannen 
zooals Vande Vyvere, Pirmez en zooveel 
andere, de leden der Iseghemsehe kath. 
jonge wacht, altijd in alle omstandigheden, 
boven alles, hunne plicht zouden stellen, en 
dat zij zich diep en voor altijd zouden willen 
overtuigen dat alle stoffelijke — persoonlijke 
of plaatselijke belangen moeten van kant 
geschoven worden als het de toekomst geldt
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en het bestaan der kathol, gezindheid. Dan 
zullen wij altijd met overtuiging mogen 
roepen : Leve de kath. jonge wachten : — 
Vivent les jeunes g a rd es !

Messieurs,
Avant de quitte,r cette tribune, je tiens 

k adresser mes plus vifs remerciments aux 
amis Wallons qui ont bien voulu prendre 
part a cette fête.

Jeunes gardes de la Wallonnie, je suis 
heureux de pouvoir saluer en vous nos 
vaillants frères d ’armes dans les luttes du 
passé et du présent.

J ’espère que grace a votre généreux con
cours nous pourrons bientöt, s ’il p laïta  L)ieu, 
célébrer ensemble la victoire que nous rem- 
porterons demain.

Vervolgens nam M. Vande Vyvere het 
woord en deed eene gemoedelijke en luimige 
aanspraak. — Hij zei ons hoe hy aanveerd had 
van over vele weken te komen spreken naar 
Iseghem — Toen was hij volksvertegenwoor
diger nu heeft hij daarbij nog het lastig ambt 
aanveerd van minister van openbare werken 
en landbouw. Hij bedankte al de aanwezigen 
en bijzonderlijk de jonge wachten van hier 
en van ’t vreemde — Hij bracht ook ee» bij
zonder woord van hulde en dank aan onze 
waalsche broeders wien nog moeite nog verren 
afstand belet had op het feest tegenwoordig te 
zyn. Hij, een kind der streek, met hert en ziel 
aan onze vlaamsche gewesten gehecht, hij was 
fier rondom hem deze katholieke macht ver
gaderd te zien, die de sterkte is van het tegen
woordige, de hope der toekomst. De Katholieke 
partij zal zijn wat zy altyd was, even sterk en 
machtig.

Ik hebaanvaard uwe volksvertegenwoordiger 
te zijn en zal er mij altijd op toeleggen uwe 
belangen te verdedigen en voor te s ta a n .— 
Mijn lastig ambt van Minister zal ik vervullen 
tot welzijn van ons duurbaar vaderland, van 
ons katholiek gelove, van al wat ons duurbaar 
is.

Vervolgens spreekt de Minister over hetgeen 
M. de Burgemeester kwam te vragen voor de 
noodwendigheden der stad. Hij is het eens met 
M. Carpentier om te bekennen dat wij tot nu 
toe hier weinig verkregen hebben, onder op
zicht van openbare werken.

Iseghem is eene nijverige en werkzame stad 
die sedert eenige jaren op verbazende wijze is 
vooruitgegaan onder opzicht van koophandel 
en nijverheid. De Minister en mag niet beloven 
maar hij mag een goed woord geven, en hij doet 
het, en wij achten dat goed woord zooveel als 
eene belofte. Wij zullen voldoening krijgen 
zoo voor steenwegen als voor de loskaai van de 
vaart, en de verbinding der Leievaart met de 
Noordzee.

Minister Vande Vyvere is de man om zulks 
tot een goed einde te brengen.

M. Bieswal spreekt vervolgens over de 
plichten der katholieke Jonge Wachten. — Hij 
wenscht hun geluk over hunne inrichting, en 
is verheugd dat het katholieke leger nogmaals 
nieuwe katholieke koene strijders telt. Hij 
spreekt over het nut en de-noodzakelijkheid 
dezer inrichting voor het tegenwoordige en het 
toekomende.

Mijnheer Joseph De Raedt nam het woord in 
dier voege :

Als voorzitter der Kath. Jonge Wacht van 
Iseghem, treed ik in het midden dezer verga
dering op, om het dankwoord toe te sturen aan
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al dezen die door hunne tegenwoordigheid van 
onze vaandelwijding een grootsche katholieke 
betooging hebben gemaakt.

Dank vooreerst aan den hoogegeachten Heer 
Minister Vande Vyvere die met zijn eerste 
bezoek aan eene kath. Jonge Wacht voor te 
behouden, het bijzonder belang erkent van de 
werking der Katholieke Jeugd, en aidus de 
werkzaamheid, de verkleefdheid, den ijver en 
de taaie wilskracht huldigt, welke de katho
lieke Jonge Wachten ten dienste stellen der 
katholieke partij en der katholieke regeering.

Dank aan de leiders onzer partij aan den 
Heer E. Carpentier Burgemeester van Iseghem 
die ons de eere aandeed het voorzitterschap van 
deze f' estzitting te aanveerden ;

Aan den Heer Burggraaf de Jonghe d ’Ardoye 
aan den Volks vertegen woordiger Delbeke aan de 
bijgevoegde volksvertegenwoordigers Mahieu 
en Van Naemen, en aan onzen Baron Karei 
aan wie de lasterlijke aanvallen gister tegen 
hem en zijnen edelen vader gericht, ons van 
dage de gelegenheid geven onze trouwe ge
negenheid te betoonen.

Het Nationaal Verbond der kath. Jonge 
Wachten van België, het Gouwverbond van 
West-Vlaanderen die aan ons feest hunne 
hooge bescherming verleenden, zijn de ware 
levende krachten der katholieke gezindheid.

Hen begroeten is hunne vertegenwoordigers 
begroeten in ons midden de Heeren Onder
voorzitters Ignaas Bieswal en Ridder Van 
Outryve d ’Ydewalle.

Aan de kath. Jonge Wachten en Turners 
samengestroomd om de plechtige wijding van 
ons vaandel bij te wonen eene bijzondere dank
betuiging.

Hun byzjjn brengt aan de leden onzer kath. 
Jonge Wachten, voorraad van moed, van wils
kracht en van strijdlust.

Aux vaillantes Jeunes gardes Wallonnes, 
j ’adresse 1’expression des sincères et cordiaux 
remerciements de la Jeune Garde d ’Iseghem.

Dans leurs villes ils mènent un combat ardu 
de tous les jours, et pourtant il leur a suffi de 
recevoir de notre part un mot d’invitation 
p o u rq u ’ils se joignent k nous en ce jour de 
fête Merci de tout eoeur !

A la Jeune Garde Cath. de Mons je dois un 
mot special de remerciement. Dans leur ville 
sont appelé a servir sous les drapeaux de la 
patrie, 1'elite de la jeunesse d’Iseghem. La 
Jeune Garde de Mons a envoyé ici une nom- 
breuse délégation, prouvant ainsi aux parents 
de nos conscrits que leurs enfants trouveront 
dans la Jeunesse de Mons 1’exemple qui les 
fortifiera dans 1’accomplissement de leurs 
devoirs chrêtiens. Mercie au nom de la Jeune 
Garde Mercie au nom des parents d ’Iseghem.

En gij Jongelingskringen, gij hebt verstaan 
hoe de tegenwoordige ure beslissend zal zijn.

Gij zijt in Vlaanderen de bewaarders der 
rijke overvloeiende krachten der kristene 
Jonkheid.

Nu, nu is de tijd van werking. Zie op ons 
lansen de leeuwen dansen.

Te wapen, ten strijde, op Wacht in ieder dorp 
voor den dienst van Recht, Rechtveerdigheid 
en Vrijheid.

En gij inwoners van Iseghem, medeburgers, 
bijzondere dank voor de genegenheid die Gij 
aan onze J. W. betoont en die van ons eerste 
optreden een waar triomphantelijk optreden 
gemaakt hebt.

Altijd heeft de Iseghemsche bevolking u it
geschenen door hare verkleefdheid aan Kerk 
en Vaderland, door hare trouwe aan de katho
lieke Partij en de kath. regeering.

De katholieke jeugd eischte haar werkzaam 
deel en hier staat de Katholieke Jonge Wacht 
van Iseghem.

Het toetreden van de katholieke jeugd in 
den strijd, welke Gij, oudere strijders van 
mijne vaderstad gestreden hebt, is het bewijs 
van de eeuwige jeugd van onze katholieke 
zaak.

Met moed, met volherding^dank aan uwen 
steun zal de Katholieke Jonge Wacht van 
Iseghem den strijd voeren, hoog boven alle 
persoonlijkheden, voor de zegepraal der Heilige 
Kerk, de toekomst der katholieke partij en de 
welvaart van ons duurbaar Vaderland.

Het is M. de volksvertegenwoordiger Delbeke 
die de slotrede uitspreekt. M. Delbeke zegt dat 
M. de Burgemeester hem altijd op het onver
wachts pakt, hij doet het toch zoowel en zoo 
gemakkelijk die Mijnheer Delbeke, dat men 
zich afvraagt, als hij eindigt, wat zou dat zijn 
indien M. Delbeke zich bereid had ? Mijnheer 
Delbeke spreekt ons van de laatste gebeurte
nissen die korte weken geleden de katholieke 
party zoo fel geschokt hebben, van het 
wetsvoorstel van M. Schollaert die aan alle 
Belgen voldoening en rechtveerdigheid moest 
schenken en zulke onvoorziene hinderpalen 
ontmoet heeft, waaraan zich niemand hadde 
verwacht. De katholieke partij komt uit dien 
strijd sterker en fiauwer verbonden dan zij ooit 
geweest is. Allen scharen zich onder het breede 
vaandel en M. Schollaert wordt als leider der 
katholieke partij uitgeroepen. De spreker 
schildert ons een tafereeltje af uit den Patrioten 
tijd toen een jongen tamboer van 13 jaren zijn 
leven slachtofferde voorde vrijheid en ’t geloof. 
De spreker bekomt uitnemend veel bijval.

De vlaamsche leeuw wordt gezongen en de 
vergadering gaat uit een.

Vele maatschappijen verlieten de stad met 
de treins van {? 1/2 en 7 ure ’s avonds.

Om 8 1/4 ure speelde het Congregatie-muziek 
een concert op den markt die door een talrijk 
publiek bijgewoond wierd ofschoon het weder 
zeer verkoeld was.

En later nog zong men « De Leeuwen dans » 
het strijd lied der katholieke Jonge Wachten.

Alles liep rustig af.

N a sch r ift. — De Iseghemsche bevolking zal
met genoegen vernomen hebben dat den heer

Burgemeester alle gelegenheden waarneemt 
om onze belangen te verdedigen en van het 
bestier de noodige werken en verbeteringen 
te bekomen die de snelle uitbreiding van han
del en nijverheid in onze streek eischen. Zijne 
pogingen zullen voorzeker met goeden uitslag 
bekroond worden, tot heil eri voorspoed onzer 
stede.'  ______________

SOCIALE W E N K E N .
(DE KLEINE BURGERIJ).

Een heel mooi artikel van de hand van J. De 
Berraly, vinden wij in het laatst verschenen 
nummer van het degelijk tijdschrift « Dietsche 
Warande en Belfort ». Het gaat er over de mid
denstand der bevolking : l)e Kleine Burgerij.

Schrijver legt eerst uit wat men verstaat door 
middenstand der bevolking en geeft dan de 
redens waarom men te recht zoo ijvert om het 
behouden van die klas.

Hij wjjst daartoe twee heelmiddels aan :
1° De negatieve kant: het strijden tegen 

overmachtige concurrenten.
2U De positieven kant: het inrichten, het 

organiseeren van den handeldrij venden eu 
industrieelen middenstand : het in leven roepen 
van zekere vereenigingen, het vermeerderen 
van individueel concurrentievermogen beroeps
onderwijs, kredietinrichtiüg, enz.

Schrijver beweert dat men meer en meer be
gint af te zien van het strijden tegen overmach
tige concurrenten om den positieven kant op 
voorplan te zetten. Dus eigen verbetering 
beoogen zonder nog veel te letten op de tegen
strevers.

Alzoo hebben wij vluchtig te overloopen wat 
vooral de kleine burgerij zelf te doen heeft 
en wat vooral de Staat vermag. Soms zullen 
de factors alleen, soms samen werken naar 
gelang het voorwerp.

Op de eerste plaats komt het inrichten 
van een degelijk vakonderwijs : theoretische 
en practische kennis, echt stielwerk. In 
Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland gaat 
de wetgeving al verder en verder om het 
leerjongenscontrakt beter te bepalen. In Belgie 
gaat men eerder den weg op der aanmoedi
ging en overtuiging. — Het nieuwe school- 
ontwerp zal de zaak van ’t vakonderwijs 
een grooten stap doen vooruitgaan.

Een tweede redmiddel voor de kleine 
burgerij is de vereeniging. Hier is de zake 
ze degelijk te bestieren. Door middel van 
de vakvereeniging kan men eveneens ’t klein 
krediet, den gezamenlijken aankoop van 
grondstoffen, werktuigen en machienen, 
alsook het oprichten van gemeene stapel- 
huizen, uitstallingen — en zelfs verkoop
plaatsen verwezenlijken.

Een derde gebrek van den middenstand 
is het gemis aan krediet.

De kredietvraag is natuurlijk dubbel :
Hoe meer krediet te krijgen F
Hoe minder krediet moeten geven ?
Den 30“ Juli 1909 werd een wetsvoorstel 

ingediend om eene nieuwe krediet-organisatie. 
Hier wordt onder ander melding gemaakt 
van de plaatselijke vaklessen die leden van 
een zelfde beroep of van gelijksoortige be
roepen groepeeren, op voor waarde dat de 
leden in eene zekere mate voor elkander 
instaan.

Maar de kwestie wordt nog veel erger 
als men vraagt « hoe minder krediet te 
geven ? » De belanghebbenden kunnen zelf 
niet optreden uit schrik de klanten te ver
liezen. Hier kwam een vereeniging van 
komptante betalers te goeder uur : Vele 
lieden zullen niet durven geen deel uitmaken 
van zulke verbonden. Langs den anderen 
kant zouden de verkoopers een afslag toe
staan aan de comptante betalers.

Steller eindigt zijne bijdrage met een 
woord ovèr de oneerlijke concurrentie : De
genen die door hunne handelwijze de ver
bruikers in dwaling brengen zouden onver
biddelijk moeten gestraft worden ; het bedrog 
moge bestaan in den aard der waren zelf, 
(magarine in plaats van boter) of iu ’t gebruik 
van maten en gewichten.

Ook de aanbesteding tegen den minsten 
prijs heeft haar nadeel ; zoo doende dwingt 
men te zoeken naar alle slinksche middelen, 
die dikwijls ten nadeele der hoedanigheid 
uitkomen. Het denkbeeld van « juste prijs » 
moest meer in de overeenkomst onderhouden 
worden, en een middenprys, uitgekend, niet 
op de twee uitersten, maar rond de officieele 
schatting zelf, verdient veel voorkeur.

Wij raden alle belanghebbenden aan deze 
ernstige bijdrage eens te lezen. Daar is ve!e 
stof in tot het behouden en het verbeteren 
van de klein burgerij die eene klas is van 
orde, van zedelijkheid en die een sterke 
dam vormt tegen het aanwassend socialisme.

Het Heilig Sacramenlscongres
te Madrid.

Zondag namiddag werd het congres geopend 
in de kerk San-Francisco del Grande. Van op 
het einde der week waren er meer dan
10,000 vreemdelingen te Madrid toegekomen. 
Uit Belgie waren er een 100tal bedevaarders 
en meer dan 40 priesters uit het Bisdom 
van Namen die Mgr. Heylen vergezeld hebben.

In de openingszitting waren er niet min 
dan zestig bisschoppen, aartsbisschoppen en 
andere prelaten aanwezig met mijteren staf.

De verschillende afdeelingen van het con
gres, waaronder eene vrouwenafdeeling, wer
den allen druk bijgewoond, en de uitstekendste 
redenaars voerden er het woord.

De Communie der kinderen
Woensdag morgend had in het Retiro Park 

te Madrid, eene indrukwekkende plechtigheid

plaats. 30,000 kinderen hebben er in de open 
lucht de H. Communie ontvangen. Drie Au- 
taars waren opgericht aan het rondpunt van 
het pa rk .  De aartsbisschop van Tarragone, 
de bisschop van Madrid en een andere 
spaansche prelaat droegen er de mis op. 
Rond de autaars waren de kleine kommu- 
nikanten geschaard, die onophoudend lofzangen 
aanhieven. In eenen hoek stonden de krijgs- 
muzieken, alsook ’t school bataljon der Ste- 
Cristinascholen. In de dreven zag men ontel
bare vlaggen en bannieren wappereren. Nau
welijks waren de missen begonnen of Mgr 
Bruchesi en de Bisschop van Beja kwamen 
toe. Gedurende de mis legden de priesters 
aan de kinderen het groot Sak ramen t uit, 
dat zij gingen ontvangen. Dertig bisschoppeu 
en 400 priesters reikten de H. Communie aan 
de kinderen uit.

Na de plechtigheid, welke door meer dan
20,000 congresleden werd bijgewoond, ge
schiedde een optocht der kinderen voor den 
pauseiyken legaat. Deze had plaats genomen 
op een rood fiuweelen troon, nabij het hekken 
van den grooten ingang der Retiro. De com- 
muuikantjes kwamen al zingen voorbij den 
kardinaal, die hen zegende, daarna verlieten 
zjj twee en twee, voorafgegaan door de ban
nieren, het park.

De slotvergadering
De slotvergadering van het congres had 

woensdag plaats in de Sint-Fraciscuskerk, 
onder het voorzitterschap van kardinaal Aguirre, 
legaat van den Paus.

Pater Caltara, een nitmuntende redenaar, 
hield er eene lange en indrukwekkende aan
spraak. Toen hij bijna gedaan bad, werd de 
komst van den koning en de koningin 
aangekondigd.

Koning Alfonso heeft eene redevoering 
uitgesproken om, in ’t bijzonder, de vreemde 
congresleden te bedanken, omdat zjj zoo talrijk 
naar Madrid gekomen zijn. De vorst drukte 
de hoop uit dat deze congresleden eene uit
muntende herinnering aan een geloovig, 
vriendelijk, gastvrije Spanje zullen meedragen 
en verspreiden, aau een Spanje dat geenszins 
stuur is, zooals het zijne belagers willen 
doen gelooven. De vorst vroeg ten slotte den 
apostolieken zegen voor de vorsten, voor de 
spaansche koninklijke familie, voor Spanje 
en voor al de volkeren op het congres ver
tegenwoordigd.

De processie
Donderdag morgend zijn uit Cadix en an

dere havensteden de manschappen van al 
de aanwezige spaansche schepen te Madrid 
aangekomen, om deel te nemen aan de pro
cessie, welke dien dag uitging. De versiering 
der straten ging alle gedacht te boven

In de Kamer.
De m uil- en pootplage.

Geheel de zitting van dinsdag werd toege
wijd aan de ondervraging van M. Borboux- 
katholiek van Verviers, over de muil- en poot
plage. die nog meer verliezen veroorzaakt in 
het Walenland als inde vlaamsche provinciën.

De liberalen, die altijd de opening der 
grenzen voor het vreemd vee eischen. kwamen 
maar van eene kale reis ’t huis, want het is 
bewezen dat de muil en pootplage, zoo nadeelig 
voor onzen landbouw, schier bestendig in 
Holland heerscht.

M. Vande Vyvere, de nieuwe minister van 
landbouw, heeft met groote klaarheid en gemak 
geantwoord, ’t Was de eerste redevoering die 
hij in de Kamer uitsprak ; zij miek den besten 
iadruk. Hij heeft al ae voorzorgen doen kennen 
die de regeering voorschrijft om de ziekte 
tegen te w'erken.

*
* *

M. Carton de Wiart, de nieuwe minister van 
rechtswezen, heeft twee wetsontwerpen neêr- 
gelegd. Door het eerste wordt het personeel 
vermeerderd van verschillige rechtbanken, 
waaronder de rechtbank van Brugge ; door het 
tweede wordt de bevoegheid uitgebreid der 
vrederechters, hetgene eene uitmuntende zaak 
is.

FRANKRIJK.
H et lijk van M. V erm eersch ontdekt. 

Aanhoudingen.
Maandag morgend heeft men in den tuin 

der villa, te Vésinet, het lijk ontdekt van 
den verdwenen belgischen rentenier Ver- 
meersch. Hij was oorspronkelijk van Deynze 
(Oost-Vlaanderen) en had zich sedert lange 
jaren op een kasteeltje te Vesinet bij Parijs 
gevestigd. Hij woonde er aileen en had den 
naam tamelijk rijk te zijn. Men zal zich 
herinneren dat het parket van Versailles in 
den laatsten tijd een brief ontvangen had, 
waarin gezegd werd dat de oude rentenier 
het slachtoffer eener misdaad geworden was.

Maandag morgend, ten 7 ure, begonnen 
de zes aardewerkers, met de opgravingen 
gelast, den moestuin der villa te door
zoeken. Men had reeds een boonen veld op 
eene lengte van nagenoeg vijftien meters 
omgespit, toen de spade van een der werk
lieden op iets stootte dat weerstand bood. 
Met de grootste voorzichtigheid werd de 
grond op deze plaats weggeruimd, en men 
ontdekte weldra een geraamte, dat volkomen 
onkennelijk was. Er kleefden nog slechts 
eenige haren aan den schedel. Rond het 
geraamte vonden de werklieden eenige stukken 
van eene gele onderbroek, bretellen, half- 
kousen en van een flanellen hemd.

De werklieden verwittigden onmiddelijk 
het ge rech t ; wanneer het gerecht ter plaats 
kwam, werd het geraamte uit zijn graf 
genomen en in een laken gewikkeld. De 
ontdekking van het lijk heeft in gansch 
Vesinet eene groote ontroering verwekt.

Wanneer men de verharde aarde van 
het lijk verwijderd had, zag men rond den

hals een touwtje verscheidene malen om. 
wonden, en met zulk geweld geprangd, dat 
het in het vleesch gedrongen was. Het touwtje 
was dichtbij de linkeroor vastgeknóopt. M- 
Vermeersch was bijgevolg verwurgd. Doch 
niet de wurging alleen kan de dood ver
oorzaakt hebben. Zyn aanvaller of zyne 
aanvallers hadden hun slachtoffer ook met 
ongehoorde wreedheid geslagen : men zag 
nog eene diepe wonde op het rechter schouder
blad en men bevond dat verscheidene ribben 
gebroken waren.

De veilligheidspolicie heeft vastgesteld dat 
M. Vermeersch, wanneer hij van zijne reis 
terugkeerde, eene som van 50.000 frank, 
bedrag van de huurpachten die hij in Belgie 
getrokken had, meebracht.

Aanhoudingen in Belgie.
Maandag namiddag, ten 3 ure, werd M. 

de onderzoeksrechter Delantsheer, té Brussel, 
door M. Cóme, zijn collega van Versailles, 
per !eleg ram verwittigd, dat men ’s morgends 
het stoffelijk overschot van den rentenier 
Vermeersch ontdekt had. Met denzelfden 
telegram verzocht de fransche magistraat, 
M. Delantsheer te willen overgaan tot de 
aanhouding van drie personen : Jozef Jooris, 
zijné gewezen vriendin, Marguerite De Bock, 
en Odile Vercruysse, de gewezen knecht 
van den rentenier Vermeersch.

Joseph Jooris, werd maandag avond te 
Brussel aangehouden. Hy is de zoon van 
een rijken brouwer van Lede.

Dinsdag morgend werd Marguerite De Bock 
door de politiekommissaris van Lede aan
gehouden en naar Brussel overgebracht waar 
zij ter beschikking van het gerecht opge
sloten wierd.

Odile Vercruysse is insgelijks te Trazegnies 
aangehouden en naar Brussel overgebracht.

ITALIË.
Dood van prinses Clotilde.

De prinset, dochter van Victor Emmanuel F, 
weduwe van prins Napoleon, broeder van den 
gewezen keizer van Frankrijk, moeder van 
prins Victor Napoleon, tante van den koning 
van Italië, is Zondag avond, kwart vóór 0 ure, 
in de gevoelens eener stichtende godsvrucht 
overleden. De bewoners van de streek waar zij 
haar kasteel had, noemden haar « de heilige 
prinses ».

Prinses Clotilde lag op ’t sterfbed, gekleed 
met een eenvoudig zwart kleed, van klooster
achtig uitzicht, dat zij bestendig droeg. Zij had 
het verlangen uitgedrukt dat haar sterfbed 
met geene bloemen zou versierd worden, en 
dat het gelijk zou blijven aan de sponde eener 
overledene kloosterzuster. Zii zou ook gewild 
hebben dat hare begrafenis-tnj^ r de minste 
plechtigheid zou geschieden, doen daar zij 
prinses van koninklijken bloede is. kur j ;j zelf 
hare begrafenis niet regelen. Deze' moest, 
volgens de wil deskonings plechtig zijn. Niette
min had de begrafenis een volkskarakter, want 
gansch de streek neemt deel in de rouw en de 
menigte volgde de lijkstoet, die woensdag 
plaats had, en zich van het kasteel van Mon- 
calieri naar de basiliek van Superga begaf, 
waar de grafkelders zijn der prinsen van het 
Huis van Savooie. De prinses zal daar bij hare 
voorouders, en bij haren gemaal, prins Jeroom- 
Napoleon, rusten.

De koning en de koningin van Italië, alsook 
al de prinsen en hooge hovelingen volgden in 
open koetsen de lijkwagen.

B IN N E N L A N D
Rousselare. — Wij lezen in den Landbouw.
In een vorig nummer hadden wij aangekon

digd dat de stad bij Disch en Godshuizen 611.000 
frank geleend had.

Wij mogen melden dat de leening aangegaan 
is aan den voordeeligen intrest van 3 °/0 en dat 
de stad geheel de somme in rentetitels ontleend 
heeft en ook geheel in rentetitelszal teruggeven 
Zoodanig dat er geen nuttelooze kosten zullen 
zijn en ook dat er geen voordeeliger leening 
mogelijk is.

— Zondag morgend heeft op de Sint-Amands- 
laats te Rousselare de gewone peerdenprijs- 
amp plaats gehad ; vele schoone en prachtige

peerden namen aan den prijskamp deel. De 
uitslag is als volgt :

Ruinpeerden van 3 jaar en meer : 1» prijs, 
Loncke Edmond ; ï* Haeghedooren, weduwe ; 
3° Oemeulnaere Henri, allen te Rousselare.

Merriepeerden van3 jaar en meer : 1'Loncke, 
Edmond ; 2* Loncke Edmond, van Rousselare ; 
3° Haeghedooren Alidor, Kortrijk.

Peerden zonder tanden van 3 jaar, ruins en 
merriën : l6 Dejonckheere Frans, Cortemarck ; 
2e Vercaemer Everaert, Gulleghem ; 3’ Dobbe- 
laere Jules, Rousselare.

In g e lm u n s te r .  — Woensdag morgend 
heeft men alhier uit den bassjjn het lijk 
opgehaald van Petrus Verstraete, 60 jaar oud. 
De man was sedert zondag verdwenen.

L auw e. — Maandag nacht hebben onbekende 
kwaaddoeners ten nadeele van M. Gustaf 
Declercq, vishandelaar wonnende Wevelghem- 
straat, verscheidene ruiten uitgeworpen.

— De werkstaking der vlaswerkers is 
byna geëindigd. Verscheidene handdelaars 
hebben aan de gegronde eischen der werklie
den toegegeven. Twee handelaars van We- 
velghem hebben boven de 10 urenarbeid nog 
loonopslag gegeven. De gendarmen van Gent, 
die deze van Kortrijk en omliggende gemeenten 
waren komen versterken, hebben nu de boor
den der Leie verlaten en zijn naar hun 
garnizoen teruggekeerd.

De vaart van Rousselare naar de Leie.
Wij lezen in de dagbladen dat de aanbeste

ding voor het maken eener nieuwe brug over 
de vaart te Ingelmunster, en waarvan de



werken geschat zijn op 70.000 frank, zal plaats 
hebben den 30 Juni a. s. Onmiddelijk daarna 
zal men vast stellen wanneer de werken zullen 
beginnen en dus wanneer de vaart tusschen 
Ingelmunster enOyghem zal afgelaten worden. 
Men verzekert ons dat er dan nog eene maand 
tijd zal zijn vóór dat de scheepvaart zal belet
zijn. ______________

S T A D S N IE U W S
Bij Koninklijk besluit wordt de nijverheids 

decoratie verleend aan :
M. M. Arthur Declepcq meestergast;
M. Richard Vienne snijder bjj M Bral-Donego 

fabrikant in stad;
M. Pierre Bourgois-Lammertyn, bestierder 

der fabriek Defauw gebroeders;
M. H. Van Gheenberghe bestierder in de 

fabriek De Coene Mortier.

Maandag laatst vierdede Vrije Borstelmakers- 
gilde voor de 17” maal haren feestdag.

’s Morgens om 8 1/2 trok die schoone Gilde, 
met hare 300 leden, vaandel in top, naarde 
St. Hilonius Kerk waar eene plechtige mis ter 
dier gelegenheid werd gecelebreerd.

Met den noen, werden allen aan een keurig 
feestmaal vereenigd, opgediend in de zaal van 
’t Gildenhuis en gedurende hetwelk heildron
ken werden ingesteld, aan de Heeren Voor
zitters JulesVandekerckhove en Cyriel Sintobin, 
aan den ieverigen Proost E. H. Delputte 
en aan den Schatbewaarder den Heer Alberic 
Sintobin.

Om 6 uren ’s avonds sloot de dag met 
een allerprachtigste prijsloting. De verschei
dene bijzonder schoone prijzen geschonken 
door den zoo gevierden voorzitter den Heer 
Jules Vandekerckove, en die 'van onzen ge- 
achten en volksgeliefden Burgemeester den 
Heer Eug. Carpentier verwekten iedereens 
verwonderinge.

Zoo ging dien aangenamen en deugdoendan 
dag voorbij, en het was treffend om te be- 
statigen hoe de leden der gilde, dien dag op 
zulke schoone en deftige manier weten over 
te brengen, dit strekt waarlijk ter hunner eere 
en tot groot genoegen van ’t bestier dat zich 
alzoo zijne moeite en opofferingen beloond ziet.

J. S.

Burgersbelangen.
Het bestuurder  Maatschappij van Reizigers 

Handelaars en Fabriekanten was te wete 
gekomen dat er eene afveerding van hetbestuur 
der ijzerwegen naar Iseghem zou komen om 
de loskaai en werken der statie na te zien.

M. De Ryckere voorzitter dezer maatschappy, 
gaf daarvan kennis aan M. Carpentier Burge
meester rW? stad en beiden gingen ter plaats 
om JA- 'Js.fvi'dder algemeen bestuurder bij het 
Minisio.’/e van spoorwegen, de noodzakelijkheid 
eener beter inrichting voor oogen te leggen, 
die voor gevolg moest hebben de onteigening 
van Baertshof.

Het besluit dezer onderhandeling was dat 
M.De Rudder beloofde dat men tot de schatting 
zoohaast het K. B. geteekend is der te onteigene 
eigendommen zou overgaan. Zoo noodig zou 
het gerecht over de boettwistingen uitspraak 
doen.

Verder spraft M. de Burgemeester over de 
verlichting der loskaai door de Stads-Electri- 
citeit. Eene vraag van commodo en incommodo 
was ingediend geweest door het bestuur om 
eene petrole verlichting in te richten (stelsel 
Washington). Na eene bespreking tusschen den 
heer Burgemeester en M. De Rudder wierd er 
overeengekomen dat de stad hare Voorwaarden 
van verlichting zou doen kennen, die tenge
volge van het gunstig aanbod die door de stad 
zou gedaan zijn, waarschijnlijk zouden aan
veerd worden.

De Maatschappij van Reizigers, Handelaars 
en Fabriekanten, gesteund door de stedelijke 
overheid zal geene moeite sparen opdat tegen 
den aanstaanden winter, de elektrieke verlich
ting aan de statie en loskaai zou ingebracht 
worden. ______________

Dit de gescMeflenis m Isegbem
Onder het bestier van Joannes Vandewalle, 

meier van Iseghem. wierd de kalsijde geleid 
van Ingelmunsterkapel naar Iseghem (Juli 
1811) en honderd jaar nadien vraagt Burge
meester Carpentier dezelfde kalsijde te ver- 
breeden tot Rumbeke.

Den 10 Juni 1811 werd het schoolgesticht der 
Zusters van Maria ingehuldigd en geopend 
ten voordeele der arme kinders. Voormelde 
school wierd gesticht door Weledele Heer 
van Huerne oud-grootvader van onzen Kas
teelheer Baron Gillés de Pélichy.

Eerweerden Heer De Laere pastor van 
Iseghem en Mijnheer van Huerne legden den 
eersten steen.

Het gebouw wierd gemaakt op de gronden 
toebehoorende aan Hoog Edelen heer Abbé 
van Huerne.

Den 27 September 1839 werd Weledele 
heer abbé Joseph de Pélichy bestuurder be
noemd van dit gesticht. Het was onder z[jo 
bestier dat de kostschool ingericht wierd 
die zijn name draagt. Hij vergrootte nog de 
kapel die in 1838 gebouwd wierd, en ver
sierde ze met ongemeenen luister. Hu deed 
ook vele nieuwe zalen bouwen even ruim 
als luchtig en wel geschikt en gemeubeld, 
waar men het onderwijs geeft in de vlaamsche 
en fransche taal aan de kinders van burgers 
en werklieden. Hjj richtte ook de bewaarscholen 
in voor meisjes en knechtjes van arme en 
begoede standen.

Dezen nooit volprezen weldoener ontsliep 
in den Heer den 28 Juli 1882.

Sedert is dit gesticht gedurig vooruitgegaan 
en telt onder de bloeienst# onderwijsgestichten

van Westvlaanderen. De kinderen van allen 
rang en ouderdom genieten er eene goede 
opvoeding en een deugdelijk onderwijs.

Er is misschien geeneen onderwijsgesticht 
in Belgie waar er zooveel bijzondere vakken 
aangeleerd worden ; men vindt er naai- en 
borduurscholen, huishoudschool, men leert 
er kantwerk maken en fijne borstels.

Nu wordt er een paviljoen gebouwd die 
zal dienen om de jonge meisjes der kostschool 
praktieke lessen van huishoudkunde te geven.

Het gesticht de Pélichy is nu bestierd door 
Eerweerden Heer Machiels die al zijnen tijd 
en zijne grondige kennissen^toewijdt aan de 
opvoeding der jeugd.

In den loop van 1811 verhoogden de prijzen 
der eetwaren op eene verbazende wijze.

De koffij steeg van 16 stuivers tot eene 
fransche kroon het pond (400 grammen). Het 
zout sloeg op van 2 tot 8 stuivers het pond de 
witte suiker klom van tien tot meer dan zestig 
stuivers het pond.

De zomer van het jaar 1811 was buitengewoon 
droog en warm. Merkweerdig was de steertster 
die zich dit jaar voor de eerste maal vertoonde 
op 8 September. Dit jaar was er eenen buiten
gewonen wijnoogst die onder den naam van 
cométewijn vermaard is gebleven.

In de oogstmaand van 1811 wierd Petrus 
Coucke als Meier of Burgemeester van Iseghem 
ingehaald. ______________

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Fantasia en de Schelde beide met steenen 

voor Camiel Mullie-Clement. — De drie 
Gebroeders met kolen voor de W 6 Alidor 
Vandewalle. — Le jeune Frangois met bra- 
bantsch goed v o o r  W e Alidor Vandewalle en 
Victor Vandewalle Emelghem. — Béatrice, 
de jongen Adolf en L ’esperance alle drij met 
lijnzaad voor A. Dassonville, Lendelede. — 
Ville d ’Anvers, met ciment voor Fr. Décaigny 
Emelghem — Nooit gedacht en Steenhandel, 
beide met bloem voor Henri PattynenC. Vande- 
moortele. — De drie Gezusters met lijnzaad 
voor de Gebr. Vandemoortele Emelghem.

tand van
GEBOORTEN:

174. Joseph Deleu, zv. Jules en Georgine 
Taillieu. — 175. Jules Mestdagh, zv. Camille 
en Stephanie Debenne. — 176. Aloise Naert, 
zv. Jules en Emma Cottinie. — 177. Charles 
Vandecasteele. zv. Alberic en Marie Bourgeois.
— 178. Alice Dejonghe. dv. Gustave en Alice 
Vercamert. — 179. Maurice Parmentier, zv. 
August en Josephine Viaene.

ST E R F G E V A L L E N :
119. Sidonie Hoornaert, huish. 38 j. echt1* 

Theophiel Boucquet, Gentstr.
H UW ELIJKEN :

57. August Vanhaverbeke, borstelmaker, 
_26 j. en Maria Tack, naaister, 24 j.

Verloren een groen lederen handzakje, 
bevattende eene som geld en zilveren pater
noster met medaliën.

Terug te brengen ten bureele van dit 
blad, tegen goede belooning.

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

GEMEENTE INGELMUNSTER

GROOT F E ST IV A L
Zondag 9 Juli 1911

IN ’T PARK VAN ’T KASTEEL

V R IJ E  IN G A N G .

Kliniek van Dokter 110Y8N
8, Rue Duret, Parijs, den 13 Juni 1911.

Ziehier meer dan dertig jaar dat ik een der ieverigste 
aanbevelers ben van de Revalenta Du Barry.

Ik  raad ze, zonder uitzondering, in al de gevallen aan 
van maag- of darmaandoeningen en van spijsvertering- 
storingen zoowel bij de volwasseneals bij de kinderen.

Geen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem neeft mij zoo gunstige uitslagen gegeven.

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.
Dr E. Doyen.

A tro p h ie  (U i tm e rg e l in g ) .
De Dr d'Esclavelles (Dieppe, stelt de genezing vast van 

een jong persoon, die de maag bijna gansch vernietigd 
had, en sedert twee jaar aan dyspepsie en eene chronische 
bronchitis leed, met. slapeloosheid, vermageriug en alle 
ellende van een algemeene uitmergeling Slaap, gezondheid, 
k rachten diklijvigheid zijn in normalen staat teruggekeerd.

Na een zestigjarig gebruik in de Engelsche hospitalen, 
is het bewezen op miljoenen kleine kinders dat de Revalenta 
du Barry het beste is voor de kinderen op te kweeken, 
ingezien de gemakkelijke vertering ; zijné voedzame en 
herstellende hoedanigheden zijn ook allerbest geschikt voor 
zieken van allen ouderdom (volgens getuigschrift van den 
bestierder van het Samaritaansch hospitaal te Londen)

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

Depots te Iseghem RODENBACH, ap o th ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN, apoth. 
Rousselare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. 
GRYMONPREZ, apoth.

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

S u n l i g h l
Z e e p  ^

^SUNUöHT-Zeep maakt de wasch kinderspel voor het meisje van Hjaar.cn oeeft Aan het iijnwaa0diefrfscfieaan= grename reuk van -t buiten.

M arkt van Iseghem  1 Jn li 17 Ju n i
Boter per kilo fr. 2.90 & 3,10 3 ,10 a 3,20
Eieren per 20 2,10 a 2,25 j 2,40 a 2,60
I n w n r  — — Tl— ii— f fsrrm-mm M—  lirarM iiffTM — — —

J. M artelez-Bonne
Kleermakersbaas 

28 O. L. Vrouwstraat, Iseghem.

Alle slach van stoffen voor manscostumen, 
vrouwkleederen, kindercostumen, pane, coutil 
en nieuwigheden voor dames, enz.

Kostuimen op maat. Pryzen beneden alle 
concurentie. Trouwe bediening.

GEMEENTE CACHTEM.

Openbare aanbesteding
der

herstellingswerken uit te voeren 
aan de parochiale kerk.

Den 20 Juli ’s namiddags ten 3 ure in  
het Gemeentehuis aldaar zal overgegaan 
worden tot het openen der aanbiedingen, 
Plans, bestek, en lastencohier liggen ter 
inzage van eenieder in ’t Gemeentehuis.

Inlichtingen kan men bekomen bij Bouw
meester De Pauw, Zilverstraat, 37 te Brugge.

SPE EN .
Het beste middel 

de KLOOSTERBALSEM.
Ieder lijder weet welk een folterende p ijn  A et speen 

kan veroorzaken. Bij gebruik van den KIOCS- 
TERBALSEM zal m^n onmiddellijk veel baat 
en verzachting ondervinden. De pijn is dikwijls 
zoo hevig, dat de lijder niet tot gaan in staat 
is, terwijl in sommige gevallen de bloeding zoo 
sterk is, dat zij ersntig gevaar oplevert.

De Kloosterbalsem neemt de pijn weg, ver
zacht ontsteking en geeft den uitgeputten lijder 
rust en gemak.

De Kloosterbalsem verzacht en geneest en heeft 
geneziBg gebracht in vele verouderde gevallen, 
aie reeds voor ongeneeslijk werden gehouden.

De Kloosterbalsern is b o v e n d ie D  een uitmuntend 
middel tegen oude en nieuwe wonden, brand- en 
snijwonden, zweren, uitslag, ring-, dauw en baard- 
worm. steken van insecten, terwijl rhumatische 
aandoeningen onvoorwaardelijk worden genezen.

Prijs per pot van 50 gram fr. 1,50 van 100 gram 
fr. 2,50 en van 250 gram fr. 5. — Hoe grooter 
pot hoe voordeeliger d u s !
A LLEEN  ECHT MET ROODEN BAND MET 
HANDTEEKENING

Alg. Depót : L. I. AKKER. Rotterdam.
Hoofd-Depöt: voor België : O. DE BEUL, Lange 

N ieuwstraat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J. VERHAMME, Apotheker, 

M arkstraat, Iseghem, en in alle apotheken.

Samenwerken de ver zek erin gsmaat-
schappij vraagt persoon als opziener, 
beheerder stelt op hoogte, vast loon 
1200 tot 2000 frs en abonn. Waarborg 
ÏOOO frs. Schrijven Postbus, 301 Brussel- 
Midden. 3-7-11.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
Ma r k t s t r a a t , ISEGHEM.

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

F abrikanten  !!
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

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

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

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
olièn «poedige bediening’.

I

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

M eulders, te Ingelm unster  

en B o S S l i y t ,  te Rum beke.
Op Dinsdag 4  Juli 1911, om 2 ure

namiddag ln  het nieuw Gemeenthuis, te 
Ingelmunster :

OVERSLAG van

Eene H O F S T E D E
Bouwgrond en huis gelegen te Ingelmun
ster, Brugsche kalsijde, verdeeld in koopen, 
gebruikt door Frangois Verstraete. Recht van 
samenvoeging, samen ingesteld fr . 31.195

Studie van den Notaris

Le Corbesier te isegh em .

i.
OPENBARE VERKOOPING

ten overstaan van den heer Vrederechter 
van het kanton Iseghem van

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

1® Koop. — Een groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de Wijngaard
straat, groot 6 aren 55 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot 1 Januari 1912, 
mits 300 bij jare boven de belastingen.

Ingesteld 8575 fr .
2* Koop. — Drie aan elkanderpalende 

woonhuizen met afhankelijkheden en 6 
aren, 40 centiaren erve, gelegen te Iseghem, 
westkant der Ameyestraat gebruikt door 
verscheidene mits 10 fr. te maande voor 
elk huis, lastevry.

Ingesteld 7075 fr . 
OVERSLAG : Dinsdag 4 Juli 1911,

om 3 ure namiddag in de zaal van 
het Vredegerecht.

II.
VERKOOPING VAN

Eene T W E E W O O N S T
met 43 aren 5G cent. erve en zaailand,

te ISEGHEM, bij de Lendeledestraat, gebruikt 
door A\oijs Desmet en August Meulebrouck, 
ieder mits J24 fr. bij jare.
INSTEL Dinsdag 11 Juli 1911,
OVERSLAG Dinsdag 25 Juli 1911, om

5 ure des namiddags, ter zaal van het Vrede
gerecht te Iseghem.

Studiën der Notarissen 
VANDE MOORTELE te Iseghem  

en BAERT te M eulebeke.

OPENBARE VERKOOPING VAN

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

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

Ingesteld 14,000 fr .
OVERSLAG Donderdag 6 Juli 1911,

ter herberg de Nieuwe St P ieter , bij de 
W e Alidor Vandewalle, om 2 ure namiddag.

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

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

Studie van den Notaris 
V ANDE MOORTELE te Iseghem .

Openbare verkooping van

EEN H A N D E L SH U IS
met stagie, 2 groote vitrienen. koetspoort, 
stalling, remise en verdere gerieflijkheden en 
koer, groot 2 aren 90 cent., gestaan en gelegen

te ISEGHEM,
hoek der Rouselare- en Kloosterstraat, gekend 
ten kadaster sektie A, nr 441”, palende oost 
Henri Clement-Devolder, zuid Jozef Deraedt- 
Rosseeuw, west de Kloosterstraat en noord 
de Roussselarestr..

Verpacht aan M. Richard Clement-Buyssens, 
tot 30 September 1911, mits 50 fr. te maande. 

1/2 ten honderden instelpenning.
Instel Woensdag 19 Juli 1911, in den

Hert, bij August Verstraete.
Overslag Woensdag 2 Oogst 1911, in

’t Damberd, bij Cyriel Debruyne, beide te 
Iseghem, telkens om 3 ure namiddag.

VENDITIE VAN BUITENGEWONE 
schoone vroegtijdige

A A R D A P P E L S
te Iseghem wijk « De Mol ».

De Notaris Vandemoortele verblijvende 
te Iseghem zal op

Maandag 17 Juli 1911
om 1 uur ’s namiddags, ten verzoeke van 
Henri Van Hollebeke, openbaarlijk verkoopen 
ongeveer 3 Hectaren aardappels genaamd 
« Krüger » verdeeld in 43 koopen, telkens 
gerieve.

Gewone voorwaarden en 3 maanden tijd 
van betaling mits goede borg.

Vergadering om I uur ’s namiddags ter 
herberg « Het huis van Commerce» by 
Frederik Oosterlynck.

Verborging onmiddelijk na de venditie 
ter herberg « De Nieuive Mol » bij Petrus 
Viaene.



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t b  een aangenomen fe i t:

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

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

PR IJS : f r .  1.2 5  de doos; f r .  3 .2 5  de 3 doozen of de d rie  dubbels doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houlbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
b il  M -A.. Hodenbach, Apotheker, Iseghem.

aakR eli, ze z ijn  zon d er w a a rd e .

H uis te koop o f te pacht
tegen 1 Augustus. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Brugstraat.

Een wonderbaar G eneesm iddel.
Asthma, brouehitis- longaandoeningen eu 

influenza verdw ijnen als bij tooversUg’, wanneer 
men het beroemde geneesmiddel geb rn ik t, de

ABDIJSIROOP,
X laoster Sancta Paulo.

H et ijselijk spook, “ de dood ligt op den 
loer om U te grijpen bij ieder geval van ver
onachtzaamde brouchitis, langdurige longaandoe
ningen, borstziekte of asthma. Door bet aanhoudends 
hoesten worden de longen geforceerd, waardoor 
bloeduitstorting of tering kan ontstaan.

De ABDIJSIROOP, die vervaardigd wordt volgens 
een recept van het Klooster Sancta Paulo, wslks 
monniken dit middel «euwen geleden uitgevonden, 
en toen reeds bij alle aandoeningen van borst 
en longen aanwendden, is door geheel Europa 
beroemd, en is zonder twijfel het meest gebruikte 
geneesmiddel. De ABDIJSIROOP maakt de fluimen 
gemakkelijk los, en doet kostbenauwdheden als 
bij tooverslag verdw ijned/ De ABDIJSIROOP 
versterkt borst en longen en geeft afgetobden 
lijders hunne kracht terug. In veie gevallen is 
eene flesch ABDIJSIROOP voldoende om te ge
nezen ; in hardnekkigge gevallen zal het echter 
noodig zijn verscheidene flacons te gebruiken.

Prijs per fiesch van 230 grammen 2 fr. 25 
van 550 gr. 4 fr. en van 1000 gr. 7 franken. — 
Hoe grootere flesch, hoe voordeeliger dus 
A LLEEN  ECHT MET ROODEN BAND MET 
H ANDTEEKENINQ

Algemeen-Depót L. I. AKKER. Roeterdam. 
Hoodf-Depót voor België : O DE BEUL, Lange 
Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij : J. VERHAMME Apotheker p M arkstraat. Iseghem, en in alle apotheken.

Doos van 2cachefTen 

KoKer van9cachefTen
in alle

APOTHEKEN

Algemeen depót voor Iseghem  en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Groot« M arkt

W ek elijk sch e  M arkten
KORTRIJK

Tarwe heet
Rogge
Haver

fr
26 Juni

19.50 a 20,00
15.50 a 16,00 
20,00 a 20,50

Koolz.olie 100 k.00,00 a 64,00 
Lynz. olie 100 k .00,00 a 95,00 
Aardappels 9,00 a 10,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,10
Eieren per 25 2,20 a 2,30
Suikeryb. besch. 00,00 a 36,00 

id. 00,00 a 00,00
Veemarkt: 16 Juni 166 koeien, 

44 stieren, 47 ossen.
ROUSSELARE 27 Jnn i

19 Jun i
21.00 a 21,50
16.00 a 16,50
20.00 a 20,50 
00,00 a 63,50 
CO.OO a 93,25
12.00 a 13.00 
3,00 a 3,10 
2,10 a 2,30

36.00 a 37,00
00,00

Tarwe 100 k° 20,00 a 20,50|
Roode tarwe 18,50 a 19,50'
Rogge 15,50 a 16,50
Haver 20,00 a 21,00
Boonen 21,00 a 22,00
Aardappelen 11,00 a 12,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,10
Eieren per 25 2,90 a 3,10
Suikeryboonen beschik.35,00 
Suikeryboonen 1911 a 18,25
Viggens 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100 k° 00,00 a65,50 
Lynz. olie 100 95,00

DEYNZE 14 Ju n i
Aardappels lOOk. 9,00a 10,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 2,50 a 2,60
Hespe de kilo 1,95 a 2,00
Viggens 40,00 a 45,00

BRUGGE 10 Jnn i

Tarwe de 100 k» 19,50 a 21,50

133 veerzen

20 Jnn i
21.50 a 22,00
19.50 a 20,50
16.00 a 16,50
20.00 a 20,50
22.00 a 23,00
12.00 a 13,50
2.80 a 3,00 
2,20 a 2,30

00,00 a 37,50 
00,00 a 18,00
24.00 a 25,00 
00,00 a 63,50
0,00 a 99,50 

21 Jnni
9,00 a 10,00
2.80 a 3,00
2.50 a 2,60 
1,90 a 2,00

42.00 a 45,00 
17 Jnn i

19.50 a 21,50
15.50 a 16,50 
2,60 a 3,00

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

1,55 a 1,75
82 Jnn i

00,00 a 14,00 
0,00 a 2,90 
0,00 a 2,36 

00,00 a 45,00 
a 3,75

Rogge 15,50 a 16,50
Boter 2,60 a 3,00
Aardappels 12,00 a 14 00
Haver 100 k" 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,55 a 1,75

AUDENAERDE 15 Juni

Aardappels 100k°12,50a 13,50 
Boter de kilo 2,80 a 3,00 
Eieren per 25 2,20a 2,40
Verkens 43,00 a 50,00
Konijnen 0,00

ANTW ERPEN 26 Jun i
Soda-nitraat beschikbare fr. 23,10
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 31,50

Veemarkt Antwerpen 26 Juni
25 ossen l e kw. 0,90 & 1,10
80 koeien 0,86 1,06
26 veerzen 0,88 1,08
14 stieren 0,77 0,97
31 kalveren 0,80 1,25

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

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

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

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

G E R M A IN E  L A F A U T ,
Gediplomeerde sn ijd ste r en n aais ter

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

en. Grijs Haar
M E E R !!!

« D e  N i e u w e  L o n d o n . »
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a rg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de polletjes 
van  h e t hoofd weg.

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

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

Engilscm  liirltiB c tu u r i a i  2 fr . pir flacca

T e  ko o p  b ij A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w in k e ls  

!• ’t {root: firfunsrit Dr Sal», WacMibiki

Superphosphate KUHLMANN
e—9

S é c h é  a u  F o u r Gedroogd in Oven

L E  P L U S  P U L V É R U L E N T

P l o m b  d e  K  t l g a r a n t i eV-r v f

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

H E T  V L U G S T E

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BY ALLE

vettenkooplieden

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

R ẑ C L Ö T U R E S  nÉTALLlQimS
\ ü l l  T^LÉPH. 6 9  8 4  PD m Ó M l OttOHNCUR. Ck‘ PUX

KST£NBERGpup^NCHr e NDA7L°'74ANDERLtaiT-BRUX

k a t a l o g u s j i k o s t e l o o s ..

PQRTES.CHENIU 
POULAILLERS. 
GRILLAGES. 
TISSUS.CABLES. 
RAILLASSOm 
RONCtS.RESSOPJi 
et au tre sa rtid o  
en fil mdtoUiqm

F abriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

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

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

Gentstraat, 23, ISKGrHEM

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

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

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porceiein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.
Ik beveel mij in het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 

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

Fiocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aai*-, fr.
1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.

BHDD3N gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25 30 35-40 eii'45 fr. 
BEDDEN, Ie kwaliteit van windhaar, gekuischt met machien, voor 2 personen

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

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

Huidevetterstraat, S5, A ntw erpen
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

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

H ypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

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

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

10 jaar fr. 1^4,90 
15 jaar fr. 9 1 , 0 0

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

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

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

Duur Annuiteiten
20 jaar fr.
25 jaar fr. 65,80 
30 jaar fr. 50,00

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

M. & M" M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns  T a n lm e e s te rs -S p e c ia l is ten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

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

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pjjn 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. Deza 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch  aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm* MAURICE MElER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van ai 5 frank. — V o lled ig e  geb ijten  van af 
1 00  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
l a b o r a t o i r e  van Mr en Mm* M aurice M EIER, zijn verzekerd  vooi het leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd da zop 
en hoogaagea.


