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VELOTAKS.
De bond der wielrijders van Belgie had eene 

vraag ingediend om den velotaks van 5 fr. 
op 3 fr. te brengen.

De commissie gelast met het onderzoek, 
heeft d§ze aanvraag verworpen.

M. de la Kethulle verdedigt de aanvraag 
van den Belgischen wielrijdersbond — De 
opbrengst der velotaksen van onze Provincie 
zal nu rond de 400,000 fr. bedragen. Deze 
opbrengst verhoogd van jaar tot jaar. Heden 
beloopt Zij bijna tot het zesde deel der 
inkomsten onzer Provincie. De velotaks is te 
hoog in evenredigheid hetgeen een rijwiel 
kost. Hedendaags is het rijwiel geen pracht- 
rijtuig m eer. het wordt m e e s t  gebruikt door 
werkman en burger. De spreker vraagt dat, 
indien men de taks behoudt op 5 fr., de 
opbrengst ervan zou besteed worden tot het 
maken van wielrijders banen. De bijdragen 
door de Provincie gedaan, zijn veel te klein 
in evenredigheid van het beloop der taksen.

M. Landas doet eenige opmerkingen op 
hetgeen M. de la Kethulle komt te zeggen. 
Wanneer den Belgischen wielrijdersbond den 
afslag van den velötaks bekwam, die van
10 fr. op 5 fr. gebracht wierd, verklaarde 
hy zich tevreden, en beloofde hierop niet meer 
terug te komen. Vroeg heeft hij zijne belofte 
vergeten.» Die taks is niet overdreven, des 
te meer er vele werklieden zijn die eene 
kostelooze plaat bekomen. — M. de la Kethulle 
zou de Provincie nog grootere onkosten willen 
opleggen, door het maken van nieuwe wiel- 
rijdersbanen. Er is reeds veel gedaan geweest; 
overal vinden wij gravierwegen die door de 
velorijders gebruikt worden. Samen met de 
Bestendige Afvaardiging, heeft M. D’huvettere 
een voorstel neergelegd om de geldelyke 
tusschen komst der Provincie te regelen, bij 
het maken van velobanen door de gemeenten. 
In 15 jaren zouden al de wenschen der velo
rijders vervuld zijn. Wy zijn dus op goeden 
weg en ik hoop dat M. de la Kethulle met ons 
zal t ’ akkoord zijn.

M. Carpentier. — Daar zoo even komt de 
achtbare heer Landas, bestendige afgevaar
digde, te spreken van de kostelooze veloplaat 
ten voordeele der werklieden. Ik acht het 
noodzakelijk daarbij te voegen, dat deze koste
looze plaat enkel verleend wordt aan de 
werklieden, wiens woning 3 kilometers ver 
afgelegen is van de plaats waar zij wetken. 
Mij dunkt dat dezen afstand wat overdreven 
fs. Inderdaad, laat ons eenen werkman ver

onders te l  len, die woont op eenen afstand van
2 kilometers van zjjn werk. 2 kilometers, dat 
is 24 minuten gaans;, of omtrent 50 minuten 
voor gaan en keeren. Te voet is eenen afstand 
van 50 minuten onmogelijk af te leggen door 
eenen werkman die, den middag, enkel be
schikt over eene tijdruimte van eene uur of, 
ten hoogsten, eene uur en half. Ook zijn deze 
die den middag tehuis willen eten, meest allen 
verplicht per velo te gaan. Mij dunkt dat deze 
werklieden ook de vereischte voorwaarden 
vervullen, om van eene kostelooze plaat te 
kunnen, genieten. Als gevolg heb ik de eer 
de voorstel te doen dat, tot het bekomen van 

. eeoe kostelooze plaat voor de werklieden, den 
vastgesteld  en afstand zoude gebracht worden 
op 2 kilometers in plaats van 3.

Deze voorstel, ondersteunt door de heeren 
Ridder van Outryve d’Ydewalle, Ridder 
de Vriese, de la Kethulle ,en Goethals, wordt 
na bespreking, by meerderheid van stemmen 
aanveerd.

De velotaks van 5 fr. wordt behouden. 
(Spijtig genoeg, dat was al iets waarmede 
men de burgerij kon welgezind maken).

MANDELBEEK.
M. Alfons Carlier spreekt over de over- 

stroomingen van de Mandel. Verleden jaar 
wierden de aangelanden diep beproefd door 
de overstroomingen ; Rumbeke, Iseghem, 
Ingelmunster, Oost-Roosebeke en Wacken 
hebben merkelijke schade geleden. Mijnheer 
Goethals, burgemeester van Meulebeke, deed 
een onderzoek doen over de oorzaken dier 
overstroomingen. Ingevolge het verslag, door 
den ingenieur M. Mostaerd opgemaakt, heeft 
M. Vierendeel, hoofdingenieur, drie middels 
aangewezen om den toestand te verbeteren :

1° De hekkens, voor het rooten van vlas, 
niet meer in het midden der rivier leggen, 
maar op den kant, in insprongen die daarvoor 
op de noodige diepte zouden gegraven worden; 
op deze wijze zou men de afdammingen, die 
nu in roottijd het water tegenhouden, kunnen 
weglaten; 2° de Mandei kuischen ; ’t zijn de 
gemeenten die zulks moeten bekostigen; 
3° een deel van den Mandei, tot aan de Leie, 
rechttrekken ; dat werk zou 140,000 fr. kosten. 
Maar eerst zou de Staat zelf de Leie op een 
deel moeten rechttrekken. Zoolange dat niet 
gedaan is, kunnen wij niet vooruit.

M. de gouverneur heeft beloofd aan te 
dringen bij den minister van openbare werken, 
opdat dit werk zou aangevangen worden. Nu 
hebben wij. als minister, eenen West-Vlaming, 
M. Vande Vyvere, die de streke kent.

M. Carpentier. — IK wTil van deze gelegen
heid gebruik maken om nogmaals mijne 
klachten te voegen, bij deze van den achtbaren 
heer Carlier, nopens den allerslechtsten toe
stand van de Mandel. Verleden jaar heb ik 
deze zaak grondig besproken, uwe aandacht 
roepende op de middelen welke sedert meer 
dan 25 jaren aangeprezen werden om dezen 
toestand te verbeteren, door eene gezaroentlijke 
tusschen komst van Staat, Provincie en de 
aanpalende gemeenten. Ik heb er op aange
drongen het Staatsbestier uit te noodigen, 
zonder uitstel de voorloopige werken uit te 
voeren die de andere werken moeten ver
gemakkelijken. Mijn voorstel is door u allen 
ondersteund geworden, en de achtbare heer 
gouverneur heeft welwillend zijne hooge 
tusschen komst beloofd om deze werken te 
doen verhaasten.

Dit jaar wil ik de menigvuldige beweeg
redens niet herhalen, welke ik verleden jaar 
heb doen gelden. De achtbare heer Carlier 
heeft dit opperbest daar zoo even gedaan.

Ik wil enkel den vurigen wensch uitdrukken 
dat de achtbare heer gouverneur nogmaals, 
en met meer kracht, zoude willen aandringen 
bij den heer minister van landbouw en open
bare werken, opdat er zonder uitstel een einde 
zoude gesteld worden aan den slechten en 
onverdragelijken toestand, in denwelken de 
aangelande pachters en eigenaars langs den 
Mandei, zich bevinden.

Algemeene goedkeuring. — De heer gouver
neur belooft krachtdadig tusschen te komen.
Hulpgelden der Provincie voor het 

maken van velobanen.
Het verslag der geldelijke tusschenkomst 

van de Provintie en het maken van velo
banen wordt neergeleid.

M. Carpentier. — Zooals ‘'gij het allen 
hebt kunnen bemerken, heeft de Bestendige 
afveerdiging en, naar haar voorbeeld, de 
4d<l Kommissie, de velopaden gerangschikt- 
in twee klassen : De goedkoope velopaden 
en de kostelyke* ,

Onder de eerste vindt men deze welke 
enkel aangelegd worden in porphyre en ook 
nog deze aangelegd in porphyre en ballast.
— Zy kosten 500 tot 1000 fr. per kilometer. 
Onder de tweede zijn deze welke, in den 
zelfden aard als de graviers, gelegd worden 
met moellons, ballast, en porphyre. Zij kosten 
van 2500 tot 3000 fr. per kilometer en meer 
volgens hunne breedte.

De velopaden van de eerste klas moeten 
langs de grachten gelegd worden. — Het 
ware ongeschikt en onvoorzichtig ze te 
leggen naast het gekalsijde deel der steen
wegen uit reden de gebruikte materialen 
te zwak zouden zijn om te wederstaan aan 
de drukking der zwaar geladen wagens.
— Naast de kalsijden mogen alleen gelegd 
worden de kostelijke velopaden in moellons. 
ballast en porphyre. Daarom vind ik mij 
verplicht volkomen de besluiten af te keuren 
van het verslag der 4de Kommissie, door 
dewelke men de gemeenten schijnt aan te

raden nevens de kalsijden velopaden aan te 
leggen in ballast en porphyre aan de prys 
van 1000 fr. per kilometer. Ik veronderstel 
dat zulks eene vervanging of eene misgreep 
is. — Dusdanige velopaden zouden van geenen 
duur zijn eo iedereen zal mijn gedacht deelen 
dat nevens de kalsijden duurzame velopaden 
moeten gelegd worden, kostende van 2500 
tot 3000 fr.

Er moet ten anderen wel opgemerkt worden 
dat goedkoope velopaden enkel kunnen aan
gelegd worden langs zeer breede steenwegen 
of, ten minsten langs deze waar nog geene 
tramlinie te vinden is. Daar waar er eene 
tramlinie bestaat is men ongetwijfeld ver
plicht velopaden te leggen die kunnen weder
staan aan de drukking der zwaar geladen 
wagens en die bijgevolg zullen moeten 
kosten minstens 2500 fr. voor eene breedte 
van 0,60 m.

Indien het verslag de voorstel doet dat de 
Provincie een hulpgeld zal betalentot beloop 
van 1/6 der kosten voor het leggen der 
laatstvermelde velopaden van minstens 2500 fr. 
per kilometer, ben ik met de 4de Kommissie 
t ’akkoord, maar ik houd er aan dat de 
zaak aldus goed zoude verstaan zijn en 
door de bestendige afveerdiging bekrachtigd

De verslaggever bekent dat er in het 
verslag eene misgreep is begaan. Hij geeft 
volkomen gelijk aan den Heer Carpentier 
wiens zienswijze door de Bestendige afveer
diging aanveerd wordt en bekrachtigd.

M. de Voorzitter geeft lezing van een 
wensch uitgedrukt door M. de la Kethulle 
en eenige andere leden, ten einde het 
krediet vuor het maken van velowegen van 
löyoöO franks te verhoogen.

M. Bruneel de Montpellier. — Ik kan 
niet aannemen dat het krediet in evenre
digheid zou zijn met de opbrengsten der 
taksen, maar wel in evenredigheid der 
noodwendigheden.

M. D’Huvettre. — De opmerkingen door 
M. Carpentier gedaan, zijn zeer gegrond.
— Wij nemen goede nota van den misslag 
dien wij begaan hebben en welke hij ons 
zoo klaar bewezen heeft.

M. de la Kethulle. — De voorstel die 
wij deden moet u niet verschrikken, het 
beloop der ontvangsten voor de taksen 
bedraagt 25 duizend franks meer sedert de 
drie laatste maanden.

M. de Voorzitter. — Wij zijn t ’ akkoord, 
het krediet vafi 15 duizend franks voor de 
velowegen is aangenomen. Indien het te 
weinig ware zoude Bestendige afvaardiging 
voorenstellen hetzelfde te verhoogen. Aange
nomen.

In de Kamer.
De Kamer hield zich dinsdag bezig met de 

bespreking der begrooting van buitenlandsche 
zaken en de werking onzer consuls in den 
vreemde, tot bevordering van den uitvoer 
der Belgische produkten.

Baron Gillès de Pélichy, die zich bijzonder 
aan die kwestie gelegen laat-, sprak als volgt :

Den toestand onzer nijverheid is prachtig, 
maar onze handel laat veel te wenschen.

De wetenschappelijke studiën zijn in ons 
land zeer uitgebreid ; wij hebben politieke 
mannen van eersten rang, geleerde doktors, 
welsprekende advokaten, onvergelijke kunste
naars, talentvolle ingenieurs, bekwame nij- 
veraars, de beste werklieden der wereld. — 
maar wij missen goede handelaars om onze 
waren te verkoopen ; er zijn er, ik weet het, 
maar niet genoeg om aan de steeds toe
nemende uitbreiding onzer, nijverheidstakken! 
eenen genoegzameo. uit voer te 'verzekeren.

Hoe daarin voorzien ?
Het gouvernement kan hierin medehelpen 

door het geven van reisbeurzen, door eenen 
welingerichten inlichtingsdienst eo alle 
slach van pldatregelep, die voor dbel hebben 
onzen handel met het buitenland te onder
steunen eti te vergemakkelijken, maar onze 
nijveraars, onze financiemannëh, qnzé hande
laars moeten deze middelen gebruiken om 
verder en verder hunne werking uit te 
strekken, en de voortbrengselen van onze 
nijverheid meer en meer té doen kennen en 
te verspreiden.

Om daartoe te komen, moeten de eerste 
zich vereenigen voor de gezamentlijke voort- 
brengst; de tweede moeten hun de geldmiddels
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verschaffen om hunne ondernemingen door 
te drijven ; de derde, de handelaars, en ’t zijn 
bijzonderlijk deze, moeten onze buiten- 

Jandsche handelskantoren vermenigvuldigen 
en versterken.

Om deze uitbreiding te vergemakkelijken, 
zouden er verschillige nijveraars zich moeten 
in syndikaat vereenisen, om de onkosten af te 
dragen voor het stichten van verkoophuizen 
in den vreemde; Deze zouden de produkten 
van die vereenigde fabrikanten te koop stellen 
en in hunnen paam de zaken in het buitenland 
verhandelen.

Die syndikaten zouden ook moeten in de 
groote handelscentrums goed betaalde agenten 
hebben, die de stalen, modellen en prijzen 
bezitten van de verschillige fabrikaten die zij 
denken in die streken te kunnen verkoopen.

Vele van onze landgënooten aarzelen1 uit 
vreeze van geldvèrlies, zaken in het buiten
land te doen, maar hierin ook kunnen onze 
finantieele inrichtingen hun ter hulpe komen.

Dit werd op de conferencie der Belgische 
belangen in den vreemde zeer duidelijk uiteen
gezet door den heer Thiebault, professor van 
financieele wetenschappen aan de hoogere 
handels- en consulaire school te Bergen, alsook 
doof den heer Corty, voorzitter van de Kamer 
van koophandel te Antwerpen!.

Onze handelshuizen in den vreemde zijn 
niet in voldoende getal. De Belgische families 
zijn er te veel op uit aan hunne kinders, een 
gemakkelijk leven te verschaffen. Men schijnt 
te vergeten dat de arbeid een machtig middel 
is tot verzedelijking.

De goede duitsche familiën zenden hunne 
zonen naar wijd en zyd ; bier integendeel zijn 
het slechts jonge lieden aan wie eene reisbeurs 
toegekënd is, die zich naar den vreenjde be
geven. De groote nijveraars en kooplieden 
zouden hunne zoons moeten zenden naar de 
vreemde janden, om hen daar op eene weerdige 
wijze te vertegenwoordigen en den Belgischen 
naam te doen in eere houden. Zoq zouden zij 
de hulp der vreemde exporthuizen kunnen 
missen voor de overzeesehe landen, en zelf 
met meer voordeel en winst hunne zaken 
kunnen verrichten.

De vreemde nijveraars maken onze voort
brengselen na en leveren dezelve aan goedkoo- 
peren prijs; het is dus hoogst' noodig dat wy 
zelf onzen nandei met het buitenland inrichten 
en in handen houden. Dezen wég dienen onze 
landgenoöten in te slaan en zij mogen zich ver
zekerd achten van de welwillende medewer
king van onze consuls en den milden steun der 
regeering.

De abonnem entstaks
Wij lezen in den Landbouwer ■: / . • •
Te Rousselare weet iedereen dat er alhier 

eenen abonnementstaks bestaat ; dat is eenen 
taks die steunt op de geschatte fortuin en op 
het geschat inkomen a) van de bewoners van 
Rousselare en b) van de Nijverheidsgestich- 
ten, — die taks beloopende tot 48.000 fr. 
voor de inwoners en 12 000 fr. voor de ge
stichten wordt jaarlijks verdeeld door den 
gemeenteraad of liever door eene commissie 
van gemeenteraadsleden en goedgekeurd door 
den. gemeenteraad.

Het is reeds van in de jaren 1838 dat, die 
taks hier bestaat ; hij beliep dan tot min dan
10.000 fr. en werd verhoogd naarmate ook 
de noodwendigheden van de stad aangroeiden.

De *gèmeetitëraad heeft in dit tal van jaren 
verschillige manieren van töepassen van dien 
jaarlijkschen taks aangenomen, hetgeene 
bewees dat het altijd erkend werd dat die 
taks moeilijk was om te verdeelen. Nu in de 
laatste 8 dagen besloot de gemeenteraad eene 
commissie te benoemen van 6 leden om dien 
taks vast te stellen en nog bestatigt men dat 
de abonnemenstaks iets in zich draagt dat 
ongelijkheid en onrechtveerdigheid naby 
komt.



Ten anderen wij komen nu kennis te nemen 
van de openingsrede, den 4 Juli 1911 uitge
sproken door den heer Baron Ruzette, 
Gouverneur van West-Vlaanderen. vóór de 
heeren Provincieraadsleden en waaruit wij 
eenige bijzondere aanhalingen nemen, om te 
bewijzen dat het stelsel van den abonne- 
mentstaks gansch en geheel zoowel door den 
heer Gouverneur als door het ministerie ver
oordeeld wordt.

Eerst stelt den heer Gouverneur vast dat 
de abonnementstaks eene oud-bestaande be- 
belastingis, maar hij verklaart dat zijneachting 
voor de.dingen uit het verleden niet zoo 
verre strekt dat hij spreken zou ten voordeele 
van het behoud, in deze provincie, van eenen 
vorm van belasting, die evenzeer af te keuren 
is in het opzicht van zijne verdeeling als in 
dat zijner toepassing.

Het voornaamste gebrek, zegt de heer Gou
verneur, dat men aan den abonnementstaks 
verwijten mag, is voorzeker dat hij tot wille
keur kan leiden. Hoe kan men immers toch 
met zekerheid de samenstelling en het uit
komen van papierweerden schatten of de 
winst door een beroep of eene nijverheid 
opgeleverd ? Ook mag men geen gehoor geven 
aan het zeggen van het publiek, want, het 
kleed maakt de man niet, en het is al geen 
goud dat blinkt ; men heeft dikwijls bevonden 
dat lieden, die voor rijk en welstellend door
gingen, metterdaad niets bezaten en dat 
anderen wTelke men eenen bekrompen toestand 
toeschreef, eene aanzienlijke fortuin nalieten.

Het hoofdgebrek van den abonnementstaks 
is dus dat hij tot willekeur aanleiding geeft ; 
het is des te meer betreurlijk, dat de taks ge
regeld wordt door den gemeenteraad, die, men 
mag het zeggen, meest altijd, ten onrechte, 
verdacht wordt van toegeving voor de vrienden 
en van strengheid ten opzichte van hunne 
tegenstrevers, alhoewel zeer dikwijls het 
tegenovergestelde is gebeurd.

Het is waar dat dezen die zich overschat of 
ten onrechte belast achten, eene schriftelijke 
klacht mogen indienen bij de bestendige afveer- 
diging van den Provincieraad, maar het groot 
getal ingediende klachten en de groote moei
lijkheden welke de leden van de Bestendige 
Afvppnliginer ontmoeten in i>et onderzoeken 
van deklachten, maken dat dit beroep zonder 
nuuig  uitwerksel zij.

Verder zegt de heer Gouverneur dat in 
West-Vlaanderen nog enkel 105 gemeenten 
zyn waar eenen abonnementstaks bestaat, te 
weten : 1 in het arrondissement Brugge, geen 
één in ’t arrondissement Oostende, 3 in het 
arrondissement Veurne,3in het ai rondissement 
Dixmude, 17 in het arrondissement Thielt, 17 
in het arrondissement Rousselare. 36 in ’t ar
rondissement Kortrijk en 28 in het arrondis
sement Yper.

De abonnementstaks heeft reeds meermaals 
en talrijke afkeuringen onderslaan : de com
missie die door K. B. van 9 November 1847 
aangesteld was, keurde ze af als een willekeu
rige belasting.

In de Kamerzitting van 12 Juni 1860 werd 
de abonnementstaks ook hevig aangevallen 
door Mijnheer Tack : « Kwetsen zij het alge
meen belang ? Ik zeg van ja. Welhoe men 
legt in 1600 gemeenten abonnementstaksen op 
zonder dat er voor de schatplichtigen eeniger- 
hande waarborg besta ; zij worden op de wille- 
keurigste wijze belast, men maakt er maar al 
te dikwijls een werktuig van wraaklust van, 
en dit zou het algemeen belang niet schaden ? »

Het Staatsbestuur heeft herhaalde maal zijne 
weinig gunstige meening over den abonne
mentstaks laten kennen. In zijnen omzendbrief 
van 5 Mei 1898, sprak Minister Schollaert:
« Om te eindigen, moet. ik laten weten dat 
ik, evenals mijne voorzaten, het vervangen 
van den persoonlijken omslag donr andere be- 
laslingen, slechts kan goedkeuren. Talrijk zijn 
de gemeenteraden die sinds eenige jaren, dien 
maatregel van vereenvoudiging en verbetering 
le baat genomen hebben. »

Volgens de heer Gouverneur heeft de abon
nementstaks maar één voordeel en het is dit 
dat de gemeente op voorhand weet hoeveel 
hij gaat opbrengen, maar dit eenig voordeel 
kan niet opwegen tegen het hoofdgebrek dat 
tot willekeur leidt en ’t gene bewijst dat men 
gemakkelijk den abonnementstaks door andere 
kan vervangen, is dat hij in al de gemeenten 
van het arrondissement Oostende is afgeschaft 
en nog slechts in één gemeente rond Brugge 
is blijven bestaan.

De heer Gouverneur eindigde zijne aan
spraak met den wensch te uiten dat er een 
dag zou komen waarop uit de provincie 
West-Vlaanderen een taks zou verdwijnen die, 
zooals hij heeft aangetoond tot zware moeilijk
heden aanleiding geeft en de deur openzet 
voor tallooze onrechtveerdigheden.

Alhoewel wij weten dat de heeren leden van 
de commissie van den abonnemenlstaks al het 
mogelijke doen om den taks zoo juist mogelijk 
toe te passen aan 0.50 fr. ten duist op de 
geschatte fortuin, en 2,50 fr. ten duist op het 
geschat inkomen en winsten, moet men, bij 
het naarzien der abonnementstaks te Rousse
lare toch bekennen dat de heer Gouverneur 
waarheid spreekt en dat het wenschelijk ware 
dat de gemeenteraad zoohaast mogelijk die 
onrecht.veerdi^ belasting vervange door an
dere belastingen die ten minste dat voordeel 
zouden hebben op vasten basis te steunen.

D.

G em eentehuizen.
Dezer dagen wierd er in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers aan den heer Minis
ter van Binnenlandsche zaken eene vraag 
gesteld over het getal gemeetehuizen die in 
herbergen of drankhuizen gevestigd zyn.

l)e minister antwoorde als volgt :
De Provintie Antwerpen telt er O, Brabant 4, 

Oost- Vlaanderen 89, West- Vlaanderen 150, 
Henegouwen 17, Luik 3, Limburg 15, Luxem
burg 2, Namen 1, — samen 281.

In de zitting van den Provincialen raad 
heeft men zich ook met die kwestie bezig 
gehoulen. M. Pecsteen met eenige ander 
leden van den raad drukten den wensch uit 
dat het gouvernement en de Provintie sub- 
sidien zouden toekennen voor het bouwen 
of herstellen der gemeentehuizen

M. Pecsteen haalde verschillige gegronde 
redens aan om de gemeenten daartoe aan 
te zetten.

Iseghem is ook nog onder het getal der 150 
gemeenten die geen gemeentehuis hebben. 
Voor eene stad van 15000 inwoners zijn wij 
onder dit opzicht deerlijk gehuisvest. Het 
slechtste van de zaak is dat er daartoe veel 
geld noodig is en dat de kas slecht voorzien is.

Wie zal ’t helpen ?

Oaze vorsten te Charleroi.
De koning en de koningin, vergezeld door 

den hertog van Braband, zijn maandag namid
dag, ten 3 ure in de statie van Charleroi aan
gekomen. Na den welkomgroet van den burge
meester, bood mevr Devreux de koningin een 
prachtigen bloemtuil aan. Toen de vorslen op 
de Statieplaatsverschenen, werden zij door eene 
geestdriftige menigte toegejuicht. In de feestzaal 
der tentoonstelling hebben 4000 personen onze 
vorsten rechtstaande toegejuicht De koning en 
de koningin hebben samen eene wandeling ge
daan in de hovingen en scheidden dan : de ko
ning bezocht de machienenhall en de koningin 
de afdeelingen van gezondheid en liefdadig
heidswerken. Ten 5 ure kwamen iHH. MM. 
bijeen in het paleis der Vrouw.

De vorsten hebben vervolgens nog de tentoon
stelling van schoone kunsten bezocht, waar zij 
verwelkomd werden door den socialistischen 
volksvertegenwoordiger Destrée, en dearbeids- 
hoogeschool. Zij zijn ten 6 ure terug vertrokken 
naar Oostende.

Een schadron van het le lansiers maakte het 
eeregeleide van den koninklijken stoet uit.

Bericht aan de landverhuizers.
Men weet welke begeestering deuitwijkings- 

landen in ’t algemeen, en Amerika in ’t bij
zonder. op ons volk uitoefent en, zoo men zich 
een weinig met uitwijking heeft beziggehouden 
heeft men kunnen bestatigen met welke onbe
grijpelijke lichtzinnigheid vele uitwijkelingen 
vertrekken en hoe gemakkelijk zij geloof echten 
aan de bedriegelijke beloften van hen die er 
belang in hebben.

Men weet ook dat zij, in eene nieuwe wereld 
verloren, zonder steun noch wijzen raad. de 
grootste gevaren loopen zoowel onder stoffelijk 
als onder zedelijk gebied.

De uitwijkingsbeweging, deze laatste jaren 
reeds zoo groot, schijnt zich nog meer te willen 
uitbreiden ; daarom meenen wij een uiterst 
nuttig w^eris te verrichten met aan het volk 
’t bes aan eener maatschappij te doen kennen 
die iedereen in zake van uitwijking, al de 
mogelijke diensten en dat zonder het minste 
eigen belang zal bewijzen. Wij willen spreken 
van de St. R afaèls  m aa tschapp ij .

Wij verzoeken dringend alle personen, die 
om hunne toekomst in de nieuwe wereld be
kommerd zijn, het land niet te verlaten zonder 
zich voorafgaandelijk tot de leden van boven
gemelde maatschappij gewend te hebben, den 
Baron Bénédikt Gillès de Pélichy, Gheerwyn- 
straat, 9, Brugge, of den Eerw. Heer Van 
Houtryve Sint-Joorisstraat, 37 Brugge.

Dezen zullen hen inlichten over de geluks- 
kansen welke zij hebben en hen, bij hunne 
aankomst in Amerika, aan de vertegenwoor
digers van de Maatschappij aanbevelen ; deze 
vertegenwoordigers zijn mannen die door 
w’ijzen raad en ondervinding het gelukken der 
nieuw aangekomenen grootelijks zullen ver
gemakkelijken.

Voegen wij erbij dat de Sint Rafaëlsmaat- 
schappij in staat is aan uitnemend gunstige 
voorwaarden landbouwers en landbouwers
gezinnen welke een klein kapitaal bezitten in 
eene kolonie onder h ire bescherming gesticht 
in Michigan te plaatsen. Er zullen slechts 200 
huisgezinnen aangenomen worden : de eersten 
zullen de besten zijn.

Bedevaart naar 
O. L. V . van  Lourdes.

Een Franciscaansche Bedevaart naar O. L. 
V. van Lourdes (Frankrijk) is ingericht van 
den 18-26 September 1911.

Al dezen die begeeren deel te nemen aan 
den bedevaart, de Derde-Ordelingen en niet- 
Derde-Ordelingen, kunnen zich wenden tot 
Z. E. P. Benedictus, gardiaan der Minder
broeders Capucienen te Iseghem, w aar al de. 
noodige inlichtingen bereidwillig gegeven 
zullen worden. Men zal vértrekken uit ver
scheidene steden. Van Doornik is de prijs in 
le klas 148 fr. in 2"a klas 95 fr. en in 3* klas 
63 franks.

Bij het nemen eener inschrijving, dringend 
verzoek naam, voornaam, woonplaats en 
postbureel duidelijk op te geven. De inschrij- 
vingslijst wordt bepaaldelijk gesloten op 
3 September ’s middags.

B IN N E N L A N D
Thielt .  — Betooging ter eere van m inister 

Vande Vyvere. — Zondag 30 Juli aanstaande 
zal te Thielt eene groote betooging gehouden 
worden ter eere van M. AIoïs Vande Vyvere, 
volksvertegenwoordiger Thielt, die minister 
van landbouw en openbare werken geworden 
is.

Eene commissie van bevoegde en ieverige 
persoonen, is volop bezig met maatregels te 
nemen.

Het is gekend, welke diensten M. Van
de vyvere reeds aan de goê zake bewezen 
heeft. Nu zetelt hij in den raad der kroon, 
en is ongewijfeid geroepen om de zaken 
van den lande te bevorderen.
— Muilplaag. — De muil- en pootplaag 

onder het vee,'is ook te Thielt uit gebroken, 
in den stal van landbouwer Désiré Verbrugge, 
in den Elsthoek, (4den wijk).

Ingezien het ontstaan der plaag, heeft de 
burgemeester de noodige voorzorgmaatregelen 
genomen.
Ing-elmunster. — Nieuwe post. — M. de 

minister van spoorwegen, posterij en telegraaf 
laat den heer baron Gillès de Pélichy, volks- 
vertegen woordiger, kennen dat hij besloten 
heeft te Ingelmunster,- door de zorgen van 
zijn beheer, een nieuw gebouw ten gebruike 
van den postdienst te doen oprichten.

L oke ren . — Ttoee vreeselijke ongelukken
— Twee schoonbroeders, 18 en 36 jaar oud, 
waren zaterdag avond gaan zwemmen in de 
Durme. Een hunner onder water verdwijnende, 
sprong de andere hem ter hulp, maar zij 
beide verdronken.

— Eene vrouw van 58 jaar oud. moeder 
van 13 kinderen, die zondag tegen avond 
van Lourdes terugkeerde naar huis, werd 
in het overloopen van de straat door een 
automobiel van Antwerpen verrast en over
reden ; zij was op den slag dood.

M echelen. — Sedert eenigen tijd had men 
bemerkt dat de ankers der schuur van de pacht
hoeve Andries uit den haak gelost waren, doch 
men had er geen acht op genomen. Maandag 
avond bevonden zich de twee zonen van de 
w'eduwe aan ’t werk in de schuur, toen zich 
eenkslaps een gekraak liet hooren, gevolgd van 
een schrikkelijk gedruisch. Gansch het dak 
kwam naar beneden. Een der zonen kon zich 
snel onder eene kar verschuilen, doch anders 
was het met zijn broeder gelegen, die onder de 
puinen werd neergeveld. Er daagde weldra 
hulp op van wege de geburen en niet zonder 
moeite kon men er in gelukken het slachtoffer 
te ontlasten, doch hij werd in eenen deernis
wekkende!) toestand opgenomen. Men vreest 
voor zijn leven.

Cornelis zette ’to p  een loopken.
Raadt, Vrienden, eens waarheen ?...
Er eenen pakken van 't Wit stoopken 
Want bet r is er geen !...
Vieux-Sytème merk ’t Wit stoopke 
Jacques INeets Antwerpen.

Het Festival van Ingelmunster.
Er was zondag laatst een stroom van volk 

in ’t park van ’t kasteel, ’t Is daar waarlijk 
eene uitgekozene plaats vooreen muziekfeest 
in open lucht, die de liefhebbers en wan
delaars aantrekt om eenige genoegelijke uren 
in dit schoon zomerverblijf door t.e brengen. 
Ook in de gemeente was er veel bedrijvigheid 
en verkoop. Herbergiers en neeringdoeners 
beleefden een goeden dag.

Het openingstuk uit Oberon werd gespeeld 
door de Harmonie van Ingelmunster. Uit 
den mond van bevoegde muzikanten hoorden 
wij met , vollen lof spreken over de keurige 
uitvoering en den grooten vooruitgang 
die de maatschappij sedert eenige jaren op 
kunstgebied gedaan heeft, onder de leiding 
van den kuudigen bestuurder heer Robert 
Schotte, aan wiens bekwaamheid en toe
wijding iedereen hulde brengt.

Het muuziek van Wervick behaalde niet 
min bijval met de ouverture en concerto 
voor klarinetten. M. Gabelles den verdiens
telijken bestuurder weet zijne muzikanten 
te geleiden en op de hoogte te houden, 
niettegenstaande de stoornis die de sport- 
liefhebberij in de muziekwereld te wege 
brengt.

De Harmonie van Rousselare heeft wellicht 
haar zelven overtroffen ; nooit hoorden wy 
keuriger uitvoering als deze van Milenka 
van Blockx. M. Matthys bestudeert goed de 
partitien, en doet er de minste aanduidingen 
van juist en trouw weergeven.

Wij waren benieuwd om de jonge maat
schappij van Bisseghem te hooren die slechts 
sedert vier jaar bestaat en reeds zoo gunstig 
gekend is. M. Van Tieghem is een bekwaam 
muziekmeester, dit weten wij sedert l a n g ; 
hij is ook geen onbekende alhier even als 
de heeren. Emile Mortier en D’Artois, twee 
Iseghemnaars, bestuurleden en medestichters 
dezer fanfaren Maatschappij, die zich met 
eere van hare taak gekweten heeft.

’s Avonds voor het sluiten der feest, was 
er een prachtig vuurwerk die elkendeen 
voldeed.

S T A D S N IE U W S
Wij vernemen dat sedert eenige weken 

voorbereidende lessen worden gegeven aan 
de Jongelingen der Congregatie die in het 
jaar elf of twaalf moeten naar het leger 
gaan.

Dat is waarlijk een nuttig werk, want 
zoo zullen die jonkheden in de kazern ko
mende de onaangenaamheden niet onder
vinden van in een leven te vallen waar zij 
geen woord van weten, onaangenaamheden 
welke alle gewezen soldaat ondervond; zoo

zullen zij van eersten af op de hoogte zijn 
van hetgeen zij daar moeten leeren en er 
de genegenh id van hunne overheden winnen ; 
zoo zullen zij ook nog meer aan hunne 
Congregatie gehecht blijven daar zij hun 
zulk een grooten dienst bewees.

De inrichters van dit werk moeten wij 
dank zeggen, en aan de jonkheden zeggen 
wij : neemt dit serieus op g'en zult het u 
nooit beklagen, ééns soldaat zult g(j het 
nog beter verstaan dan nu. Wij vernemen 
immers dat men u eenen allerbesten onder
richter gevonden heeft.

Onzen stadsgenoot M. Joseph Vandewalle, 
student bij de hoogeschool van Leuven heeft 
met onderscheiding zyn exaam van kandidaat 
in natuurlijke wetenschappen voorbereidend 
tot de medècijnen en van kandidaat in "de 
inedecijnen afgelegd.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Mijn verlangen II, met lijnzaad voor Alfons 

Dassonville, Lendelede. — Mijn verlangen VI 
en Ui, gelaad met lijnzaadolie, door Alfons 
Dassonville en de Gebroeders Vande Moortele, 
Emelghem. — Ivonne de Uerville, met kalk 
en ciment voor de we Atidor Vandewalle. — 
Eenige Zoon, met koolzaad voor Constant 
Vande Moorte. — Ville d'Anvers, met ciment 
voor Fr. Decaigny, Emelghem. — Broedermin, 
met kolen voor de w° Ch. Verstraete.

STAD ISEGHEM

Zondag 16 Juli, om 8  ure ’s avonds

C O N C E R T
door de S t a d s f a n f a r e n ,  op de Groote Markt.

PROGRAMMA
E e r st e  D e e l .

1. Marche M i l i t a i r e ................................ Cr d c h o n .
2. Adieu è  Cordoue, fantaisie . . . . UUILTEMENT.
3. L oia  du pays N atal, valse  . . . . Jo s . K e ssel s .
4. Frères d'Armes, polka pr 2 cornets . CORBIN.

T w e e d e  P e e l .
5. O uverture de la N u r m a ..................... K e ssel s .
6. Fantaisie sur 1’opfra de F ausl . . C lo d o m ie .

P r k c h e r .
8. L a  Lune de Miel, p o lk a ................ L iq n e r .
9. Belgique-Congo, chant patriotique . R e y n a e r t .

M arkt van Iseg -hem  15 Ju li 8 Ju li
Boter per kilo fr. 3,10 a 3.40 3,10 a 3,30
Eieren per 26 2,30 a 2,50 : 2,20 h  2,30

Vertrekuren van den ïjzerenweg
van 1 Juli tot 3 0  Sept. 1911.

ISEGHEM NAAR ROUSSELARE:
4.57 7,18 8,10 9.13 11,07 12,15 12.57
1.37 3,04 4,21 0,33 0,53 9,06 10,10

ROUSSELARE NAAR ISEGIIEM :
5,09 6,01 6,43 8,22 10,0711,12 1,05 1 49
2.29 4,30 5,16 7,37 8,05 9.39

ROUSSELARE NAAR BRUGGE:
5,13 6,OS 7.34 8,24 9.37 11,21 1,07 3,13
4.38 6,44 7,09 9,20 9,46

BRUGGE NAAR ROUSSELARE :
5.43 7,25 8,09 9,16 10,21 12,42 3,32 4,28
6.24 7,08 8,41

ISEGHEM NAAB KORTRIJK :
5.24 6 13 6.57 8,38 10,16 11,26 2,03 2 43
4.43 5,25 7,53 8,17 9,52

KORTRIJK NAAB ISEGIIEM :
4.30 6,56 7,45 8,29 8,54 10,43 12,34 1,12
2.40 3,56 6,13 6,28 8,42 9,46

ROUSSELARE NAAB MEENEN :
5.12 6,39 8,35 10,09 11,11 1,53 4,43 5,17
7.51 8,00

MEENEN NAAB ROUSSELARE :
4.38 7,03 9,12 9,22 10,34 12,31 3,49 6,12
6,36 8.40

ROUSSELARE NAAR IJPER :
5.28 7,48 8,29 10,12 11,24 1,56 5,20 7,39

IJPER NAAR ROUSSELARE :
5.25 6,34 7,44 10,14 12,20 2,33 3,37 6,07 7,41

KORTRIJK NAAB BRUSSEL:
6,08 6,41 7,50 9,25 10,88* 12,09 12,32 3,29 
6,18 7,00

BRUSSEL NAAR KORTRIJK :
4.41 6.14 8,15 9,06 12.09 1,25 4,07 5,16
6.28 8,00
KORTRIJK NAAR MOESCROEN-DOORNIJK:
4,02 4,55 6,14 7,48 7,53 8,13 9,17 10,41

11,56 12.17 1,15 2.38 3,20 5,13 5,56 6,10
6.26 7,38 8,12 8,44 9,32

DOORNIJK NAAR MOESCROEN-KORTRIJK:
4.58 6,15 6,35 8,33 10,22 10.58 3,52 4,51
5,15 7,14 8,35

INGELMUNSTER NAAR ANSEGHEM :
5.42 9,18 1 07 3,01 5,40 8,25

ANSEGHEM NAAR INGELMUNSTER:
7.13 10,49 2,11 4,21 7,28
INGELMUNSTER NAAR THIELT-DEYNZE :

5.32 7,11 8.07 8,50 11,04 12,11 1,39
3,02 4,54 6,52 8,00 .

TIIIELT NAAR INGELMUNSTER :
6.33 7.38 8,29 10,^1 11,34 12,46 2,25
4.52 5,50 7,20 8,30



STAD ISEGIIEM

M ilitielich ting van  1912
Ingeschrevenen : 152.

Uitgestelden en ontslagenen j jqjq 
van vorige jaren

1909 
191( 

( J911
Totaal

11
4

15
30

H et sterretje (*) voor den naam beteekent l e zoon. 
(Vr.) beteekent vrijwilliger van beroep.

1. * Allewaert Ju l. Job. (Yr.)
2. Anseeuw Jos. Cam.
3. * Azou Julien (Vr.)
4. * Raes Oct. Cyp.
5. * Beernaert Aug.
6. * Belaen Henri Joseph.
7. Berghman Odile Cynlle. j
8. * Billiet Joannes.
9. * Binquet Philemond Jos. 

10 * Bourgeois Fl. Jos (Vr.) ,
11. Bourgeois Jo.^epH Alp.
12. Brabant Philemon JulesJ
13. B rabant Reirri Joseph.
14. * Bulckaeit Emile.
15. B uy8se Marcel Daniël.
16. * Callewaert Joseph Al.
17. * Chi istiaens Crispin.
18. Chistiaens Octave.
19. * Christiaens René Cyr.
20. Clement Michel Al. M. J.
21. Cnttignies Marcel Alp.
22. Debeyne Prospère Ad J
23. Corteville Eugene Ivo.
24. * Deblauwe Henri M. J.
25. * Debruyne Alberic Jos.
26. * Declercq Alidore Emile.
27. * Decoene Camille.
28. * Defranck Odile.
29. * Dejonckhsere Joseph.
30. Dejonghe Cyrille Benoni.
31. Delbeke Joseph J. L. B. j
32. * Deldaele Jean Louis.
33. * Deldycke Robert Joseph.
34. Deleu Auguste A lbert. j
35. Deleu Jean Joseph.
36. * Demeestere Eugène
37. Demeurise Valère.
33. Denolf Cyrille Camille.
39. DeplaeTheodoreThtopb.
40. * Depoorter August M. J.
41. * Deprez. Gustave Ad.
42. Descneemaeker Aug. H.
43. * Desmet Jules Gustave. 
44 Desplenter Jean Polydore. 
45. Devos Petrus Florentin.
46 * Devy ver Silvin Joseph.
47. Dewaele Bruno Jules.
48. Dewulf Franjois Joseph.
49. D 'h o D t Remi Michel.
50. * Drubbels Joseph Jean. !
51. Dupont Marcel Achille. 1
52. Enghien Jan Fl. Sid.
53. Feys Michel.
54. Geldhof Jules Antonius.
55. Ghekiere Aloïs Joseph.
56. Gits Achille Joseph.
57. * Gits Gérard Jules Marie
58. Goemaere Odille Cyrille.
59. * Grillet Richard J. D.
60. Heldenbereh Aloïs Eug.
61. * Herman Joseph.
62. Hespeel Victor Henri.
63. Horré Cyrille.
64. * Huysentruyt J l e s  Jos.
65. Kesteloot Bauduin Jos.
66. Kesteloot Camille Joseph.
67. Labeeuw Georges L J.
68. Lafa'jt Alphonse Michel. 
69 Latere Arcadius G. Fl. J .
70. Lambrecht Alphonse.
71. * Laridon Achille (Vr.)
72 Lefever Joseph Maurice.
73. Lybeer Joseph.
74. Maddens August Amand.
75. Maertens Michel H. J.
76. Maes A rthur Joseph.
77 Marga Gustave Aloys.
78. * M^stdagh Jos. Al. Alf.
79. Monteyne Hector Remi. 
8t. Mortier Remi Joseph.

81. * Mullier Joseph Cyrille.
82. Neirynek Firm in Fran.
83. * Neirynek Georges R.
84. Noppe Juliaan Joseph.
85. Oosterlynck Joseph Al.
86. * Oosthuyze Emile.
87. Parmentier Cyrille Jos.
88. Perneel Maurice Michel.
89. Persyn Louis Fran. Jos.
90. Raes Jules Victor.
91. * Rebry Joseph.
92. Roose Maxime Julien.
93. Rosselle Cyrille Florent.
94. * Rosselle Joseph Petrus.
95. Samyn Edmond.
96. Scheldeman Cyrille.
97. * Scheldeman J . C. (Vr.)
98. Segers Camille Joseph.
99. Seynaeve Henri.

100. * Sintobin A rthur.
101. Spillebeen René Remi. 
10::. * Stevens Abel René.
103. * Struyve Carolus Jos.
104. Tack Camille Cyrille.
105. T erryn Camille.
106. Terryn Valère Albert.
107. Vanbeylen Petrus.
108. Vandecappelle Leo Ju l.
109. * Vandecappelle Leo Os.
110. Vandenbogaerde André

Pierre Gab. Jos. Ghisl.
111. Vandenbnlcke Constant.
112. Vandendriessche Fred.

Leonard Petrus.
113. * Vandeputte Georges

Emiel Marie.
114;. Vandeputte Jul. Jos. M.
115. Vanderheeren Petrus J.
116. Vandevyvere Simeon E.
117. Vandewalle Louis Ant.
118. * Vandewalle Petrus.
119. Vandommele Gérard A.
120. * Vandommele Pros. Al.
121. Vandoorne fran^ois Th.
122. * Vandoorne Joseph M.
123. Vandorpe Joseph Cam. 
J24. * Vandorpe Remi Jos.
125. Vanhaverbeke Jos. Step
126. VanhaverbekeTh Jos. H.
127. * Vanhauwaert Leon A.
128. Vanhoutte Camiel Jos.
129. Vanhuyse Alberic Ad.
130. * Van Kesbeeck Guil.

Charles Joseph.
131. Vanmellaerts Hoiioré A.
132. * Vannieuwenhuyse Jos.

Emile.
133 Vannieuwenhuize A rthur 

Camille Joseph.
134. Vanrenterghem Michel 

Joseph Marie.
135 Vansteenkiste Alfons H.
136. Vansteenkiste Eugène G.
137. * Van teenkiste Francis

Emile Joseph.
138. Vansteenkiste Robert V. 
139 * V anthournout Remi. 
140. VerhammeGeorges Al. J. 
141 Verlinde Aloïse Joseph.
142. Verlinde Em. Cyr. (V r.)
143. Vermeulen Michel Ed
144. Verstraete Joseph Henri.
145. Viaene Henri Camille.
146. * Viaene Leon.
147. Vuylsteke Odile Joseph.
148. Vyncke Gustave Henri.
149. * Vynckier Maurice A rt.
150. Werbrouck A rt. Th. H.
151. Werbrouck Jules Jöseph. 

1 15 2 W ullaert Alphonse H.

Burgerstand r a  hpM
GEBOORTENj

187. Laura Lodewtjk, dv. Victor en Magda
lena Dewulf. — 188. Walter Mistiaen, zv. 
Auguste en Stephanie Vermeulen. — 189. 
Gabriella Dejaeghere, dv. Oscar en Elisabeth 
Hoste. — 190. Alexander Devolder, zv. Alphons 
en Leonie Vuylsteke. — 191. Paul Gheysens, 
zv. Alfred en Augusta Muylle. — 192. Michel 
Naert, zv. Juies en Augusta Quatanne. — 
193. Godelieve Vandenbulcke, dv. Emile en 
Irma Vanneste — 191. Eugeen Missiaen, dv. 
Joseph en Stephanie Kerckhof. — 195. Joseph 
Vens, zv. Juliaan en Elisa Vyncke.

ST E R F G E V A L L E N :
127. Valentina Devylder, zb. 38 j. ong. 

dv. Polidor en Paulina Carlier, Rousselarestr.
H UW ELIJKEN :

62. Gustaf Dewulf, schoenm. 38j. en Elisa 
Caenepeel, bottinenst. 29 j. — 03 Camille 
Verhelst, peerdengel. 24 j. en Stephanie 
Depuydt, borstelm. 21 j. — 64. Remi Bree- 
meersch, borstelhoutm. 27 j. en Emma Mon- 
teyne, borstelm. 20 j. — 65. René Declercq, 
electriekaanlegger 26j. en Maria Schelpe, 
naaister, 29 j. — 66. Camille Roose, schrijn
werker, 38 j . en Julie Wallaert, vroedvr. 25 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).

TE BEKOMEN BIJ

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

Alle slach van mode-artikelen voor Damen, 
zooals lint, pane. zijde, passementerie, broderie 
en benoodigheden voor vrouwkleermaaksters.

Mr & Mme M aurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huls 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.

Kliniek r a  Doller O O Y i
8 , Rue Duret, Parijs, den 13 Juni 1911.

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

Ik raad ze, zonder uitzondering, in al de gevallen van 
maag- of darmaandoeningen, van inkrimping van de 
maagholte in den aanvang en van spijsverteringsstoringen 
zoowel bij de volwassene als bij de kinderen.

Geen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem tieeft 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 ) .
l>e Dr d'Esclavelles (Dieppe, stelt de genezing vast van 

een jong persoon, die de maag bijna gansch vernietigd 
had, en sedert twee jaar aau dyspepsie en eene chronische 
bronchitis leed, met slapeloosheid, vermageriug en alle 
ellende van een algemeene uitmergeling Slaap, gezondheid, 
krach ten  diklijvigneid zijn in normalen s’aat teruggekeerd.

Na een zestigjarig gebruik in de Engelsche hospitalen, 
is het bewezen op miljoenen kleine kinders dat de Kevalenta 
du Barry het beste is voor de kinderen op te kweeken, 
ingezien de gemakkelijke vertering ; zijne 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. fr. 17,50. K a l o k e k - 

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 Markt, en SIOEN, apoth. 
Rousselare. F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. 
GRYMONPREZ, apoth.

=rSUNLI6HT”Zeep maakt de 
wasch kinderspel voor b x 
meisje van I4 jaar,en c/eeft 
hetlijriwaac/die friscfre 
grename reuk van 't buiten.

Genezen
van

B ronchitis.
De heer LOUIS VAN HEES, Boulevard Emile 

Bockstael 192 te Laeken, schrijft ons.
„Mijn zoontj*. de kleine R éné,'yerd  tengevolge 

van eene gevatte koude aangetast door hevige 
bronchitis. Gedurende een geheele winter is hij 
daarmede ziek te bed geweest, zoodat wij het 
ergste vreesden. Hij hoestte voordurend en gaf 
groote fluimen op en had het daarbij benauwd 
op zijn borstje. Vele remedies, die wij aanwendden, 
mochten niet, baten. Zelfs hebben wij hem eenigen 
tijd naar een andere luchtstreek gezonden, doch 
ook dit hielp niet. Gelukkig werd ons toen de 
Alijsiroop aanbevolen. Vanaf den tijd, dat hij de 
Adysiroop innam, begon hij te beteren en na het 
gebruik van 4 a 5 flesschen was zijne ziekte totaal 
genezen. Ik kan daarom de Abdijsiroop met ver
trouwen aanbevelen.,

De Abdijsiroop. Klooster Sancta Paulo, versterkt 
de luchtpijpen en longen, zij geneest waar alle 
andere middelen faalden.

Prijs per flesch van 230 grammen 2,25 fr. van 
550 gr. 4 fr. en van 100^ gr. 7 fr. — Hoe 
grootere flesch, hoe voordeeliger dus 1
A L L E E N  E C H T  M E T  R O O D E N  B A N D  M E T  
H A N D T E E K E N I N G

Algemeen-Depüt L. I. AKKER, Rotterdam. 
Hootd-Depót voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 
Nieuwatraat 57, Antwerpen

Verkrijgbaar bij : M. J. Verhamme apotheker 
M arkstraat Iseghem, en in alle apotheken.

Samen werkende Verzekerings-Maat
schappij vraagt persoon om het ambt van 
OPZIENER te vervullen. Controleur stelt 
op hoogte. Jaarwedde 1800 franks. Commissie
loon en abonnement. Waarborg 2,000 franks. 
Schrijven postbus, 244, Brussel-center. 22-7

tUiMHlüdlülilliipplI
EN SPAARKAS

Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank
Zetel te A n t w e r p e n ,  N°71, K ü 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 ltena, Léon Colhnet-Plissart, A ug. Delbeke, Edouard  
Joly, de Graaf Oscar L e  Grelle, de Baron Frédéric 
de Roest d ’Alkem ade.

SPAARBOEKJES AAN 3,25 % 
G eldneerleggingen voor bepaalden t i jd  aan 3.80 %  

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

AG ENT :
J. De B usschere-B onte

St H ilo n iu sstra 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 24sten 
dezer, eenen KOSTELOOZEN LEERGANG 
van BORDUURWERK zal plaats hebben 
in de bovenzaal der Café Royal (biizonderen 
ingang).

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

Aan de Metsers en Timmermans.
C. VEREECKE-VERMEULEN, Ameyestraat 

te Iseghem, laat u weten dat de aanbesteding 
voor het bouwen van twee woonhuizen in zijn 
huis zal plaats hebben Donderdag 20 dezer, 
om 7 ure ’s avonds, en verdeeld is in twee 
deelen, metserij en schrijnwerk; en dat Florent 
Lameire en Michel Uenys daaraan geen deel 
mogen nemen.

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.

l e Koop. — Een groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de Wijngaard
straat, groot 0 aren 55 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot I Januari 1912, 
mits 300 bij jar^ boven de belastingen.

Verhoogd 9995 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, lastevrij.

Ingesteld 7075 fr . 
OVERSLAG : bij derde zitting, Dinsdag 

18 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 50 cent. erve en zaailand, 

te ISEGHEM, bij de Lendeledestraat, gebruikt 
door A\oijs Desmet en August Meulebrouck, 
ieder mits 124 fr. bij jare.
OVERSLAG Dinsdag 25 Juli 1911, om

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

III.
OPENBARE VERKOOPING van eene

Groote H E R B E R G
genoemd Mexico, met magazijn, stalling aan- 
hoorigheden, erve, weide en zaailand, te 
zamen groot 36 aren 70 centiaren, gelegen te 
OUCKENE, op de plaats; gebruikt door 
Theresia Storme weduwe van Jan Rousseau, 
totden I October 1912, mits 225 fr. bij jare, 
boven de belastingen.
INSTEL Woensdag 2 Augusti 1811, in

het Gasthof, bij Henri Duhamel;
OVERSLAG Woensdag 16 Augusti 1911,

in het Engelschhof, bij lsidoor Vanwalleghem, 
beide te ISEGHEM, telkens om 5 ure des 
namiddags. ^

Een half ten honderden instelpenning.
IV.

OPENBARE VERKOOPING 
van een groot onlangs nieuw

WOONHUIS
met werkhuis, aanhoorigheden en 48 aren 30 
centiaren erve en zaailand, te ISEGHEM, 
wijk Zevekote, langs den gravier de Len- 
deledestraai; gebruikt door den medeverkoo- 
per Camille Maes-Coolen, met recht van pacht 
tot den 1 October 1919, mits £80 fr. bij jare 
boven de belastingen.
INSTEL Woensdag 9 Augusti 1911,
OVERSLAG Woensdag 23 Augusti 1911,

telkens om 5 ure des namiddags, te Iseghem, 
ter herberg De niemoe loandeling, bij Joseph 
Maes, Lendeledestraat.

Een half ten honderden instelpenning.

Studie van den Notaris 
VANDE 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 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 Hollebehe, 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 1 uur ’s namiddags ter 
herberg « Het huis van Commerce.» bij 
Frederik Oosterlynek.

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

STUDIE VAN DEN NOTARIS 

Meulders te .Ingelm unster.

Donderdag 27 Juli 1911, om 3 ure na
middag in het Katje, te Ingelmunster (plaats)

INSTEL van een

WOONHUIS met houlzagerij
hof en bouwgronden te INGELMUNSTER, 
bij de plaats, gebruikt tot 31 December aan
staande, door Adolf Verhaeghe.
Een half ten honderd instelpenning te winnen.

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.



ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA!JA!
’t  k  een aangenomen fe i t:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
v em ch ten  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), iw tarm oedigheid, stokken in de keel, rheumatisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

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

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

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

** -A-. JFtodentoacli, Apotheker, Iseghem.
ut ia alle goede apotheken.

W a c h t  TT -van n a m a a k s e l» ,  ze  z i jn  z o n d e r  w a a r d e .

FABRIEK VAN MEUBELS

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

TE VERKRIJGEN BIJ

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

alle slach vau horl^giën in goud (18 karaat), 
zilver, 'nickel ; alsook juweelen in diamant, 
goud, zilver, genicleerd zilver, doublé, enz.,

aan zeer voordeelige prijzen.

W on d en  doen pijn.
De K lo o s te r b a ls e m  v e rz a c h t  en g en e e s t  ze .

Madame Daens, Vaartslraat 38 Borgerhout, 
Antwerpen, verklaart ons gevallen te zijn, waardoor 
een hevige open wond ontstond rond de knieschijf. 
, Ik ben daar 10 weken lang bedlegerig mee geweest, 
doch de wonde genas niet en bleef steeds open. Ik 
had geen kracht 015 op mijn been te staan, zoodat ik 

mij totaal niet kon be
wegen. Nieis heb ik 
onbeproefd gelaten om 
van deze vreeselijke 
wond en , pijnen af te 
komen, niets hielp. 
Eindelijk las ik van de 
vele genezingen door 
den Kloosterbalsem en 
beproefde ik d it middel 
Reeds na het gébruik 
van den eersten pot 
bespeurde ik Verzach
ting en . verlichting en 
na 14 dagen de behan
deling met den Klooster 
balsem te hebben voort
gezet, was de wond 
dicht en mijn been 
totaal genezen. De 
Kloosterbalsem is een 
buitengewoon genees

middel, dat allé aanbeveling' verdient. „
De KLOOSTERBALSEM, KLOOSTER SANCTA 

PAULO, is een uitmuntend middel tegen rhumatism 
jich t en podagro, brand en snijwonden, zweren huid
uitslag, ziekten der hoofdhuid en- speen, zoowel 
bloed als andere.
ALLEEN ECHT MET 
HANDTEEKENING

ROODEN BAND MET

Alg. Depo.t : L I. AKK EK , Rotterdam. 
Hoofd-Depot Voor Belgie : O. DE BEUL, Lange 

N ieuw straat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij J . VERHAMM E, apotheker 

Iseghem, en in alle Apotheken.

%

HOOFD
PIJN

OOGENBUKELUKE 
VERZACHTING 
'JOJJiOHEN 
GEHEZIHq 

.DOOP DE

7

KoKer van9cachelTÉ
in a lle

A P Q T H E K E r
ALGEMEEN OEP

3. Square Mergueri/e i 
SBfWxtuiS

Algemeen depót voor Iseghem  en om streken :
Apotheek ArthurRodenbach

Qroot* M arkt

'W ekelijksche M arkten
KORTRIJK

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

id.

10 Jn li
19.50 a 20,00 
16,00 a 16,50
19.50 a 20,00 
00,00 a 65,00 
00,00 a 95,00

8.00 a 9,00
3.00 a 3,20 
2.30 a 2,40

,00,00 a 38,00 
00,00 a 00,00

3 Jn 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

Veemarkt : 10 Juli 134 koeien, 117 veerzen 
30 stieren, 40 ossen.

ROUSSELARE 11 Jn li
Tarwe 100 k° 20,00 a 21,50
Roode tarwe 19,00 a 19,50
Rogge 15,00 a 16,00
Haver 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Aardappelen 10,00 a 1!,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,10
Eieren per 25 2,20 a 3,30
Suikeryboonen beschik.38,00 
Suikeryboonen 1911 a 19,50
Viggens 25,00 a 35,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a65,50 
Lynz. olie 100 94,00

DEYNZE 12 Jn li
Aardappels lOOk. 8,00 a 9,00
Boter per kilo 2,90 a 3,00
Eieren de 26 1,90 a 2,00
Hespe de kilo 2,00 a 2,10
Viggens 40,00 a 45,00

BROGGE 8 J n l i
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 15,00 a 16,00
Boter 2,65 a 3,00
Aardappels 00,00 a 10 00
Haver 100 k° 19,00 a 20,00
Boonen 20,00 a 21,00
Vlas 1,65 a 1,85

AU OEN A I R I'E  13 Jnli
Aardappels 100k° 0,00 a 9,00 
Boter de kilo 2,90 a 3,00
Eieren per 25 2,20a 2,30
Verkens 40,00 a 00,00
Konijnen 3,00

ANTW ERPEN 10 Jn li

Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 10 Juli

4 Jn 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 ? 18,75
24.00 a 25,00 
00,00 a 64,00
0,00 a 94,50 

5 Jn 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 Jn li

19.50 a 20,00
15.00 a 00,00
2.00 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,U0 a 2,90 
0,00 a 2,36 

00,00 a 45,00 
a 3,75

9 ossen l e kw. 0,86 
105 koeien 0,86
22 veerzen 0,84
18 stieren 0,76

' 30 kalveren 0,75

fr. 23; 10 
31,75

1,06 
1,06 
1,04 
0,96 
1.35

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

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren, ten einde haar in staat td 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 LAFAUT,
Gediplomeerde sn ijd ste r en naa is te r

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Geen. Grijs Haar
M E E R  ! i !

«De Nieuwe London»

I doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen , m aakt bet 
h a a r  glanzend en zacht, belet net 
u itv a llen  en neemt- de polletjes, 
van  h e t hoofd 'weg.

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

E n g i l s c D i  B a a r t i t i a c t u a r  a u  2  ( r .  p i r  fla c o n

T e  ko o p  bU A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n i jd e r *  en  P e u k w i« Wel* 

t l  ’t frist: f i r l ia i r l i  Dr t il» , WicMsfciks (B iliït)

lieoD Vander f laegen-Vanden Broaeke
Groote M arkt, 17, ISEGHEM.

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

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

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

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

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

=  TROUWE en GENADIGE BEDIENING. — — .

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

SCLQTURES MÉTALUQUES
TéLtPH . 6 3  8 4 D iPLónt d Honneur. Cr? P m

RSraBERG^pE^^ra^^ANDERLECHT-BRUX

KATALOGUS KOSTELOOS.

PüRTES.CHENILS
POULAILLERS.
G R I L L A G E S .
TISSUS.CABLES.
PAILLA5SOM5
RONCES.RESSOPJS
<zl sutresartietos 
en ril métallinwj

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, 2̂ 5, ISEGHKIVX

P r a c h t -  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-baelden, vjizsa, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, 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 FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.

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

BEDDEN gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20 25-30 35-40 en 45 fr.
BEDDEN, l e 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, SS, A ntw erpen  
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,269,96

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 Duur Annuiteiten
5 jaar fr. 2 2 6 , 3 0  20 jaar fr. 7 5 , S O

10 jaar fr. ± 2 4 , 0 0  25 jaar fr. 6 5 , 8 0
15 jaar fr. 9 1 , 6 0  30 jaar fr. 5 0 , 6 0

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 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; Ch8COOLS, Hovenier, Emelghem; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster ; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Ilumbeke.

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

M. MEIER
Bijzondere Ghirurgijas Tandmeesters-Specialisten 

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 KortrijJk.

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o r t,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle p\j nljj ke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en-de óudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden z\jn. Mr fcn Mm“ MAURICE MililER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n>euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen  van a i  5 frank. — V o lled ig e  gebijten  van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de  
laboratoire van Mr en Maurice M EIER, zijn verzekerd v o o r  het leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop 
en hoegaagen.


