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OPEN BRIEF  
aan den H eer B uyl

V olksrertegenw oord iger.

Mijnheer,
Met de grootste verontweerdiging heeft het 

Iseghemsehe volk vernomen, dat gij zoo onbe
schaamd geweest zijt in de Kamerzitting van 
dinsdag 4 Juli, eene der edelste, der mensoh- 
lievendste en achtbaarste familiën van België 
door de modder te trekken.

Gans;h de bevolking van het arrondissement 
Rousseiare-Thielt is hierover diep geschokt, 
en de Iseghemnaars in ’t bijzonder teekenen 
uit al hunne krachten protest aan tegen uwe 
laffe aanvallen.

Bijna al de inrichtingen die hier beslaan 
ten voordeele van werkman en burger, hebben 
wij aan de Edele Familie Gillès de Pélichy of 
hare voorouders te danken. Deze nooit vol- 
prezene weldoeners hebben altijd eene ware 
voorzienigheid geweest voor Iseghem. Zij 
besteedden jaarlijks een groot deel van hunne 
inkomsten voor het welzijn der werkende 
klas.

Als wil de geschiedenis van Issghem door
bladeren, lezen wij dat WelEdele Heer 
Van Huerne in 1806 de meisjesschool deed 
bouwen op zijne kosten ;

ln 1812 wierd de zondagschool der jonge 
dochters door zijn toedoen ingericht p -  '

In 1836 bouwde hij een weezenhuis voor 
meisjes;

Door zijne milde giften, hielp hy kracht
dadig mede tot het inrichten van het zieken
hospitaal en het gesticht voor ouderlingen.

Zijn kleinzoon, Eerw. Heer Baron Joseph 
de 1’élichy, bestierde de meisjesschool (klooster 
der Zusters van Maria), van 1839 tot aan zijne 
dood (1882). Hij richtte er het middelbaar 
onderwys in voor jonge dochters met kost
school; hij vergrootte aanzienlijk de lagere 
klassen en bouwde en onderhield de bewaar
scholen voor knechtjes en meisjes, zoo voor de 
werkmanskinderen als voor deze der burgerij.
Gedurende de wintermaanden (lang voor dat 

er van soupe scolaire of schoolkantien sprake 
was), voedde en kleedde hij de arme kinderen 
die de scholen bijwoonden.

In 1867 kocht E. H. de Pélichy eene hofstede 
bij de stad. Op die gronden bouwde hij het 
schoone en groote Sint Josephsgesticht waar er 
aan de werkmanskinderen door de Broeders 
van Liefde een deugdelijk onderwijs gegeven 
wierd.

Nu dient dit gesticht voor de lagere beta
lende en kostelooze knechtenscholen. Eene 
middelbare school wierd aldaar in 1895 ook 
ingericht.

Bij testament deed den Abbé de Pélichy 
een schoon bezet om die werken staande te 
houden. Men schat dat hij in gronden en ge
bouwen alléén, omtrent een miljoen besteedde 
voor de onderwijsgestichten van Iseghem.

In schoolgebouwen alleen doet de familie 
Gillès de Pélichy aan de stad een jaarlijksch 
profijt van 10,000 fr.

In veel omliggende gemeenten, gaf ook de 
familie de Pélichy aanzienlijke sommen voor 
het bouwen van scholen en liefdadige instel
lingen.

In 1852 wierd er nevens het hospitaal door 
Baron Gillès de Pélichy, grootvader van onzen 
achtbaren Kamerheer, eene kapel gebouwd 
ten dienste van het gesticht, waar er ’s zondags 
geld en brood aan de behoeftige familiën der 
stad uitgedeeld wordt.

De parochiale kerk van Iseghem, die te 
klein was en bouwvallig wierd, moest door 
eene nieuwe vervangen worden (1852). Mijn
heer de Baron Gillès de Pélichy, wetende dat 
de geld vermogens van Iseghem ontoereikend 
waren, schonk eene aanzienlijke gift en 
verrijkte de kerk met een aantal meubels 
en versieringen, waaraan hij te sam«n meer 
dan 100 duizend franks besteedde.

Hij bekostigde ook grootelijks ons prachtig 
driegeluid.

In 1872 bouwde Baron Gillès de Pélichy 
in de Rousselarestraat een werkmanskring, 
waar de werklieden des zondags een deugdelijk' 
en kosteloos verzet vinden. Toen men herï 
daarover sprak, zei M. de Baron : «Nous avots 
senti que cette oeuvre manquait encore. »

Is dat geen doorslaande bewijs van hunne 
groote liefde en bezorgdheid voor het w'elzijn 
van den werkersstand.

Dit volkshuis te eng geworden zijnde, liet 
Baron Jean Gillès de Pélichy in 1896 hefc 
prachtig Gildenhuis bouwen in de Kruisstraat, 
die met de gronden daartoe aangekocht, meer 
dan 80 duizend franks kostte. Sedert wierd het 
nog aanzienlijk vermeerderd, en dient ook 
voor vak- en huishoudscholen, die onder de 
bloeiendste en best ingerichte des lands ge
rekend worden, en door de toeziebters van het 
ministerie onder alle opzichten hoog geschal 
zijn.

Deze scholen hebben wij te danken aan 
Baron Karei Gillès de Pélichy, die alzoo een 
onschatbaren dienst bewijst aan de nijveraars 
en werklieden van Iseghem en omliggende 
gemeenten.

In het Gildenhuis bestaat er eene Spaar- en 
Lijfrentkas; eene Leen- en Borggilde of Volks
bank, ten voordeele der mindere standen, en 
andere volkswerken te lang om hier te melden.

Baron Alex. Gillès de Pélichy, is mede
stichter van de maatschappij « Éigen Huis », 
voor het bouwen van werkmanswoningen.

In 1895 bouwde hij eene vergaderzaal,
« Germana » genoemd, waar de dochters der 
werkende klas des zondags eene eerlijke en 
aangename uitspanning vinden. Dit schoone 
werk kostte 50,000 franks, welke hij zeer 
bereidwillig schonk.

Niet alleen zorgde de familie Gillès de Pélichy 
voor de minderen, maar zij hielp mede aan het 
bestaan van menigvuldige burgersfarhïliën, 
die tengevolge harer milddadigheid, werk in 
overvloed hadden ; metsers, timmerlieden, 
arduinkappers, schilders, steenbakkers, enz., 
verdienden een goeden stuiver bij het u it
voeren van hooger genoemde werken, die 
altijd aan de Iseghemnaren toevertrouwd 
wierden.

En in de laatste jaren was het onzen ver
dienstelijken Volksvertegenwoordiger Baron 
Karei niet, die door zijne aanhoudende werking 
en zijne menigvuldige voetstappen, de schoen
makerij van Iseghem redde van den genadeslag 
die haar bedreigde, door het aanzienlijk ver
hoog der tolrechten, die den invoer der 
belgische schoenen in Frankrijk zou onmogelijk 
gemaakt hebben ?

De schoenfabrikanten van ’t land, in congres 
te Iseghem vergaderd in September 1909, 
brachten eene openbare hulde aan zijne gron
dige kennissen en zijn krachtdadig werken. 
Uit den mond van een vreemden fabrikant 
hoorden wij : «Monsieur le Baron Gillès de 
Pélichy est le député de la chaussure et des 
brosses. » Zelfs in de Kamer wordt M. de Baron 
onder zijne kollegas genoemd : « Le député 
de la petite bourgeoise. »

Wilt gij weteff, M. Buyl, hoe Baron Gillès 
de Pélichy van de werkmenschen geern gezien 
is, komt dan den zondag naar ’t kasteel van 
Iseghem. en gij zult geheele drommen ont
moeten die van verre en bij komen om hem te 
spreken. Bij hem vinden zy altijd gehoor, als 
zij hem raad of huJpe vragen. Niemand gaat 
ongetroost henen.

Met recht en reden dus is het volk van 
Iseghem verontweerdigd, omdat GIJ, M. Buyl 
deze Edele familie, aan wien het zooveel ver
schuldigd is, aangevallen hebt, u steunende op 
het schriftjen van eenen lafvertigennaamloozen 
schrijver, die /net verachting afgekeurd wierd 
door al de deftige lieden van ons arrondisement, 
in wiens naam wij daartegen protest teekenen.

De Gazette van Iseghem.
6 Juli 1911.

De G-ulden sporenslag.
Dinsdag aanstaande zal Vlaanderen weêr 

in feest zijn om op grootsche wijze de 
herdenking van den Guldensporenslag te 
vieien.

'I Ware overbodig de redens te herhalen die 
de vlamingen aanzetten die verjaardag als 
een ware nationale feestdag te beschouwen 
en ter dier gelegenheid vaderlandsche betoo
gingen in te richten.

Wij willen hier slechts eenige overwegingen 
voorbrengen, waarop wij de aandacht roepen, 
van allen die gelijk wij, overtuigd zijn dat 
het niet voldoende is de heldendaden onzer 
voorouders te verheerlijken en hunne deugden 
te roemen, maar dat wij ook hunne voor

beelden moeten volgen in overeenstemming 
met de tijdsomstandigheden.

Een der voornaamste uitslagen van de 
overwinning der viaamsche gemeenten op 
liet Groeningherveld. was een dam te stellen 
tegen de verfransching, welk door de werking 
der Leliaarts zich in Vlaanderen dreigde in te 
planten.

De |zege van den Guldensporenslag was 
waarlijk de overwinning van den vrijheids
geest der vlamingen over de fransche dwinge
landij.

’t Is sedert den l l 6 Juli van ’t jaar 1302, 
vooral dat de vlamingen de kracht van hun 
eigen zelfbestaan hebben leeren waardeeren, 
dat zij hunne oude rechten en vrijheden meer 
en meer hebben weten te ontwikkelen en de 
grondslagen gelegd hebben van de toekomstige 
Belgische provinciën, die eindelijk in 1830 
hunne volledige onafhankelijkheid veroverd 
hebben,en het koninkrijkBelgie geworden zijn.

De Guldensporenslag heeft voor altijd den 
franschen invloed in Vlaanderen gebroken en 
de gevolgen daarvan hebben zich nog verder 
doen gevoelen : in Braband, in Limburg en 
zelfs in de waalsche gewesten, die, alhoewel 
door hunne taal meer met Frankrijk verwant, 
toch nooit waarlijk fransch geworden zijn.

Thans zijn alle ware Belgen het eens om den 
Hemel te danken, dat, ondanks al de wissel
valligheden die wij te verduren hadden, onze 
rijke en vruchtbare streken geen wingewest 
van Frankrijk geworden zijn en dat wij aan dit 
juk, aan die ramp ontsnapt zijn.

Dat is Belgie verschuldigd aan de moedige 
strijders die in den Guldensporenslag de macht 
van den franschen koning en zijnen overwel
digenden verdrukkingsgeest geknakt hebben.

Van tijd tot tijd scheen de verfransching weer 
voet te zullen vatten in ons land en liep zelfs 
de viaamsche landaard gevaar van versmacht 
of ten minste erg verzwakt te worden, doch 
telkens kwam de kreet : Wat walsch is (of nu 
beter gezegd wat franschgezind is) valsch is.

De verfransching is nu voor goed in het 
viaamsche land Overwonnen en alle pogingen 
om ze weêr op te helpen, zullen voortaan 
vruchteloos zijn.

Integendeel, de viaamsche beweging, met 
hare zoo rechtmatige eischen. met haren er
kenden gelijkheidzin breidt zich meer en meer 
uit, en wij mogen reeds den blijden dag voor
zien wanneer in de grondwet zal te lezen 
s taan : Het gebruik der talen is vrij. Alle 
Belgen gelijk voorde wet.

En nochtans de strijd tegen de verfransching 
is nog niet uitgevochten : de oude vijand tracht 
nog hier en daar door te sluipen en ’t is hierop 
dat wij de aandacht willen vestigen.

’t Is nu niet meer in onze taal. in onze zeden 
rechten of vrijheden dat hij ons wil aan randen, 
hij tracht nu onze vaderlandsche geschiedenis, 
waarop wij zoo fier zijn, te verbasteren. Onder 
voorwensel dat « Flamands et Wallons ne 
sont que des prénoms, Beige est notre norri de 
familie, » willen Belgische geschiedschry vers 
het vlaamsch karakter wegcijferen en van 
onze voorouders een soort van voorloopers van 
de fransche sans-culotten en van de heden- 
daagsche socialisten maken.

Langzamerhand komt het in hunne geschie
deniswerken meer en meer voor den dag, en 
als men nu zekere boeken onzer tegenwoordige 
geschiedschrijvers leest, zou men zeggen dat 
onze voorouders een soort van vrijgeesten 
waren die in het leven niet anders zochten dan 
rijkdom en zinnelijk genot.

Welnu neen, dat waren onze viaamsche voor
ouders niet, zij waren eerzame burgers, vlijtige 
ambachtslieden, bezield met een diepgods- 
dienst.ige geest, en die zelfs de geestelijke, de 
zedelijke boven de stoffelijke belangen stelden. 
De Boerenkrijg is daar om zulks te bewijzen.

Door gansch de geschiedenis heen hebben de 
vlamingen trouw hun karakter van ware 
zonen der katholieke kerk bewaard. De gods
dienstigheid, de vaderlandeliefde, de iever tot 
het werk, de zucht naar eendracht en vrede 
zijn altijd de kenmerken, de burgerdeugden 
van het viaamsche volk geweest.

Ze wegcijferen uit onze geschiedenis, geen 
rekening houden van hetgeen zij tot stand ge
bracht heeft, dat is de viaamsche inborst 
miskennen, dat is ons verleden ontaarden.

’t Is de fransche geest, de geest van ongeloof 
en minachting vooral wat waarlijk grootsch 
is, die zich daarin weêr lucht geeft.
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Er ligt daar een gevaar in en daarom 
drukken wij den wensch uit dat alle ware 
vlamingen zich niet zouden vergenoegen met 
de verjaring van den Guldensporenslag te 
vieren, doch dat zij onze geschiedenis grondig 
bestudeeren. Dat zij aan het volk leeren wat 
onze voorouders eigentlijk geweest zijn en hoe 
zij ons nog, niet alleen op staatkundig en op 
stoffelijk maar ook op zedelijk en godsdienstig 
gebied, tot toonbeelden mogen gegeven 
worden. V. D.

Het
De verdeeli ng der nieuwe zetels in de Kamer 

van volksvertegenwoordigers werd uitgerekend 
door den heer Wauwermans, volksvertegen
woordiger van Brussel, en ziehier wat wij 
daarover vernemen : Het staatsblad heeft
over korte dagen de officieele opgave afge- 
kondigd van de bevolking van Belgie op 31 
December 1910.

Die opgave is gemaakt door de gemeen
tebesturen met voor basis de bevolking op 
31 December 1909, vermeerderd met de 
inkomsten en verminderd met de uitgaven 
binst 1910. Die cijfers zijn dus deze niet 
van de tienjaarlijksche opgave, volgens 
vroegere uitslagen zal de tienjaarlijksche 
optelling een kleiner cijfer van bevolking 
geven.

W at er ook van zij op die officieele opgave 
kan men reeds de berekening maken van 
de vermeerdering van ’t getal volksverte
genwoordigers en van de verdeeling der 
nieuwe zetels.

De grondwet stelt vast dat het getal 
volksvertegenwoordigers niet hooger raag 
beloopen dan één voor 40.000 inwoners. — 
De bevolking van ’t land zou nu beloopen 
tot 7.516.730 inwoners. Het getal volksver
tegenwoordigers zou dus beloopen tot 187, 
nu zijn er maar 166, of 21 nieuwe zetels.

Men verdeelt ou de bevolking van elke 
provincie door 40,000 en zoo bekomt Ant werpen
25 zetels ; Brabant 37 ; Westvlaanderen 22 ; 
Oostvlaanderen 28 ; Henegouwen 31 ; Luik 
22 ; Limburg 6 ; Luxemburg 5 en Namen 9, 
totaal 184, de drie overschietende zetels moeten 
geschonken worden aan de 3 provinciën die 
het grootste overschot hebben : Limburg 
(37.582) Luxemburg (34.252), Antwerpen 
(29.340). Nu moet men de zetels van elke 
provincie verdeelen onderdearrondissementen, 
de verdeeling is als volgt :

Antw erpen25zetels; Antwerpen I6(3nieuwe) 
Mechelen 6 (1 nieuwe), Turnhout 4 (1 nieuwe).

Brabant, 37 zetels: Brussel 26 (5 nieuwe), 
Leuven 6 zetels, Nijvelö (1 nieuwe) ; hier is op 
te merken dat het overschot voor Nijvel 18532 
bedraagt en voor Leuven 18000, de verdeeling 
is dus onzeker.

Westvlaanderen, 22 zetels : Brugge 4, 
Kortrijkö, Veurne-Dixmude-0östende5 (1 nieu
we), Rousselare-Thielt 5 (I nieuwe), Yper 3.

Oostvlaanderen, 28 zetels : Aalst 5. Aude- 
naarde 3, Eecloo-Gent 12 (I nieuwe), Sint 
Niklaas 4, Dendermonde 4 (1 nieuwe).

Henegouwen, 31 zetels: Ath-Doornijk :
(l nieuwe), Charleroi 11 (2 nieuwe), Bergen 
6, Soignies 4, Thuin 3.

Luik, 22 zetels : Luik 13 (1 nieuwe), Hoei- 
Waremme 4, Verviers 5.
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Limburg, 7 zete ls: Hasselt 3, Maeseyck- 
Tongeren 4 (1 nieuwe).

Luxemburg, 6 zetels: Arlon-Marche-Bastogne 
3 zetels, Neufchateau-Virton 3 (1 nieuwe).

Namen, 9 zetels : Nainen 5, Dinant-Philip- 
peville 4.

De nieuwe zetels zouden dus behooren tot 
de volgende arrondissementen.

Antwerpen 3, Mechelen 1, Turnhout I, 
Brussel 5, Nyvel 1, Veurne-Dixmude-Oostende
1, Rousselare-Thielt 1, Eecloo-Gent 1, Dender
monde 1, Ath-Doornyk I, Charleroi 2, Luik
I, Maeseyck-Tongeren 1, Neufcheteau-Virton 1.

Voor ’t geval de volksoptelling eene min
dere bevolking zou geven en dat er dus 
min dan 21 zetels zouden te verdeetenzijn, zou- 
dan eerst afgeschaft zyn :  1° Maeseyck-Ton
geren, 2° Neufchateau-Virton, 3° Antwerpen.

De vrienden
der vrijheid.

Eene katholijke betooging uiteen
geslagen — Gevechten — Priesters aan
gerand. en mishandeld.

Zondag huldigde de Jong* Katholijk wacht 
van La Louvière haar nieuw vaandel. Eene 
groote betooging was te dier gelegendheid 
ingericht.

Na de mis van 11 ure, binst dewelke de 
nieuwe vlag gewijd werd, hebben een lOOtal 
liberalen en socialisten de katholijken achter
volgd al huilen en schuifelen ’s Namiddags had 
een optocht plaats van katholijke maatschap
pijen, de stoet was vergezeld van gendarmen 
en politie-agenten. Een lOOtal kerels wilden 
den stoet beletten vooruit te gaan, en men 
wierp met blauw en rood poeier op de katho
lieken terwijl er hevig geschuifeld wierd .

De groote vergadering die ten 5 ure in het 
collegie moest plaats hebben, wierd opgezegd, 
op verscheidene plaatsen hebben er botsingen 
plaats gehad, de priesters waren bijzonderlijk 
het mikpunt der antikatholieken.

De onderpastor van Gouwy-les-Piétons heeft 
verscheidene slagen met een kneukijzer ont
vangen op het hoofd, zyn toestand is tamelyk 
erg. De E. H. Soudan, leeraar van Bonne- 
Espérance, wierd met blauwsel overgoten en 
ontving slagen op het hoofd.

Al de katholieke overheden en vreemde 
betoogers moesten, omringd door gendarmen, 
naar de statie terug geleid worden.

Ziedaar de vrijheidsliefde der kartelmannen. 
Zij ontkennen aan de katholijken het recht 
betooging te houden.

te
Zondag had te Roebaais een groote prijskamp 

voor katholijke turners plaats, niet minder 
dan 8,000 deelnemers waren opgekomen.

Eene mis werd gecelebreerd door Mgr De- 
lamaire, coadjutor van Kamerijk. De turners 
moesten vervolgens in stoet door de stad trek
ken. De radikalen en de socialisten wilden 
zulks kost wat kost beletten en hadden reeds, 
van over veertien dagen, hunne benden opge
trommeld om eene tegen betooging te houden. 
De burgemeester van Roebaais had de inwo
ners uitgenoodigd de vryheid van verkeer te 
eerbiedigen. Hij had anderzijds aan de in
richters van den turnerstoet verboden priesters 
of godsdienstige zinnebeelden in de rangen toe 
te iaten.

Deze voorwaarden wierden aangenomen doch 
zulks voldeed de dwingelandy en de onver
draagzaamheid der godsdiensthaters niet ; zij 
moesten en zouden eene tegen betooging hou
den. In deze voorwaarden had de prefekt van 
het ^ioorderdepartement 400 gendarmen naar 
Roebaais gezonden, voor den ordedienst. In 
de nabijheid van Roebaais stonden twee scha- 
drons van het 4* regiment kurassiers gereed. 
Het 0e jagers, te Rijssel, was geconsigneerd.

Ten 3 1/4 ure ’s namiddags vertrok de stoet 
van katholieke turnmaatschappijen, met on
geveer 8000 deelnemers, van de statie en 
begaf zich naar het oefeningsplein.

De stoet was in verscheidene groepen ver
deeld, en elke groep door de soldaten inge
sloten. Op zeker oogenblik drong eene bende 
socialisten tusschen twee turnmaatschappijen, 
onder het getier vac « A bas la calotte! », 
waarop de katholieken met den kreet 
« Liberté ! » antwoordden. Eene afdeeling 
policieagenten kwam de socialistische tegen- 
betoogeis verzoeken den stoet te verlaten. Zy 
wilden niet luisteren. De agenten poogden dan 
den weg af te sluiten, doch wat vermochten 
zij tegen 2< 0 schuimers? Een half schadron 
jagers te peerd kwam de policie ter hulp. De 
ruiters plaatsen zich vastberaden voor de bende 
socialisten en beletten haar door te dringen.

De socialisten vierden dan hunne dolle woede 
op de peerden bot, die zij met echte brutaliteit 
sloegen ; zij poogden zelfs de ruiters uit den 
zadel te lichten. Eenige gendarmen te voet 
en een andere groep jagers kwamen toegesneld 
en stormden te midden van den groep woel- 
makers, dien zy in twee sneden..

Op de Grcote Markt, waar de tegen betoogers
het talrijkst schenen bijeengekomen te zijn
vielen de socialisten de pupillen eener turn-

mjiatschappy aan en spuwden deze kinderen 
in ’t gelaat. Doch de jonge turners rukten zich 
kranig1 uit de handen van de voyoucratie los en 
vervolgden hunnen weg.

Op hetzelfde oogenblik kwam eene andere 
bende socialisten, met eene roode vlag, en 
wilde plaats nemen in den stoet. Doch hier ook 
werden de ruststoorders door het. leger ach
teruit gedreven. Er werd gevochten. De socia
listen sloegen met vuisten, stokken of 
regenschermen op de ruiters en hunne peerden, 
en op de gendarmen en de agenten, doch deze 
gaven slag voor slag terug en vijf minuten 
later was de roode ploeg uiteengedreven.

Verscheidene aanhoudingen werden gedaan. 
Midderwijl hernam de optocht der katholieke 
turners, die door het gepeupel uitgefloten, 
daarentegen door het deftig publiek onophou
dend toegejuicht werden. In de rue Neuve 
werd de optocht door Mgr Delamaire, van op 
het met rood fluweel balkon van een huis, bij
gewoond. Eene geestdriftige ovatie werd den 
prelaat gebracht.

Hier en daar wilden de anti-clericalen nog 
den prachtigen stoet overhoop krijgen, doch 
het krachtdadig optreden van de gewapende 
macht belette zulks.

Van de vyf aanhoudingen die tijdens de 
woelingen gedaan werden, bleven er twee 
behouden. ______ _______

P rovin cia le  raad
van W est-V laanderen .

Hij kwam dinsdag bijeen, onder Voorzitter
schap van M. Loontjes, ouderdomsdeken.

Het bureel der vorige jaren werd herkozen, 
te weten: Voorzitter, M. Van Hee; ondervoor
zitter, M. Renó Fraeys ; schrijvers M. M. Goet- 
hals en Firmin de Thiebault de Boesinghe ; 
hulpschryvers. M. M. Ronse en Emmanuel 
d’Ydewalle.

De heer gouverneur, die onder de toejuichin
gen der vergadering de zaal binnentrad, hield 
de openingsrede. Hij had tot onderwerp geko
zen: de afschaffing van de hoofdelijken omslag, 
beter gekend onder de naam van abonnements- 
taks. Deze belasting bestaat nog in 105 gemeen
ten onzer provincie, te weten :

1 in het arrondissement Brugge.
0 » » Oostende.
3 » » Veurne.
3 » » Dixmude.

17 » » Thielt.
17 » » Rousselare.
36 » » Kortrijk.

en 28 » » IJ per.

105
Met de regeering, wenscht de heer gouver

neur ze alom te zien verdwijnen, omdat ze op 
geene voldoende grondslagen berust.

De m uilplaag.
M. Van de Vyvere, de nieuwe minister 

van landbouw, heeft heel gunstig de klachten, 
opmerkingen en verzoeken onthaald, hem 
gedaan tijdens de bespreking over die erge 
plaag in de Kamer.

Hy heeft onmiddelijk eene algemeene ver
gadering van den veeartsenijdienst doen bij
eenroepen, om de doeltreffende maatregelen 
aan te duiden. Na onderzoek zullen hulp
gelden verleend worden, en al het mogeljjke 
zal gedaan worden om de plaag te bestryden.

De bevoegheid  der Vrederechters.
M. Carton de W iart minister van justicie 

heeft in de Kamer een wetsontwerp neergelegd 
strekkende om de bevoegheid der vrederechters 
uit te breiden ; dit zou voor gevolg hebben de 
gerechtskosten te verminderen en ook het 
afhandelen van vele burgerlijke processen te 
bespoedigen.

Volgens het ontwerp zouden de vrederechters 
voortaan, zonder hoogerberoep, uitspraak doen 
in alle processen van ten minste 300 fr. ; en 
daarboven ook tot 600 fr. doch in dit geval zou 
er kunnen in beroep gegaan worden.

Alle processen tot betaling van huren of 
pachten, tot opzegging van huur of verbreking 
van pachten wegens nietbetaling, de uitzetting 
de beslagleggingen, enz., moeten ook voor 
de vrederechters gebracht worden, wan
neer de huurprys de 600 fr. ’s jaars niet te 
boven gaat. Boven die som moeten zij zich 
onbevoegd verklaren.

De vrederechters zullen ook, in eersten aan
leg, oordeelen over de processen tot bekoming 
van een kostgeld voor een bedrag van min dan 
600 fr. ’s jaars. Zij mogen aan eene gehuwde 
vrouw de toelating geven om een proces in te 
spannen, indien de man zulks weigert.

Zeer waarschijnlijk zal dat ontwerp nogdees 
jaar, na het budjet van justicie, door de Kamer 
gestemd worden.

De gem eentekiezingen .
Dinsdag morgend heeft de katholieke rechter

zijde der Kamer vergadering gehouden, onder 
voorzitterschap van M. Cooreman.

De meeste volksvertegenwoordigers hebben 
het gedacht te kennen gegevendat er geen reden 
bestaat om de gemeentekiezingen uit te stellen 
die in october aanstaande moeten plaats hebben.

De

Een nieuw nummer van het « Antivrymet- 
selaarstijdschrift » komt te verschijnen en is 
niet minder belangrijk dan het voorgaande. 
De echte officieele en onuitgegeven vrjjmet- 
selaarsoorkouden komen er in menigte voor, 
evenals de iiainem der Broeders Dry Punten : 
tot hiertoe heeft dit tijdschrift al 500 namen 
medegedeeld. L)it feit alleen zou reeds genoeg 
wezen om de lezing van dit tijdschrift aller
aantrekkelijkst te maken.

Onze vrienden zullen er alle voordeel by 
vinden regelmatig het « Autivrijmetselaars- 
tydschrift » te lezen, want zij zullen er altyd 
oprecht onverwachte ontdekkingen in vinden.

Overigens, ziehier den Beknopten Inhoud, 
die maar een flauw gedacht vau zijne belang
rijkheid kan geven :

Inhoud : Berichten. — Van Hier en Daar : 
Omreis in de Belgische Loges. — Weder- 
landsch Antivrijmetselaarskongres. — De L. : 
« Les Fréres Réunis » van Doornyk. — Groot- 
Oosten van België : Zyne samenstelling. — 
Groot Oosten vau België : zijne werkzaamhe
den. — Nog het Vrjjmetselaarsgeheim. — l)e 
Vrijmetselarij in België. — Terugblikkende 
Bewijsstaving. — Onze Premiën. — Varia. — 
Onze Medewerkers. — Onze Prijskamp. — 
Aan eenige Medebroeders. — Antivrymetse- 
laarsvoordrachten. — Familiezaak. — Vry- 
metselaarsstatistieken. — Aan onze Lezers. — 
De Zusters-Vrijmetselaressen. — Aan onze 
Vlaamsche toetreders. — De schoolkwestie en 
de Vrijmetselarij. — De Belgische Vrijmetse
laars. — Kenmerkend teeken — Kleine Brief
wisseling. — Boekenbeurs. — Boekbeoordee- 
üng.

Abonnementsprijs : België, 2 fr. 50 ; voor 
den vreemde : 3 frank. Het nummer 0 fr. 25.

Voor al wat de Antivrijmetselaarsbond en 
het « Vrjj metselaarstijdschrift » betreft, wende 
men zich : 2 Cipresstraat, te Brussel.

Een proefnummer wordt op gefrankeerde 
aanvraag gezonden.

G esloten retraiten  
voor heeren.

’t Zal welhaast een jaar geleden zijn dat 
het puik van ons christen vlaamsch volk, den 
oproep beantwoordende van Mgr den Bisschop 
van Brugge, bijeenkwam in het Eucharistisch 
Congres te Rousselare. Velen hebben er de 
overtuiging opgedaan, dat het volstrekt nood
zakelijk is een sterker geloofsleven te ver
spreiden. Onder meer middels om daartoe te 
geraken, was er sprake van de geestelijke 
afzonderingen voor ieeken.

Met de goedkeuring van Z. D. H. den 
Bisschop, wierden er sedert 2 jaren pogingen 
gedaan met allerbest gelukken, bij de oud- 
leerlingen onzer Bisschoppelijke collegiën.

Over twee jaren hadden de oefeningen 
plaats in het Klein Seminarie te Rousselare 
Vier en veertig heeren volgden ze. Verleden 
jaar was het getal deelnemers verdubbeld.

Onder de aanwezigen waren er telkens van 
de bijzonderste openbare ambtenaren ; voor
name geneesheeren en advokaten, van de 
bekwaamste nijveraars en handelaars uit onze 
gouwe.

Wy vermoeden dat wy zullen genoodzaakt 
zijn vier retraiten te houden in Oogst en 
September a. s. De eetmalen worden in het 
Klein Seminarie gebruikt, en men mag 
vernachten, ’t zij in stad, ’t zij in ’t Klein 
Seminarie. De gezamentlijke kosten bedragen
10 fr.

Om onze laatste schikkingen te nemen, is 
’t noodig dat wij weten met hoevelen wij juist 
zullen zijn. Daarom vragen wij dringend, dat 
de deelnemers ons voor 30 Juli a. s. hunne 
inschrijving laten geworden.

Namens den Bond van ’t H. Hert:
De Proost, De Voorzitter,

DE SAEGHER. J. MAHIEU-L1EBAERT.
Superior van Burgemeester

’t Klein Seminarie. van Rousselare.
Inlichtingen zijn te bekomen :
Te ISEGHEM : bij E. H. Delputte, onder

pastor, en bij M. Fred. Declercq, fabrikant.

De Antivrijmetselaarsbond zet moedig zijn 
maatschappelyk opkuischingswerk voort.

Wy kunnen niet genoeg aandringen bij onze 
vrienden, opdat zy hunne toetreding zenden 
aan die onderneming van waar openbaar nut.

Een domper.
E. P. Berthold Missiaen, van Westcapelle, 

uit de orde dar Minderbroeders Capucienen 
werd over eenige dagen met de grootste on
derscheiding doktor in maatsehappelijkeweten- 
schappen benoemd van de universiteit van 
Leuven. Nu vrydag laatst,30 Juni, onderging 
hij te Brussel een tweede exaam waarbij de 
verdediging kwam van zijp belangrijk wrerk 
« De Verarmingsleer van K. Marx ». De jonge 
kloosterling had fel te k a m p e i ; zoodat de jurj\  
waaronder drie professors vin verscheidene 
Hoogescholen. en den bestuurder van 1’lnsti- 
tut Solvay, het eens was den geleerden kloos
terling proficiat te wenschen over die prach
tige verdediging. Ook wierd hem onder eenen 
warmen handdruk de reisbeurs toegeëigend.

Wij voegen onze welgemeende gelukwen
schen met deze der achtbare professoren.

Verleden jaar werd de reisbeurs ook aan 
eenen Capucien gegeven.

Zoo dikwijls verwijten de vijanden der Kerk 
de katholieken, voor « gebreveteerd? dom
pers, doovers van alle wetenschappen». He- 
wel ’t doet waarlyk deugd van tijd tot tid aan 
die heeren te kunneiji zeggen en bewijzen dat 
de katholieken in het algemeen en de geeste
lijken in ’t bijzonder, die verachting niet ver
dienen waarvan zij zoo dikwijls het voorwtrp 
zijn. = r = = = _ ==

De Cholera.
Aan boord van de « Oceania >, te Triest, 

werd den 30 juni eene vrouw door de 
cholera aangetast ; de ongelukkige is dinsdag

aan de vreeselijke ziekte overleden.Officiee 1 
wordt gemeld dat er sinds aan boord van 
de « Oceania » noch tusschen de passagiers, 
noch tusschen de matrozen, kenteekens van 
cholera waargenomen zijn. Daarentegen heeft 
men maandag en dinsdag bij drie reizigers, 
die in het gasthuis van Triest verzorgd 
worden, cholerabaeillen ontdekt.

De minister van handel heeft nu bevolen 
dat al de schepen die uit italiaansche havens, 
bijzonder uit Napels te Triest aangekomen, 
aan het geneeskundig onderzoek moeten 
onderworpen worden.

De chineesche dagbladen melden dat de 
cholera te Moukden is uitgebroken.

B IN N E N L A N D
Rousselare. — Stedelijk verbond der 

katholieke vlaamsche wachten. — De Ka
tholieke Vlaamsche Wacht zal op 1Ö0 Juli de 
XX“ verjaring vieren van haar bestaan. M. 
Alois Vande Vyvere, minister van landbouw 
en openbare werken, volksvertegenwoordiger 
van het arrondissement Rousselaere-Thielt, zal. 
de feestvergadering met zijne tegen woordig- 
heid opluisteren en er het woord voeren. De 
vreemde maatschappijen worden tot deze feeste 
uitgenoodigd. Ziehier de schikkingen voor 
dit jubelfeest:

’s Morgens : om 7 u re :  Mis in St-Micbiels- 
kerk, Onder de mis algemeene Communie ; om
9 3/4 ure : Bijeenkomst in « den Hazelt » en 
optocht naar St-Michielskerk ; om 10 ure : 
Hoogmis tot lavenis der ziel van Earw. Heer 
Achiel Lauwers, gewezen proost der Katho
lieke Wacht. Daaronder gelegenheidssermoen 
door Pater Renaat (J. De Vos) der Capucienen, 
om 11 u re :  Feestvergadering den heeren
stichters en oude bestuurleden aangeboden 
in « den Hert ».

’s Namiddags : om 13,45 ure : Ontvangst der 
vreemde maatschappijen en vorming van den 
stoet langs de Statiedreef. Daarna optocht door 
de bijzonderste straten der stad. De stoet zal 
van op het stadhuis in oogschouw genomen 
worden door den heer Minister van landbouw 
en door de heeren leden van het Eerekomiteit ; 
om 15 ure : Plechtige feestvergadering in de 
zaal der Gilde van Ambachten en Neringen ; 
M. A. Van de Vyvere, minister van landbouw 
en openbare werken, zal er spreken ; om 17 
ure : Concert op de Groote Markt door de Ko
ninklijke Stadsharmonie onder de leiding van 
M. Jeroom Matthys.

R ousse la re . — Zaterdag nacht heeft men 
ten nadeele van Lponard Verfaillie, meubel
maker, wonende gehucht Barnum, 200 lange 
kooien afgesneden en medegenomen.

— Denzelfden nacht hebben baldadigaards 
ten nadeele van Jean Deldaele, in het Beveren- 
straatje, verscheidene stukken arduin ornge-  ̂
smeten, zoodat er verscheidene gebroken zijn, 
hem alzoo eene schade veroorzakende van 70 fr.
St-Andries-bij-Brugge. — In de groote 

serre van prachtige palmboomen, der bloemis
terij Sander, hebben kwaaddoeners een aanzien
lijk getal planten bij midlel van vitriool 
verbrand. Er waren stukken van groote weerde 
onder. I)e schade beloopt 50.000 frank. Er 
wegen vermoedens op een kerel, die uit wraak 
zou gehandeld hebben.

Als kolieken of als krampen
’t Vee doen zweeten en aoen dampen,
En ineen doen krimpen van de pijn 
Zal De K em penaa r  verzachting zyn. i

Tongeren. — Zevenjarige feesten van
0. L. V. en Heiligdomsvaart. — De procesïe 
der HH. Relikwiën welke op beide zondagen 9 
en 16 Juli de straten der stad Tongeren zal 
doorkruisen is de prachtigste godsdienstige 
stoet van België en mag eenig heeten in zijne 
soort. Deze processie wordt opgeluisterd door 
de tegenwoordigheid Zijner Eminentie den 
Kardinaal Aartsbisschop ZijnerExcellentie den 
Pauselijken Nuntius, Hunne Doorluchtige 
Hoogwaardigheden de Bisschoppen van Namen, 
Luik en Roermond en van verscheidene gemij
terde abten.

Honderd vijftien priesters in antieke kerke- 
Ijjke gewaden, dragen er in gouden en zilveren 
rijven kruisen, beelden, remontransen, schrynen 
enz. uit den onvergelijkelijken Schat der 
Heilige Relieken verzameld door de eeuwen 
heen in de oudste stad en de eerste kerk van 
België.

Na de ommegang, zegening met ’t Allerhei
ligste, van op het perroen van ’t stadhuis; ’t zal 
een indrukwekkend tafereel zijn dat zichaldaar 
zal ontrollen in de dichterlijken kader gevormd 
door den machtigen kerktoren, ’t oud stadhuis 
en ’t statig Ambiorixbeeld. Gansch het vader
land, met zijn verleden van godsdienstigheid, 
van eigenwaarde en vrijheid, zal daar verper
soonlijkt zijn. ’t Zal een triomfdag heeten tot 
verheerlijking van God en van onze Lieve 
Vrouw. En op de trappen van ’t stadhuis zal de 
lange rij geschaard staan der priesters, de 
onschatbare kerkgewaden ten toon spreidend, 
van wier rijkdom en middeleeuwsche kunst
pracht de weergade niet te vinden is.

In ’t bijzijn der glorierijke overblijfsels van 
zoovele belijders en martelaren des geloofs. 
hoe indrukwekkend zal de zegen van ’t Hoog
waardig Sacrament niet dalen over de inge- 
togene menigte 1 Plechtiger stond kan niet



uitgedaci worden en te midden der stilte, 
zullen dgezangen en aanroepingen, door 
kinder- j mansstemmen beurtelings aange
heven, ao de plechtigheid nog iets bijzonder 
aangrijpuds en aandoénlijks bijzetten.

Gits. .en geweldige brand heeft donderdag 
avond. >nd 6 ure, gewoed in de hofstede 
van Polioor Cornette, op de wijk Onlede- 
molen. p eenige oogen blikken tijds stonden 
stalling )n schuur in laaie vlam. De pompiers 
snelden toe, doch konden het vuur niet 
blusscha. Men weet niet hoe het vuur 
ontstaar is. De schade is groot, doch door j 
verzekeing gedekt.
Ingeiiunster. — Aanbesteding. — Voor 

het legen eener nieuwe brug, te Ingel- 
munste, over de vaart van Rousselare naar 
de Lei'. Bestek 70.859 fr. 30.

Hebbn aangeboden MM. L. Van Huelle, 
Westeide, 60. 949 fr. ; P. en L. Hillaert, 
Gent, XOOO fr. ; L. Wassenhove en C. Arits, 
Blankeiberghe, 75.300 fr. ; A. Lemahieu, 
Kortrjk, 79.845 fr.
Ingslmunster. — Morgen zondag 9 Juli 

groot Festival in ’t park van het kasteel van 
Baroi de Montblanc. Verschillige goede 
muziskkorpsen zullen aldaar schoone muziek- 
stuklen uitvoeren, onder deze de Harmonie 
van vVervick, Rousselare, Thielt, Wevelghem 
enz.Liefhebbers ’t zal de moeite weerd zijn om 
te paan luisteren.
ïmelghem. — Eene openbare weegschaal 

wordt geplaa stop  Emelghem-Dam.

V laanderen’s Kunstdag.
Op Zondag 16 Juli, wordt « V l a a n d e r e n s  

K u n s td a g  » te Gent gehouden, ’s Morgens, 
van af 10 uur ; Wandelvoordrachten in Gent’s 
kunstgebouwen. Toespraken over de heden- 
daagsche Vlaamsche kunst. Uitvoeringen van 
Volksliederen in de parken en openbare 
pieinen.

’s Namiddags, om 2 uur : Optocht.
’s Avonds om 8 uur : Vlaanderen’s kunst 

veraanschouwelijkt door lichtbeelden.

Priesterlijke Benoem ingen.
Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd :
Pastor van het H. Hert, te Oostende, E.

H. Wittouck, pastor te Zee-Brugge.
Pastor te Zee-Brugge, E. H. Bouquet, onder

pastor van St-Gillis, te Brugge.
Onderpastor van Sint-Gillis. te Brugge, E.

H. Nollet, professor in Sint-Amandscollegie 
te Kortrijk.

BERICHT :
Einde AUGUSTUS eerstkomende, hebben 

een Vlaamsch en een Fransch vergelijkend 
examen plaats voor het aanwijzen van 52 
CANDIDATEN tot de bediening van KLERK 
bij hel Beheer van Spoorwegen, Posterijen 
en Telegrafen, en bij helft te verdeelen 
tusschen de twee examens.

Wie de voorwaarden van toelating tot dat 
examen verlangt te kennen, leze de berichten 
die in de spoorwegstatiën en in de post
en telegraafkantoren aangeplakt zijn.

Aanvragen voor eene bediening moeten 
uiterlijk op 20 JULI 1911 bij het Departement 
inkomen.

Afkondiging ten verzoeke van den heer 
Prokureur des konings te Kortrijk.

Pro Ju stitia .
Extract uit een vonnis op tegenspraak 

verleend door de boetstraffelijke rechtbank 
van Kortrjjk, den zestienden April negen
tien honderd en tien.

Het bljjkt uit voormeld vonnis, heden ver- 
loopen in kracht van gewezene zaak, dat 
Verbeke Jules, geboren te Cachtem den
22 Mei 1879, zoon van Petrus Joseph en 
van Cornillie Marie Thérèse, borstelfabrikant 
\e Iseghem, veroordeeld is geweest bij toe
passing der artikelen, 489, 79, 80, van het 
S”afwetboek, 583, 573 § 3, 574 § 4, 6 , 472 
vfci het koophandelswetboek, 16 der wet 
va 15 December 1872 1, 2, 3 der wet 
vai. 4 October 1867 en 130 van het 
koniklijk besluit van 18 Juni 1853, 
tot ?ne gevangzitting van twee maanden 
en tt de proceskosten uit hoofde van enkele 
banbtuk, te Iseghem, in 1908.

De '.echtbank heeft nog gezegd dat gemelde 
vonni:zal aangeplakt en kenbaar gemaakt 
worde in de wijze en volgens artikel 472 
van h koophandelswetboek, en namelijk 
opgenoen zal worden bij uittreksel in de 
dagblad) de « Gazette van Iseghem » en de 
« Gazet van Kortrijk » dit ten koste van 
den vei>rdeelde.

Voor Slijkvormig extrakt afgeleverd aan 
het opeiaar ministerie.

De Greffier der Rechtbank,
J. Pollefeys.

Gezien oor afkondiging.
De Prokureur des Konings,

J. Verhelst.

ST A D SN IE U W S
Onzen Sdsgenoot M. Emiel Vandeputte 

student big Hoogeschool van Leuven, heeft 
zijn exaai van kandidaat in natuurlijke 
wetenschap), voorbereidendend tot de méde- 
cijnen, metderscheiding doorstaan.

Reizigers^gepast, gij die de treinen moet 
nemen in (richting van Ingelmunster en 
Kortrijk, vajjf minuten voor tyd in de statie 
te zijn,anderomt »ij te laat, daar de reizigers 
in die richt! het tweede spoor moeten over
gaan eenige'nuten voor ae aankomst dezer 
treinen.

De nieuwe lokalen der bank Rousselare- 
Thielt zijn open voor het publiek sedert maan
dag laatst.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Josephine met kolen voor de gebroeders 

Eugéne en Albert Verstraete. — Laurent met 
kalk en ciment voor Joseph Seynaeve. — Elk 
zijn gedacht met kolen voor Conrard Verstaete.
— Nooit gedacht met bloem voor C. Vande 
moortele en H. Pattyn. — Odilo, met lijnzaad 
voor Alfons Dassonville Lendelede.

tand m
GEBOOR T E N :

180. Germaine Casier, dv. Achille en Elisa 
Vandenbulcke. — 181. Adrienne Hoornaert, 
dv. Achille en Marie Demuynck. — 182. 
Georgette Dewulf, dv. Camille eu Hortense 
Dekeersschieter. — 183. Martha. Depreitere, 
dv. Alfons en Augusta Vandecapelle. — 184. 
Laura Beheydt, dv. Joseph eu Elisa Van- 
steenkiste. — 185. Joseph Verstraete, zv. Jules 
en Bertha Gerne. — 186. Gerard Gerne, zv. 
Felix en Elisa Naert.

S T E R F G E V A L L E N :
120. Alice Vercamert, huish. 20 j. echt'" 

Gustaf Dejonghe, Krekelstraat. — 121. Maria 
Boone, herbergierster, 70 j. echtte Aloise 
Scherpereel, Meenenstraat. — 122. Gilbert
Vyncke, 2 m. zv. Palmer en Adriana Brin- 
giers, Slabbaartstraat. 123. Antonia Del- 
dycke, 3 1/2 j. dv. Eugeen en Eleonora 
Sintobin, Nederweg. — 124. Maria Verschaeve, 
zb. 85. W 9 David ‘Varrewaere, Meenenstr.
— 125. Aloise Declercq. hovenier, 69 j. echtte 
Louise Degroote. Krekelstr. == 126. Leonie 
Devos, zb. 76 j. W° Hilaire Vandevoorde, 
Hondstraat.

H UW ELIJKEN :
58. Emile Verstraete, werktuigm. 27 j. en 

Julia Denys, dienstmeid, 27j. — 59. Gustaf 
Rottey, landw. 32 j. en Maria Spillebeen, 
landb. 24 j. — 60. Valère Strynckx, schoenfab1,
26 j. en Magdalena Belaen, zb. 20 j. —. 61. 
Petrus Steen, Schoenm 25 j. en Irma Van- 
steenkiste, huisv. 24 j.

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

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

Jongelingen en Jufvrouwen
van Vlaanderen,

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

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

Om eene plaats le bekomen door kennis van Boekhouden 
Snelschrift, Machienschrijven, volgt men de leergangen 
van het

Commercial and Polyglot Institute 
H J N G L I S H  C L U B

Savaenstraat, 25, GENT
den Zondag van 7 to t 1 ure ’s morgens, in de week 
’s avonds van 6 tot 9 ure, daglessen van 9 ure ’s morgens 
tot 7 ure ’s avonds.

e>
Opening 17 September.

B este  en goedkoopste K O S T S C H O O L
geheele, halve en gedeeltelijke. — Vraagt inlichtingen.

SUNUGHT
ZEEP

Eene vreemde taa l leeren in  één ja a r  kan men 
alleen in de E1VGLISH CLUB.

Onder toezicht van Staat, Stad en Provincie.
3000 studenten — 500 leergangen — 48 leeraars

specialisten — Lokaal op 2 minuten der Zuidstatie.

De gezondheid herw onnen  
zonder m edecijn

door de

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

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

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

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

Mijne heeren, ik ben maar een werkman, maar ik heb 
vastbesloten voor geheel de wereld getuigenis te geven 
van de oneindelijke diensten welke uwe Revalenta aan 
mijne vrouw heeft beweftn en ook om het gebruik daarvan 
aan alle lijdende menschen aan te beve'en.

Ontvang enz. L J. DnRr.
In doozen : fr. 2,50 ; fr. 4,50 : fr. 7,75. fr. 17,50. K a l c k k r - 

W ie l e m a n s , Hoofdagent, Rouppestraat, 2, te Brussel; 
bij alle goede apothekers en kruideniers.

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

'SuNUGHT"2C«p ^  
maakt de wascht sremakke.- 
lijk enpeeft het lijnwaad „ 
den frischen en aanyenamen 
yeur van den buitenlucht.

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- en Feestdagen.

M arkt van Iseghem 1 Ju li 8 Ju li
Boter per kilo fr. 2.90 a 3,10 3,10 a 3,30
Eieren per 26 2 ,10 a 2,25 2,20 è2,30

W a t  er u it het oude 
koffer k w am .

Het was een oud koffer, dat in een schuurtje bij allerlei 
rommel stond, leder jaar bij de groote kuisch werd het door 
de dienstbode afgestoft, maar nog nooit had zij zich ver
vaardigd er een blik in te werpen. Zij wist niet beter of het 
oude koffer moest afgestolt worden. Toen mevrouw zich van 
eene nieuwe dienstbode voorzag, de kuischtijd weer in het 
land was en de beurt kwam aan ’t echuurlje, toen moest 
de nieuwe dienstbode het koflerafstoffen. Deze wasechter 
wat nieuwsgieriger dan hare voorgangster en opende het 
koffer. Zij had er geen spijt van dat zij dat koffer geopend 
had, want het h&d voor haar gelukkige gevolgen. Zij vond 
n. 1. in dat koffer een boekje, waarin tal van spelen stonden 
en dat ook bewijzen bevatte van de wonderdadige genees
kracht der Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo. Daar zij 
zelf lijdende was aan de borst, besloot zij de Abdijsiroop te 
gébruiken en is zij ook als zoo velen voor haar door dat 
groote geneesmiddel genezen geworden.

De Abdijsiroop is dan ook een onovertroffen genees
middel, in geval van borst- en longaandoeningen, pleuris, 
influenza, slijm- en kinkhoest, keelpijn en tegen alle ziekten 
der ademhalings-organen.

Prijs per flesch van 230 grammen 2.25 fr. van 550 gr. 
4 fr en van 1000 gr. 7 franken. — Hoe gróotere fiesch, hoe 
voordeeliger d u s !

Algemeen-Depor L. I Akker. Rotterdam. Hoofd-Depot 
voor Belgie: O. de Beul, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen

Verkrijgbaar bij: J. VERHAMME apotheker M arkt
straa t Iseghem, en in alle apotheken.

ii
ÊN SPAARKAS

Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank
Zetel te A n t w e r p e n ,  N°7I, K u n s t l e i .

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

Co l l e g ie  d e r  Co m m is sa r isse n  : MM Jean della Faille  
de Léverghem, voorzitter; de Graaf A drien de Borchgrave 
d’A llena, Léon Collinet-Plissart, A ug . Delbeke, Edouard  
Joly, de Graaf Oscar L e Grelle, de Baron Frédéric 
de Roest d ’A lkem ade.

SPAARBOEKJES AAN 3,25 %
G eldneerleg’g ingen  voor bepaalden t i jd  aan 3.80 °/« 

U itg ifte  van grondobligatiën  aan 8.60 %
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

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

IEDEREEN aanschouwt de

s c h o o n e  B o r d u u r w e r k e n
die de Maatschappij « SINGER » tentoonstelt 
in haar magazijn onzer stad, 22, Gentstraat.

Wij vernemen dat er, te beginnen van 248ten 
dezer, eenen KOSTELOOZEN LEERGANG 
van BORDUURWERK zal plaats hebben 
in de bovenzaal der Café Royal (bijzonderen 
ingang).

Die leergang, welke 2 weken zal duren, mag 
gevolgd worden door elke persoon die 
een middelbaar machien der maatschappij 
« SINGER » bezit of bestelt.

Openbare Aanbesteding*
voor het bouwen van 

twee Woonhuizen met afhankelijkheden
op de Vanden Bogaerde-laan,

voor rekening van C. V e r e e c k e - V e r m e u l e n ,  
Ameyestraat, 42, waar de plans en lasten- 
kohieren ter inzage zijn der belanghebbende.

De aanbesteding zal plaats hebben den
20 Juli aanstaande, om 7 ure ’s avonds.

GEMEENTE EMELGHEM

Openbare A anbesteding
voor het botiwen van een WOONHUIS 

met aanhoorigheden 
voor rekening van A l b e r t  M a e s  te Emelghem.

Teekeningen, begrootingstaat en conditiën 
liggen van heden af ter inzage der belang
hebbende in de herberg de Bakkerij, by Aloys 
Vergote, te Emelghem, tot 17 Juli.

Verdere inlichtingen te bekomen bij C a m ie l  
S p r i e t ,  bouwkundige, Iseghem.

De Eigenaar,
ALBERT MAES.

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.

Studie van den Notaris

Le Corbesier te Iseghem .

I

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

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

le K oop . — 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.

Verhoogd 9995 fr.
2e K o o p . — 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, lastevrij.

Ingesteld 7075 fr . 
OVERSLAG : bij derde zitting, Dinsdag

18 Juli 1911, om 3 ure namiddag in de zaal 
van het Vredegerecht

11.
VERKOOPING VAN

Eene T W E E W O O N S T
met 43 aren 56 cent. erve en zaailand,

te ISEGHEM, bij de Lendeledestraat, gebruikt 
door A\oijs Desmet en August Meulebrouck, 
ieder mits 124 fr. bij jare.
INSTEL Dinsdag 11 Juli 1911,
OVERSLAG Dinsdag 26 Juli 1911, om

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

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 91 cent., gestaan en gelegen

te ISEGHEM,
hoek der Rouselare- en Kloosterstraat, gekend 
ten kadaster sektie A, nr 441b, palende oost 
Henri Clement-Devolder, zuid Jozef Deraedt- 
Iiosseeuw, 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 Donderdag 3 Oogst 1911, in den

Hert, bij August Verstraete.
Overslag Donderdag 17 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 vei koopen 
ongeveer 3 Hectaren aardappels gen aam d  
« Krüger » verdeeld in 43 koopen, telkens 
gerieve.

Gewone voorwaarden en 3 maanc’en tijd 
van betaling mits goede borg.

Vergadering om 1 uur ’s namiddags ter 
herberg « Het huis van Commerce » bij 
Frederik Oosterlynok.

Verborging onmiddelyk na de venditie 
ter herberg « De Nieuwe 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, rheum atisme. fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

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

PRIJS : f r .  1.25 de doos; f r .  3 .2 5  de 3 doozen of de d r ie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen depot: Apotheek F. TÜYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook

-A-. Rodenbach, Apotheker, Iseghem.
•n  ia Alle goede apotheken.

W a c h t  U -van n am aak se ls , ze z ijn  zon d er w a a rd e .

iO ^Q O O C O O O C O O O C O C O C ii

MEN VRAAGT een goeden STOKER 
(machinist). Vast loon. — Onnoodig zich 
aan te bieden zonder goede getuigschriften. — 
Inlichtingen ten bureele van de Gazette.

TE VERKIJGEN BIJ

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

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

aan zeer voordeelige prijzen.

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

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

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

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
MARKTSTRAAT, ISEGHEM.

Uitverkoop aan prijs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud. zilver, diamant 
en fyne 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 
oliën spoedige bediening.

Algemeen depót voor Iseghem  en omstreken :
Apotheek ArthurRodenbach

Groote M arkt

"W ekelijksche M arkten
KOKTttIJK

Tarwe heet
Rogge
Haver

fr
26 Jn n i

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. 00,00a 3ö,00 

id. 00,00 a 00,00
Veemarkt : 3 Juli 164 koeien, 

42 stieren, 45 ossen.
KOUSSELAJtE 27 Jun i

Tarwe 100 k° 20,00 a 20,50| |
18.50 & 19,50'
15.50 a 16,50
20.00 a 21,00
21.00 a 22,00 
I ! ,00 a 12,00

2.90 a 3,10
2.90 a 3,10

3 Ju li
19.50 a 20,00
15.50 a 16,00
19.50 a 20,00 
00,00 a 64,50 
00.00 a 95,00 
00,00 a 10.00

3,00 a 3,10 
2,20 a 2,30 

36,00 a 37,00 
00,00

130 veerzen

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
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

DEYBZE 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 Jun i
Tarwe de 100 k° 19,50a2l,50
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

AÜDENABRDE 35 Juni

Aardappels 100k°12,50al3,50 
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 3 Juli
Soda-nitraat beschikbare fr
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 3 Juli

4 Ju li
19.00 a 20,00
18.50 a 19,50
15.50 a 16,00
19.50 a 20,00
21.00 a 22,00
11.00 a 12,00
2.90 a 3,10 
2,20 a 2,30

37.00 a 38,00 
00,00 p 18,75
24.00 a 25,00 
00,00 a 64,00
0,00 a 94,50 

5 Ju li
8.00 a 9,00 

2,80 a 3,00
1.90 a 2,00
2.00 a 2,10

40.00 a 45,00 
1 Ju li

19.50 a 20,00
15.00 a 00,00 
2,60 a 2,80

11.00 a 12,50
19.00 a 19,50
20.00 a 20,50 

1,55 a 1,65
22 Jnni

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

00,00 a 45,00 
a 3,75

23,10
31,50

25 ossen l e kw . 0,90 k 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 VOLIjEERD.
Eenige weken zijn voldoende om aan eene 

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren, ten einde haar in staat te 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.

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd ste r en naais ter

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Goea Grijs Haar
M E E R  M !

«Be Nieuwe London»
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aak t bet 
h aarg lan zen d  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de peiletjes 
van he t hoofd weg.

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

In  flacons van  fr .  1 ,5 0  en fr .  S ï.5 0

Engslscfta B a a r d t i a c t u u r  a i o  2  f r .  p e r  fla c o n

T e  koo 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  P e u k w in k e ls  

1« 't (roet: Ftrfunerlt Dr Salp, WichUbek»

Superphosphate KUHLMANi
SÉCHÉ AU F0UR

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d r o o g d  i n  O y e ,

P l o m b  d e  | c  t j g a r a n t i e

Dosages garantis

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

I I

K

HET VLUGSTE

f p JÉ  Mengelingen gewaarborgd

Wie 
Kft. Exporté Eischt het merk

BY ALLE

vettenkooplieden

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

Q flCLÖTURES MÉXALLIQUES
LÉP ff. 6 9  8 4 O/PLÓMt DUONNCUK. CR? PRIX

RSTtN BER G BUp^5TCĤ üTVc ^ 7v.°'74ANDERLECHT-BRUX

KATALOGUS KOSTELOOS.

PflRTES.CHENltf
P0ULAILLERS.
C RI L LA G E S,
TISSU§.CABLES.
PAILLASS0M5.
R0NCE5. RESSORTS 
«t autres articta 
cn fil métalliou«

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, ISKGHH1M

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

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

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

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

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

B3DD2N gereed op?emaakt voor 2 personen, aao 20-25 33 33-40 en 45 fr.
BEDDEN, 1° kwaliteit van windhaar. gekuischt met midïien, voor 2 personen

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

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

H uldevetter straat, 35, A ntw erpen
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reservea 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 
opbouwen van buizen.
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. 124,90  
15 jaar fr. 9 1 , G O

G rondpandobligatién 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 toenden tot eenen der agenten:

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch» GOOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTL, 
Koster, Ingelmunster; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke; O. ROSSEEL, Verzke- 
raar te Rumbeke.

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. 7 5 , 5 0
25 jaar fr. 6 5 , 8 0
30 jaar fr. 5 9 , 6 0

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

M . & I T M ,  MEIER
Bijzoadsre Gtiirurgijns Taadmaesters-Specialisten 

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

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M oskroen straat, 2 K o r t z jk

bij het g ev a n g , huis m et k o etsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voialle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor e ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de ouöt tantf en wortels 
h e b b e n  n i e t  van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uöet huis van 
Mr en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak^klaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men ka>ok niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAUCE MdUËR 
ondernemen ook de heT-stelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volfS  hun m'euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen  van ai 5 frank. — V o lled ig e  g e ten  van af 
ÏOD franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  k o u d e  uit de 
laboratoire van Mr en M“* Maurice M EIER , zijn verzekerd  v* het leven  
T e  raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgaderd de zop 
e n  h o o g d a g e n .


