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Voor een jaar . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor S maanden . . . 1,00 

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J~. Doorns, 

Bousaelaarstraat, 
en in alle Postkantoren.
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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

HEKENDMAKINGKN
0,15 c. den regrel 

Rechterlijke aankondigihgen 0,50 o. id 

Aanbevelingen 0,25 c. id.

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onrergeld 
tweemaal iu de Gazett' overgenomen

Onze Kermis.
Tentoonstelling ¥an Landbouw & Nijverheid

van l n to t ön September.
Dit j a a r  zal de kermis ons niet alleen eenige 

dagen van welverdiende ru s t  en u itspanning 
verschaffen, m aar zij zal ons ook de gelegenheid 
geven de voortbrengselen der Iseghemsche 
nijverheid in oogenschouw te  nemen, en den 
ondernemingsgeest en de kund igheid  onzer 
medeburgers te waardeeren.

Zij zal ons toOnen w elken vooruitgang er  op 
het gebied van landbouw en nijverheid wierd 
teweeg gebracht, onder de leiding van  be
kw am e en onbaatzuchtige mannen, in deze 
laatste ja re n .

Het prachtig Gildenhuis, dat grootsch gebouw 
door het toedoen der weledele familie Gillès 
de Pélichy als bij tooverslag u it  den grond 
gerezen, zal zijne weidsche feestzaal ontsluiten, 
en gansch op zijn beste uitgedoscht, te midden 
eener smaakvolle versiering, de voortbrengsels 
van onzen bloeienden landbouw en vooruit
strevende nijverheid ten toon bieden.

Voorzeker zal de landbouwtentoonstelling 
aller belang opwekken. In deze laatste jaren 
zijn er vele w erk tu ig en  uitgevonden, w aarvan  
er  sommige reeds in d e s t re e k  gebru ik t w or
den die het w erk  vele vergemakkelijken en 
verhaasten. Wij zullen daar in het Gildenhuis 
de gelegenheid hebben ze eens van naderbij te 
iien , hunne werking, de voordeelen die zijden 
landman opleveren te -hooren door bevoegde 
mannen uiteenzetten.

Ook alle slach van vruchten en planten, 
volgens de laatste wetenschappelijke leerwijzen 
aangekw eekt,  zullen wij daar te ziene krijgen ; 
het groot getal der tentoonstellers, die hunne 
m edew erking toegezegd hebben, zal nog het 
belang dezer afdeeling vermeerderen.

W a t  de nyverheidstentoonstelling betreft, 
men voorspelt dat zij zal p rachtig  zijn. De 
vakschool der schoenmakers, deze zoo nuttige  
inrichting die, pas opgekomen, reeds zooveel 
belooft, zal ons hare gewrochten en w erkzaam 
heden voor oogen stellen. Onze Iseghemsche 
schoenmakersjongens, in hun eigen vlaamsche 
tale in hun vak  onderwezen, (hetgeen onge
lukkiglijk  zoo weinig gedaan w ordt in het 
vlaamsch gedeelte van ons land, en overal 
diende nagevolgd), zullen alle dagen van 
J0 tot 12 ure, al de bedrijvigheden van den 
schoenmakersstiel uitoefenen. Ook de borstel- 
makersgilde zal hare wydgekende produkten 
ten toon stellen, en w at ons zeker aangenaam 
verrassen zal, nevens de w erktuigen, die in 
deze afdeeling zullen tentoongesteld worden, 
zullen wy w erk tu igen  aantreffen door Jse- 
ghem naren zelf uitgevonden.Deze gilde zal ook 
aile dagen van 10 tot 12 ure, hare bedrijvig
heden uitoefenen.

Buiten deze belangrijke landbouw- en 
nijverheidstentoonstelling, zal men in het 
Gildenhuis nog eene beknopte kennis kannen  
aanwerven over al de maatschappelijke werken 
van Iseghem. Het Klooster der Zusters van 
Maria zal e r  het m erkw eerdig  handw erk der 
leerlingen (waarvan men reeds met zooveel lof 
gesproken heeft) ten toon bieden. De landelijke 
huishoudschool van West-Vlaanderen geeft er 
lessen en voordrachten.

Alle slach van merkweerdigheden, als 
tentoonstelling van kan tw erk ,  modewerk, 
kleederdracht, schilderwerk, lichtprenten, 
smêewerk, proeven van bouwkunde, d ru k 
w erk , kerkornem enten, enz., enz., zullen deze 
tentoonstelling opluisteren en verscheidenheid 
bijzetten.

De prijskampen zijn eene vollediging der 
tentoonstelling en J leggen aan om uiterst 
belangrijk te zijn.

Vooreerst hebben wij eenen prijskam p voor 
het uitstellen der schoonste bloemen, [sierplan
ten en fruit.

Den M aan dag , groote prijskamp voor 
geiten : 1500 fr. prijzen-

Zonder twijfel zullen al de liefhebbers van 
de twee Vlaanderen a f  komen. Men mag zich 
aan iets bijzonders verwachten.

Den W oensdag, om 9 ure prijskamp voor 
hoenders. Voor dezen prijskam p zijn honderd 
kooien ingeschreven. Om 4 u re  groote prijs
kam p voor konijnen.

W eledele Heer Baron Ruzette
GOUVERNEUR VAN WEST'VLAANDEREN

Den D onderdag , luisterlijke prijskamp voor 
peerden en koeien : 2500 fr. prijzen.

Den zelfden dag komt onze volksgeliefde 
Gouverneur, de Weledele Heer Baron Ruzette, 
een ambtelijk bezoek aan de Stad Iseghem 
afleggen en de tentoonstelling met een bezoek 
vereeren. Dank dus aan de Gilde zullen wij 
dit jaar op onze kermis het aangename aan 
het nu ttige  verbonden zien, u tile  d u ld  ; en 
volgens de schikkingen die wij zagen nemen, 
valt er niet te twijfelen of de tentoonstelling 
en de prijskampen zullen met den besten u i£  
val bekroond worden.

I.

Staats Overzicht.
De Zwitsers en het stem recht.

In Zwitserland schijnt de bevolking 
het algemeen stemrecht moede. De 
kiezers gaan niet meer zoo voltallig 
naar de stembus als in het begin ; het 
kost groote moeite er hen nog naar
toe te krijgen. Men heeft allerlei 
middelen beraamd om tegen deze 
onverschilligheid in te gaan, doch 
vruchteloos. Men gaat nog alleen 
stemmen wanneer hetgeldteen volks
vertegenwoordiger of een hoogen 
ambtenaar te kiezen, of uitspraak te 
doen over een belangrijke wet, zoo
als deze over de militaire inrichting, 
en waarover den 3 november aan
staande een referendum zal geopend 
worden. Doch in andere gevallen 
blijven de kiezers eenvoudig thuis. 
Over acht dagen, onder andere, had 
e r in  het kanton Wallis eene volks
stemming plaats, en wel over eene 
schoolwet, die in het bijzonder de 
familievaders aanbelangde. Welnu,

op 25 duizend kiezers kwamen er 
slechts 3000 naar de stembus.Te Sion 
boofdplaats van het kanton, waar 
duizend kiezers ingeschreven zijn, 
geweerdigden er zestig naar de stem
bus te komen !!!

H andel in blanke slaven.

Het landverhuizersbureel van Chi- 
cago heeft eene schandalige exploita
tie van kinderen ontdekt, die uit de 
zuiderlanden van Europa naar de 
Vereenigde Staten gezonden worden. 
Een groot getal kerels zijn reeds 
aangehouden, die jonge knapen, uit 
Europa gezonden, als leurders of tot 
nog zwaarder en afmattender werk 
gebruikten, dat aan de « bazen » eene 
schoone winst oplevert. Zij hadden 
in Europa een dienst ingericht om 
zooveel knapen mogelijk aan te wer
ven.Zooals de slavendrijvers, voeden 
zij de ongelukkige kinderen slecht, 
sluiten hen op, en verhuren hen aan 
kooplieden en andere personen. De 
opzieners van den landverhuizers- 
dienst hebben de europeesche gou
vernementen op de hoogte gebracht 
van dezen handel in blanke slaven, 
opdat zij het kwaad in den wortel 
zelf zouden kunnen uitroeien.
De V redesconferencie van Den H aag.

De derde kommissie heeft zich 
woensdag bevoegd verklaard voor 
de regeling van het recht der onzij
dige mogendheden, om onderzee- 
sche mijnen te leggen, ten einde hun 
land in oorlogstijd te beschermen.

M. Van den Heuvel, de gewezen 
belgischen minister van justicie, in

eene lange en belangrijke redevoe
ring, heeft houden staan dat men, 
onder technisch oogpunt, het ge
bruik van mijnen door onzijdigen 
moet regelen, alsook de plaats waar 
zij mogen gelegd worden. Na eene 
lange bespreking, heeft de voorzitter 
de kwestie naar het komiteit van 
opstel gezonden.

H et anarchistisch congres van 
A m sterdam .

De anarchisten hebben woensdag, 
na eene nacht- en morgendzitting 
het volgende besluit gestemd : De 
anarchistenbond is eene vereeriiging 
van genootschappen en van perso
nen, waar niemand zijn wil mag 
opdringen en de onderneming van 
iemand mag tegenwerken.

’s Namiddags, na eene geheime zit
ting, werd het volgende besluit 
genomen : « De anarchisten te Am- 
sterdam “vereenigd, verklaren de 
anarchistische Internationale ge
sticht. is samengesteld uit de reeds 
bestaande vereenigingen, en de groe
pen en afzonderlijke gezellen die er 
later zullen bijtreden. De personen, 
groepen en bOr»den blijven zelfstan
dig. Een internationaal bureel is 
samengesteld. Het zal bestaan ïiit viif 
personen ?
De groote legeroefeningen in Italië.

Maandag zijn de groote legeroefe
ningen begonnen in de bergstreek 
van Novarre, in tegenwoordigheid 
van koning Victor-Emmanuel III en 
van al de vreemde officiers. Dit jaar 
zullen de automobielsvan de reserve, 
in ’t groot gemobiliseerd, aan de 
legeroefeningen deelnemen. Te No
varre bevinden zich reeds 150 auto- 
mobiels. Er zal ook eene nieuwe 
proefneming gedaan worden, name
lijk deze met oorlogshonden. Zij zul
len gebruikt worden voor den dienst 
van de post en voor de schildwach
ten. Het zijn dieren van eene prach
tige schotsche soort, « coolies » 
genaamd.

De troonopvolging  in N ederland.
De Staatsraad der Nederlanden 

heeft, woensdag het voorstel ver
worpen dat aan zijn oordeel onder
worpen was, betrekkelijk de her
ziening van de Grondwet.

Men weet dat deze herziening tot 
bijzonderste doel had definitief de 
troonopvolging te regelen, in ’t voor
uitzicht van het uitsterven van het 
vorstenhuis van Oranje.

De tOBStand te Casa-Blanca.
Uit Casa-Blanca werd op 25 dezer gemeld dat 

de krijgsbewegingen stil gevallen zyn, wat een 
bewijs is dat de Araben den 21 eene goede les 
gekregen hebben. Inderdaad, want z[j hebben 
veel meer dooden, dan men eerst gedacht had.

Niettemin hebben er aan de voorposten 
voortdurend schermutselingen plaats tusschen 
de soldaten en plunderaars of dweepzuchtige 
arabieren.

De tooveraar Ma-el- Ainin.
I)en 23 augusti is de tooveraar Ma-el-Aïnin 

in den omtrek van Mazagan verschenen. Hij 
vroeg om in de stad te mogen komen, w at hem 
geweigerd werd. Na acht dagen onrust, terwijl 
de bevolking alle oogenblikken een aanval van 
de Kabylen en de beschieting der stad vreesde, 
is de ru s t  teruggekeerd , doch men blijft nog 
steeds ongerust voor de toekomst,



/
de werkstaKiog te Antwerpen

Gedeeltelijke herneming van den arbeid.
De «gesloten meeting » dinsdagavond in de 

zaal van den « Alaska » gehouden, werd door 
ruim 3000 werkstakers bijgewoond. Het komi- 
teit van de werkstaking was voltallig aanwe
zig. Chapelle, Wieme en Milio, namens hunne 
makkers « Willen is Kunnen », hebben het 
gedacht verdedigd dat, in tegenwoordigheid van 
de onverzoenlijkheid der bazen, al de dokwer
kers woensdag morgend den arbeid moesten 
hernemen, uitgenomen de graan- en houtlossers, 
die, zooals men weet, de staking begonnen 
hebben. Zoodoende zullen er  minder monden te 
voeden zijn en zal de weerstand beter kunnen 
volgehouden worden. Dit voorstel werd lang 
besproken ; vele werklieden wilden er  niet van 
hooren. Eindelijk gaven zij toch toe, en het 
voorstel werd met algeraeene stemmen aange
nomen.

De Havenbond (M. Steinman en C°) heeft 
evenwel deze taktiek voorzien, en bevel gege
ven al de werklieden terug te aanveerden, doch 
heu te dwingen ook graan en hout te lossen !

Men verwachtte zich aan een weigerend 
antwoord. Wat e r  ook van zij, woensdag mor
gend ten 8 ure werd in den « Olympia » eene 
nieuwe meeting gehouden.

De lock-out uitgeroepen.
De Havenbond heeft woensdag avond eene 

algemeene vergadering gehouden. De zitting 
was uitterst stormachtig en, na drie uren 
beraadslaging, werd er besloten dat : indien de 
hout- en graanlossers donderdag morgend niet 
terug aan den arbeid waren, geen enkel 
belgisch werkman, al heeft hij het kontrakt 
geteekend of niet, nog werken mag.

De Havendbond heeft bygevolg openlijk den 
lock-out uitgeroepen.

De toestand donderdag.
In uitvoering van het uitdrukkelijk besluit 

woensdag door den Havendbond genomen, 
hebben de stouwers, donderdag morgend, aan 
de werklieden die zich kwamen aanbieden om 
te werken, het bevel gegeven zich naar de 
hout- en graanbooten te begeven. De werklieden 
weigerden en allen werden weggezonden. Geen 
enkele antwerpsche docker is nog aan ’t werk.

Ten 8 ure ’s morgends, werden aan kaaien 
en dokken de werkstakers, bij middel van 
klaroengeschal, bijeengeroepen. Zy begaven 
zich naar de zaal « Alaska » waar Chappelle, 
Wicwie, Milio en de mannen van ’t st-akings- 
komiteit wachtten. O ngeveer 30QÖ stakers 
woonden de meeting by.

Wieme voerde eerst het woord. Na aange- 
kondigd te hebben dat e r  naar de socialistische 
komiteiten van het het lan-j Zou geschreven 
worden om onderstand voor de antwerpsche 
d.CCnei'o ie bekomen, melde hy dat e r  een 
bestendig komiteit in den « W erker  * zetelen 
zal. De familievaders zullen er hunne kinderen 
komen laten opschrijven, die men zal trachten 
by burgers te plaatsen.

Door de socialisten bedrogen.
Het « Handelsblad * van Antwerpen schrijft 

het volgende over de nieuwe wending, welke 
de werkstaking, genomen heeft :

« De socialisten hebben niet alleen de werklie
den bedrogen en om den tuin geleid; zp hebben, 
als doorslechte herders, die ongelukkigen naar 
totalen ondergang gedreven.

« D e  arbeiders werden schandelijk bedrogen 
door leiders, die, gisteren nog dagbladschrijver 
of herbergier, vandaag de redders van de 
havenarbeiders en de meesters in de haven van 
Antwerpen willen zijn.

« Al onze onpartijdigheid in het beoordeelen 
der toestanden, belet niet dat wü volmondig 
moeten bekennen dat er iets gegronds licht in 
het besluit der werkgevers van niet te dulden 
dat een trio, die van het havenbedrijf geen zier 
en kent, heer en meester zou wezen over den 
arbeid in de haven en zou beslissen wie er 
werkt, waar men w erk t  en aan hoeveel men 
werkt.

♦

H et versleten zilvergeld.
Ten allen kante rijzen e r  klachten op over de 

versleten zilveren geldstukken, die nog in 
omloop zijn, die men soms slechts met de 
grootste moeite kwijt graakt, en die in de 
openbare kassen ongenadig doorgesneden wor
den. Indien men er dan nog goede stukken 
voor weergave, dan was het wel, maar neen, 
men krijgt enkel de doorgesneden stukken, 
hetgeen een groot verlies uitmaakt.

'V in d t  de Staat dat zekere zilverstukken te 
zeer afgesleten zijn om nog in omloop te blijven, 
dan zou hy ze tegen hunne volle weerde moeten 
intrekken.Inderdaad men heeft berekend dat de 
Staat op eiken niewen frank, dien hy uitgeeft, 
meer dan 50 ceutiemen wint ; hij kan dus 
gemakkelijk het verlies van den slyt dragen.

Het is te hopen dat de nieuwe minister van 
financies, M. Liebaert, maatregelen zal nemen 
om een einde te stellen aan die maar al te 
gegronde grief.

A rm e kinderen .
Eenige roode kopstukken uit Gent doen elk 

jaa r  m e td è  kinderen van zekere werkmansge- 
zinnehV die daar alle weken moeten voor uit- 
leggeh, een reisje in ’t buitenland, zoogezegd 
om huh de vreemde streken te doen kennen en 
hunnen  geest te ontwikkelen. Die kinderen

worden echter w aarlijk  afgebeuld. Zij worden 
van de eene stad naar de andere gesleept, en in 
plaats van ’s avonds bij tijds te mogen gaan 

'slapen, moeten zij feesten en concerten geven, 
soms zelfs tot een uu r  ’s nachts.

« Vooruit * bekent nu dat de kinderen moe
ten dienen voor de politieke propaganda ; zoo 
hebben zij over eenige dagen te Brest tot laat 
in den nacht moeten paradeeren op eene kies- 
meeting.

En dan stemmen de Kamers wetten  tot be
scherming der kinderen !!!

BUITENLAND.
Dubbele m oord te Tourkonje.

W oensdag laatst wierd er  eene dubbele 
moord gepleegd in een huis der Gambetta-Iaan 
te Töurkonje. Daar woont jufvrouw Virginie 
Van Damme rentenierster, met hare meid 
Pauline Albertin die het volle vertrouwen 
hare r  meesteres geniet en sedert 20 jaren in 
d iens t  is der familie Van Damme.

Een jonge telegrafist bemerkte in ’t voorbij
gaan bloedsporen op de treden van het huis 
van Jufvrouw  Van Damme. Hij belde en daar 

men niet opende liep hij aanstonds den politie- 
kommissaris verw ittigen. De deur moest inge
beukt w o r d e n  w anneer men i n  den gang  drong 
bevond men zich voor twee lijken. IIet eerste, 
d a t van de meid lag op den vloer met het 
hoofd gansch in stukken geslagen bij middel 
van eenen hamer, eenige meters verder lag 
het lijk van Madeleine Van W erdeghem , een 
meisje van 12 jaren die de meid gezelschap 
hield in de afwezigheid vau Jufvrouw 
Van Damme die eenige dagen te voren naar 
Greveningen was gegaan om hare zuster 
Ursulien vaarwel te zeggen die met de ̂ reli
gieuzen van hare orde in ’t kort naar Enge
land zal ve r trekken ,

’t Nieuws der misdaad veroorzaakte eene 
groote opschudding, te meer daar zij in vollen 
dag gepleegd werd op de meest bezochte laan 
die van Roubaais naar Tourkonje leidt.

Den dader was seffens gekend, ’t is de eigen 
neef van Jufvrouw Van Damme met name 
Paul Vdn Damme 41 ja a r  oud. Hij is gescheiden 
van zijne vrouw' en ging dagelijks geld vragen 
aan zijne tante, en de meid had er groote 
gehrik van, w ant zij kende hem bekwaam  tot 
alle misdaden. Jufvrouw Van Damme had 
dienzelfden morgen te Grevelingen eenen 
brief ontvangen van de meid, w aarin  deze 
zegde dat zij zeer ongerust was over de 
loensche handelingen van haren neef.

Toen Paul Van Damme vernam door de 
dagbladen dat hij door de politie opgezocht 
was, heeft hij zich gevangen gegeven in het 
politiebureel w aa r  hij onmiddelijk opgesloten 
w e rd .

DUITSCHLAND.
De jaarlijksche algemeene vergadering der 

duitsche katholieken w erd  zondag namiddag 
te W ü r tz b u rg  geopend. Ten 12 1/2 ure had, 
door de straten der stad, een groote optocht 
plaats van Katholieke Kringen, Arbeiders- 
vereenigingen en Gesellenvereine ; het muziek 
van het 9* linieregiment stapte aan het hoofd 
van den stoet, die waarlijk indrukw ekkend 
w as; er namen niet min dan 300 vereenigingeh 
aan deeL met 10,000 leden en 16 m uziek
korpsen. Aan het bisdom werd Mgr von 
Schlörr eene geestdriftige ovatie gebracht.

Na den optocht werd de eerste algemeene 
vergadering gehouden in de fees tha ll ; niet min 
dan 5,000 personen w aren  aanwezig. De 
fabrikant Brandts, voorzitter, de rijksafge- 
veerdigde Gieberts, Mgr De Schlörr, bisschop 
van W ürtzb u rg ,  en Dr Drexel, lid van den 
oostenrijkschen Rijksraad, voerden opvolgent
lijk het woord.

’s Avonds had eene feestvergadering plaats 
w aarop de eerste burgemeester van W ürts-  
burg, M. von Michel, de welkom sredeuitsprak.

De zoogezegde schandalen in Italië.
Men weet dat de Paters  Salezianen, die te 

Varazza een collegie houden, door een hunner 
leerlingen van de ergste  feiten beschuldigd 
werden. Het onderzoek door het parke t inge- 
steld. heeft nu bewezen dat die beschuldigin
gen volstrekt ongegrond zijn. De onderprefekt 
van S^vonne, die veel bijgedragen had om die 
hatelijke lasteringen te verspreiden, is door de 
regeering gestraft  en in een veel ge r in g e r  post 
verplaatst.

B ekeering .
Te Sestri Ponente, nabij Genua, overleed 

verleden w eek een gekende liberale dagblad
schrijver, Giorgio Brosi, bestuurder van den 
« Pensiero Liberale e Corriere Sestrese », die 
altijd een hevigen vijand der katholieken ge
weest was. Op zijn sterfbed is hij echter tot 
inkeer gekomen ; hij deed zelf een pater capu- 
cien roepen, wien hij op stichtende wijze zijne 
biecht sprak, en aan wien hij het verlangen 
u i td ruk te  dat zijne bekeering openbaar zou 
gem aakt worden. Hij verklaarde al zijne 
schriften te betreuren en in te trekken , w aar
in hij den katholieken godsdienst had aange
vallen, welken hij nu erkende als den recht- 
veerdigste, den liefdadigste en den heiligste. 
Het kruis  op zijn hert drukkend, stierf hij in 
de godvruchtigste gevoelens.

Moge dit eene les zijn voor zooveel ongeluk
kige verdwaalden, die alhoewel zij kristelijk 
opgebracht geweest zijn, zich niet schamen 
door woord en schrift onzen heiligen gods
dienst te beleedigen.

Een schism atieke k luchtspeler.
Te Beyssac, in het departem ent der Corrèze, 

heeft men het ongeluk een kerel te bezitten 
die zich Fatöme noemt, en die, alhoewel hij 
bew eeit priester te zijn zulks in ’t geheel niet 
schijnt. Die kerel heeft eene echte wonderdaad 
gepleegd : hij heefi al de kinderen van 6, 7 of
8 jaar , die hij zoogezegd voorbereidde tot de 
eerste kominunie, herdoopt ! Ondanks al de 
moeite die Fatöme zich geeft kan hij e r  m aar 
niet ingelukken de bewoners van het dorp op 
zijnen kan t te krijgen. De valsche priester 
troont in de kerk  die hij gestolen heeft, alleen 
voor den combistischen burgemeester en voor 
tw ee of drie gemeenteraadsleden van dezelfde 
soort.

De echte pastoor, de Z. E. H. Faucon heeft 
een onderkomen moeten zoeken in eene schuur, 
die ingericht is tot kapel, doch w aar  alles a rm 
zalig is. Twee balken die op tw ee staken staan, 
doen dienst als a l taa r ;  het altaarblad  is een 
schutsel, het linnen een beddelaken: als am 
pullen worden twee fleschjes gebru ik t.  De kelk 
en de ciborie zijn door liefdadige naburige 
parochies geleend. Alhoewel alles zoo nederig 
is stroomen de geloovigen in menigte naar 
de goddelijke diensten, die er nog grootscher 
en verhevener door uitkomen. Gezien den 
weinigen bijval dien Fatöme bekomt, zal hij 
weldra zijne matten mogen rollen.

BINNENLAND.
To Rousselare is er onlangs eene w erk

s tak ing  uitgebroken in de fabriek van een 
liberalen patroon. De werklieden vroegen hulp 
aan de Gentsohe socialisten, m aar  klopten aan 
doovemans deur, niemand en is er opgekomen 
om het geschil te vereffenen. W are  ’t bij eenen 
kalholieken baas geweest, ’t had er gegaan 
van kapitalisten alhier, u itbuiters a ld a a r ! En 
zeggen dat er nog dutsen van werklieden zijn 
die in dat spel niet k laar  en zien en peizen dat 
de rooden niet anders dan ’t  geluk en ’t wel
zijn van den w erkm an beoogen ! . . .

— Maandag morgend zag men een regen
scherm en eene klak op den oever van de vaart  
liggen, dichtbij het benedenhoofd van het 
sas. De aa rdew erker Desplenter, de kantonnier 
Bossuyt en de sluismeester Van Nieuwenhuyze 
deden aanstonds peilingen in het water.

Kort nadien haalde men het lijk boven 
van een onbekend manspersoon, gansch in het 
zw art  gekleed; in de zakken vond men eene 
som van 16 fr. 90, een u u rw e rk  da t stilgeval
len was op 9 u. 22 en w aar op de binnenkas 
gegraveerd is : « Métal francais, Besangon 225 » 
Ook vond men nog een brief, geschreven in het 
engelsch, gedagteekend uit Dover 10 juni 1907 
en onderteekend met den naam van John 
Watson. Zondag avond had de ongelukkige de 
herbergen aan het sas bezocht; e r  is niemand 
die hem vroeger gezien heeft. Men weet niet 
of e r  ongeluk of zelfmoord in het spel is.

— W isselkantoor VYNCKE-DAELS,
Iveizerstr. 17, Rousselare : Voor aankoop van 
ter  trouw e obligatiën en leeningen van geld.

Ingelmunster. — Zaterdag avond doorliep 
een hond de gemeente en beet al andere 
honden die hij ontmoete. De veldwachter Soe- 
nens achtervolgde het dier en schoot het neer. 
M. Vanneste, veearts, die den hond onderzocht; 
verklaarde dat hij razend was. Reeds zijn e r  30 
tal honden afgemaakt.

Rumbeke. — Degenaamden Jules Bulckaen,
37 jaar , en Jules Mortagne, 38 jaar. schaliedek- 
kersgasten, waren zaterdag avond, rond 7 1/2 
ure, aan ‘t  w e rk  öp het dak  van de kerk. Eens
klaps loste de haak w aaraan de plank vast^e- 
m aak t was, waarop de twee mannen stonden 
en beiden vielen op het platform van de sa- 
kristij. De twee ongelukkigen hebben talrijke 
wonden bekomen over gansch het lichaam ; 
daarenboven klagen zij van hevige inwendige 
pijnen. Zij werden naar het gasthuis gebracht, 
w aa r  zij de zorgen ontvingen van de doktoors 
Mahieu en Boucquey.

Oostende. — Een geneesheer van St-Peters- 
burg , die zondag namiddag een bad nam, had 
zijne kleederen en zijne juweelen in eene

rachtkabien gelaten. Toen hij uit het w ater
wam, bestatigde hij dat al zijne juweelen ver

dwenen waren. De buit bestaat uit eene prach
tige gouden horlogie en eene gouden ketting, 
een geschenk van een groothertog, een r ing  
van 1,500 fr. en een 'andere van 1.000 fr. 
Zaterdag heeft men nog een kabiendief aange
houden. ’t Is een franschman die zich uitgeeft 
voor dam enkleerm aker, doch die zonder w erk  
was.

Brugge. — Vrijdag avond waren vier 
schrijnwerkersgasten bezig de kepering te 
leggen van het dak der nieuwe studiezaal van 
het 8t-Lodewijkscolleggie. Eensklaps loste een 
zw aar s tuk hout en sleepte de kepering mede. 
Drie werklieden, die in tijds het gevaar gezien 
hadden, sprongen van de stelling en werden 
licht gekw etst.  De vierde, Richard Rotsaert, 
werd met de m aterialen meegesleept. Toen 
men den ongelukkige opnam, bestatigde men 
dat zijn ru g g raa t  gebroken was; het slachtoffer 
stierf in het gasthuis. Het p ark e t  is ter plaats 
geweest.

— Vrjjdag nacht is er diefstal gepleegd bij 
M. den baron Albert van Caloen, burgemees
ter  van Lophem.

— Denzelfden nacht is er ook ingebroken in 
het kasteel van M. de la’ Kethulle de Ryhove, 
te Sint Michiels. De dieven hebben eene koste
lijke vaas gestolen.

De gezondheidstoestand van M. Tack.
— In de laatste dagen waren  er weer onrust
wekkende geruchten in omloop over den toe

stand van den achtbaren staatsminister. Ui^ 
goede bron wordt nu gemeld dat degeneesheer, 
die hem verzorgt, voldaan is over den toestand 
De eerbiedweerdige ouderling krijgt langza
merhand zijne krachten  weer.

W ildem anstooneelen in H enegouw .
Acht gekwetsten.

In de stille gemeente Souvret, in den omtrek 
van Charleroi, is maandag avond een tooneel 
van ongehoorde wildheid gebeurd. Drie dron
ken vlaamsche werklieden kwamen in het 
» Café de la Rógence » in de rue Vinden. De 
herbergierster weigerde drank  te geven, daar 
de mannen reeds meer dan genoeg hadden. 
De drie kerels gingen woedend heen en vielen 
op de s traa t  de voorbijgangers aan met messen. 
Men hoorde kreten van pijn en van vrees 
tusschen de verschrikte menigte. De gendar
men van Roux, die in allerijl verwittigd wa
ren, snelden ter  plaats. Toen de woestaards de 
gendarmeu zagen namen zij de vlucht.

Acht personen werden door de schurken g e
kw ets t  ; Dinsdag morgend z\jn de gendarmen 
er  in g e lu k t  de bandieten aan te houden. Het 
zijn : Gustave Steven, wonende te Trazegnies; 
Albert Meeschout, wonende te Evens: Vande- 
keere, wonende te Courcelles. Zij werden naar 
Charleroi overgebracht en, na ondervraging 
van het parket,  opgesloten iu het gevang.

5 0 0 ,0 0 0  liters bedraagt nu ongeveer de 
jaarlijksche verkoop in België van de Elixir I)e 
Kempenaar. Het is dus de meest verspreide 
l ikeur  van het land. Hij is de beste en goed
koopste; hij stilt m aag en buikpijn en is vooral 
een kostbaar geneesmiddel tegen veeziekte. 
Doch opgepast voor de namaaksels want ér 
wordt veel valsche Elixir De K empenaar v e r 
kocht.

H et is een kostbaren dienst bewijzen aan 
de personen die lijden aan fierecijn  of rhum a- 
tism , door hen nog eens nauw keurig  den naam 
te doen Kennen van de remedie die hen moet 
ontmaken van hunne kwalen : het is de E lix ir  
Vincent tegen fierecijn en rhumatism, ^ fr. 

de flesch in alle goede apotheken.
Dépot te Iseghem : A. Rodenbach, hoek der 

Groote M arkt. ______________

Als 't weere mee wilt beloven de peerden- 
koersen prachtig te zijn. E r zijn niet min dan 
75 peerden ingeschreven die onder elkander de 
prijzen die tot 5200 fr. beloopen zullen bekam
pen. Begin om 2 1/2 ure stipt.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
W illij W a lter  met hout voor V anhaverbeke

— P r in s  A lbert met brabantsch goed voor 
F ra n go is Decaigny. — A ven ture P a tro n  Ver
gelden  met kolen voor Conrard Verstraete. — 
Be 4 'gebroeders Winde velde met kolen voor 
Joseph Olivier. — I)e kleine Maria met kolen 
voor Ch.8 Verstraete en Victor Vandenberghe. 
—- Le jeu n e Frangois met kolen voor Constant 
Gits. —

Burgerstand van I s t g l e u
GEBOORTEN :

300. Hippolyte Vierstraete, zv. Petrus en 
Elisa Decoopman. — 301. André Soenen, zv. 
Philemon en Maria Deltomme. — 302. Bertha 
Tytgat, dv. Alphonse en Juliana Allewaert. — 
303. Gabrielle Horré, dv. Henri en Marie 
Vandenbussche. — 304. Gérard Colpaert, zv. 
Jan en Marie Somiliana. — 305. Ivonne Demees- 
tere. dv. Silvin en Marie Beheydt. — 306. Julia 
Carlier, dv. Petrus en Celina Cock. — 307. 
Gilberta Demeulenaere, dv. Theophile en Maria 
Vandenheede. — 308. Martha Folens, dv. 
Augustin en Pauline Debruyne.

S T E R F G E V A L L E N :
190. Victoria Amerlinck, z. b. 81 j .  ong. dv. 

Joseph en Barbara Blomme, Trienhoek. — 191. 
Cyrille Anseeuw, 3 1/2 j .  zv. Camille en Marie 
Oosterlynck, Rousselarestr. — 192. Eugenia 
Sarre, huish. 34 1/2 j .  echt. Aloys Vanbelle. 
Rousselarestraat.

H U W E L IJK E N :
62. Jules Lietaert, landb. 38 j. en Honorine 

Maertens, landb. 36 j .  — 63. Juliaan Degeldere, 
fabriekw. 28 j. en Marie Naert, borstelm. 28 j.
— 64. Joseph Florin, landb. 29 j. eu Magdalene 
Cuypers, naaister, 25 j. — 65. Justin Lafaut, 
schoenmaker, 25 j. en EmmaCoucke, borstelm. 
22 jaar,

F l o r e n t  B O U R G B O I S - D B S A R
de P élichystraat, n ” 8

herberg « Do Nieuwe E en d ra ch t», 
te bekomen alle slach van Schoen, 
voor mans, vrouw en kinderen, goed 
en ter trouw werk. — Genadige 
prijzen. — Schoenen op de koop en 
op maat. — Herstelling.

üi t  ter band te loepen
EEN NIEUW GEBOUW EN 

N IJ VERHEIDSGESTICHT
met gerieflijk W oonhuis en omtrent 33 aren
71 centiaren medegaande erve, gelegen te 
E  UELGHEM, bij de Vijf W egen , langst de 
steenw eg van Iseghem naar Ardoye.

Voor alle inlichtingen men begeve zich ten 
kantoore van de Notarissen VANDE MOOR- 
TELE te Iseghem en HOCKE te  Kortrijk.



Markt van Iseghem 24 Aug. 1907 31 Aug. 1907
Boter per kilo fr. 2,55 éi 2,65 . 2,6') & 2,75 
Eieren per 26 2,40 éi 2,50 | 2,20 a  2,30

Iseghem-Kermis.
j______ _

Zondag 1 September
om 11 ure : plechtige opening der Ten toon - 

steling in het Gildenhuis.
MUZIEKFEEST in den hof van het Gilden

huis door het Stadsmuziek.
Om 4 ure, CONCERT in den hof van het 

Gildenhuis door de Congregatieharmonie en de 
mandelkoor.

Maandag 2 September
om 10 ure : in het Gildenhuis MUZIEK

FEEST door de fanfaren « Onder Ons »
Om 2 ure : in St. Josephgesticht PRIJS

KAMP voor GEITEN van de Arrondissementen 
Thielt-Rousselare-Kortrijk. 1500 fr. prijzen.

’s Namiddags in den w\jk « Achter de Kerk * 
VOLKSFEESTEN ’s avonds verlichting en 
luisteriyk V uurw erk.

Dinsdag 3 September
Om 10 ure : in het Gildenhuis ZANGFEEST 

gegeven door de maatschappij «Allen Broeders».
’s Namiddags om 3 ure, in de Mandelmeer- 

schen GROOTE PAARDENLOOPSTRIJDEN 
52C0 fr. prijzen.

W oensdag 4 September
Om 9 ure : in het Gildenhuis PRIJSKAMP 

voor PLUIMGEDIERTE. Om 3 u re  groote 
schieting met den handboog Om 4 ure PRIJS
KAMP voor KONIJNEN.

Donderdag 6 September 
A m b t e l i j k  B e z o e k  

van den
Weledelen Heer Gouïerneur Baron Rozette.

Om 9 ure : GROOTE PRIJSKAMP voor 
PEERDEN en HOORNVEE in ’t boomforeest 
2500 fr. prijzen.

Om 10 1/4 ure, onmiddelijk na de aankomst 
van den trein. Stoet en ontvangt van den Heer 
Gouverneur op het Stadhuis. Daarna bezoek van 
den Heer Gouverneur aan de openbare gestich
ten, tentoonstelling van Landbouw en Nijver
heid en pryskamp van peerden en hoornvee, 
om 1 1/2 ure : FEESTMAAL.

In deu namiddag V O L K S F E E S T E N  en 
VERMAKELIJKHEDEN in de de Pélichvstraat 
’s Avonds verlichting en vuurw erk .

Zaterdag 7 September
In de Gentstraat, gansch den dag allerhande 

Volksfeesten en vermakelijkheden, ’s Avonds, 
verlichting en vuurw erk .

Zondag 8 September 
NATIONALE DUIVEN PRIJSVLUCHT uit 

CHARTRES. — 1200 fr. prijzeu.
Om 3 ure namiddag, in de Mandelmeersclieu, 

FOOTBALL FEEST, ingericht door de maat
schappij « Football-club > van Iseghem met de 
medewerking der Onder-offlcieren van de 
vestingsartillerie vanA ntw erpen, ’s namiddags 
in de Brugstraat, VOLKS- en W A T E R FE E S
TEN. ’s Avonds ver lich tingen  vuurw erk .

Studie van Notaris

Vande Moortele, te Iseghem
I

OPENBARE VERKOOPING 
van

W O O N H U I  Z E N
E N  Z A A I L A N D E N  

te M oorseele en te Iseghem .

Studie van den Notaris

Gustave Meulders
te  INGELM UN STER.

Gemeente MOORSEELE
1* Koop. Een WOONHUIS met schuurken er 

aan houdende en medegaande erve, groot 21 
aren  98 centiaren bewoond door Frederi5 
Luyckx mits 111 fr. ’s jaars laste vrij tot o 
October 1907. Slechts ingesteld 1 7 1 0  fr .

S tad  ISEGHEM
2° Koop. Een HUIS van twee woonsten 

gelegen te Iseghem sectie C met 32 aren
34 centiaren medegaande erve, verpacht aan 
Mathilde Nuyttens wed. Pica vet en August 
Cingaere, mits te samen 170 fr. ’s jaars laste 
vrij tot 1 October 1907.

Slechts ingesteld 2 5 5 0  fr .
3 * Koop. Een HUIS van twee woonsten 

gelegen te Iseghem sectie C, met 31 aren 
92 centiaren medegaande erve, bewoond door 
Victor Picavet en Alois P arm entier  mits samen 
190 fr. ’s jaars  met recht van gebruik  tot 1 
October 1907. Slechts ingesteld 2 1 5 0  fr .

4° Koop.. Een WOONHUIS met medegaande 
erve gelegen te Iseghem sectie C groot 15 aren 
62 centiaren bewoond door de w eduwe D ew itte  
mits 100 fr. ’s jaars laste vrij tot 1 november 
1007. Slechts ingesteld 2 5 5 0  fr .

OVERSLAG : dijnsdag 27 Oogst 1907, 
om 3 u re  namiddag in de zaal van het Vrede
gerecht.

Met tusschenkomst van de Notaris Dupont 
te Ardoye, en ten overstaan van den heer Vre
derech ter  des kantons Iseghem.

II
U it  oorzaak van  V er tr ek  

OPENBARE VERKOOPING VAN

M e u b i l a i r e  G oederen
Herberggerief, la n d s a ln  en Beestialen

te Cachtem, ter he rb erg  S t. A nton ius.
Op Donderdag 19 September 1907 om

1 ure namiddag, ten huize en ten verzoeke 
van L> LIETAERT te Cachtem :

80 stoelen, 1 bank, 5 tafels, 1 toog, 1 buffet,
2 horlogien, 2 lantaarns, 2 kin kets, vogelpik, 
toptafel, 2 stoven, 2 commoden, 2 kleerkassen, 
5 bedden, balans met gewichten, spuigbakken, 
kandelaars, koffer, zagen, petropomp, handmes, 
kommel. potten en pannen, gleis, glazen, kit
ten, en herbergerief.

1 karre ,  1 aalbak, hondekarre ,  2  aalkuipen 
aal pomp 2 vleeschkuipen, 8 eemers, 1 eegde, 
sleepe, 1 kegge, 1 aardappelploeg, harnassen, 
zwinkels, gareelen, zwijns benne, 4 vlegels, 
spaden, rakels, houwen.

2 Beste melkkoeien, 1 hond, kiekens en een- 
den, 35 aren Aardappels.

Gewone voorw aarden .

Z e n u w p o e d e r s  te g e n  ta n d -  en  h o o fd p ijn
F r. 1 ,50  de doos.

Breukbanden u allerlei geneeskundige toestellen

DE GALVERDRIJVENDE P il  DOSI
is de

W are levens en gezondheids P il
Een ideaal m iddel tegen  V ERSTOPTHEID en BLOEDAANDRANG.
Deze pil verzekert de goede w erk ing  der spijsvertering, zij ontlast het lichaam van 

KWADE VOCHTEN, GAL en ALLE ONZUIVERHEDEN V A N  ’t  BLOED.
Hebt gij geen eetlust, neemt eene pil voor ’t e t e n ; ver teert  gij slecht uwe spijzen, neemt 

eene pil na ’t eten. Leest in den uitleg die rond iedere doos is, de wondere genezingen 
door dit middel verkregen. — Prijs 1,50 de doos van 50 pillen, Brussel, Dosi, Greffiestraat, 
en in alle apotheken.

OVERSLAG te Ingelmunster-plaats in  de
Kroone  op W oensdag 11 September, 1907,
om 2 ure namiddag, van

Gemeente INGELMUNSTER,
Hoogen Doorn.

Koop 1. Een WOONHUIS met land, groot
38 a. 40 c. Ingesteld f r .  4 0 0 0

Koop 2. Een WOONHUIS met land, g root 
30 a. 62 c. Ingesteld fr .  3 5 0 0

En te EMELGHEM, V ijf W egen.
Koop 3. Een WOONHUIS met land, groot 

29 a. 14 c. Ingesteld fr .  2 8 5 0
Koop 4. Een perceel BOUWGROND, groot

12 a. 16 o. Ingesteld fr . 8 0 0
Koop 5. Een perceel BOUWGROND, groot

12 a. 76 c. Ingesteld f r .  8 0 0
Koop 6 . Een perceel BOUWGROND, groot

12 a. 87 c. Ingesteld f r .  925
Koop 7. Een perceel BOUWGROND, groot

16 a. 74 c. Ingesteld fr .  10 0 0

B i jz o n d e r e  G e n e e s m id d e le n
TE BEKOMEN BIJ

J. Verhamme, apotheker, Iseghem
E L IX IR  C A N R O B E R T

De ELIXIR CANROBERT is het beste geneesmiddel tegen bloedarmoede en heeft 
zijne buitengewone u itw erksels  te  danken aan het ijzer dat e r  in verw rocht is, onuer 
eenen vorm die best de armoede en de ziekten van het bloed bekampt.

P rijs  der flesch : fr. 3 ,7 5  

E enige dépot voor Belgie van het verm aard  en onovertroffen

M E N T H Y M S A L O L ,
allerbest Tand-Elixir, uitgevonden door E. D ETH IER, tandheel meester te Roubaix.

P rijs  fr. 1 ,50  de f le sch ; 
en van de Lotion St. H ilaire,

uitmuntend geneesmiddel tegen de aanvallen van tandpijn.

Te koop
13 watervensters met dag- en nachtschermen 
in goeden staat. — Zich te bevragen bij
C. SPRIET-CANTAERT, Statiestraat, in stad.

V rijw illigers m e t  p r e m ie  worden ge
vraagd bij A. Ca l l e w a e r t , 110, Rousselarestr. 
Iseghem. — 1600 fr. en 10 fr. te maande 
bü alle regimenten.

BANK
van

R o u s s e  la re - T h i e l t .
Naamlooze Maatschappij

gevestigd te ROUSSELARE

Agentschap der «Société Generale de Beigique» te Brussel

Jongeling, 18 jaar, die de middelbare 
school van St Jozefs gesticht gevolgd  
heeft, vraagt plaats in handelshuis te 
Iseghem  of om liggende. Zich bevragen 
bureel der Gazette van Iseghem.

J. De Busschere-Bonte
St H iloniusstraat, ISEGHEM.

Alle slach van bureel en schooU)ehoeften. — 
Registers. — Teekengerief. — Kerkeboeken.

Muziek voor zang, piano en andere instru 
menten. — Solfèges en methoden.

V I T R A U P H A N I E  (namaking van 
gekleurd glas) te beginnen van 0,40 de meter.

Albums, portefeuilles, cabas, nieuwigheden 
voor geschenken, enz.

Mr & Mme M EIER, C hirurgyns-T and- 
m eesters, 2 M oeskroenstraat, K or
trijk , hebben de ee r hunne geach te  
K alanten bekend  te m aken dat zij 
zullen afw ezig zijn van 2 0  Ju li to t 
2 Septem ber aanstaande.

Eigenaars van paarden! 
L andbouw ers!

Gebruikt tot het voederen van paarden, 
hoornbeesten en verkens de Sucrema, het 
voordeeligste, gezondste en kloeks e voeder 
welke tegenwoordig voor zulke dieren bestaat.

Te bekomen bij :
Constant GITS, dépositaris

St a t ie st r a a t . Iseghem .
Téléphoon 24.

Hulphuizen T H I E L T  
I S E G H E M

De « B A N K  V A N  R O U S S E L A R E - 
T H I E L T »  verricht aan de voordeeligste 
voorwaarden :

Kredietopeningen.
Uitgave van kredietbrieven.
Geldstortingen in loopende rekening, te ru g 

betaalbaar op zicht of op termijn.
Korting en inning van wissels op alle landen.
Koop en verkoop van vreemd geld en vreem

de bankbriefjes.
Aflevering en uitwisseling van chèques.
Stortingen op de voornaamste plaatsen van 

het buitenland.
Bewaarneming van titels en weerden.
Voorschotten op titels.
Uitvoering van beursorders.
Inschrijving op uitgaven.
Regeling van titels, enz. enz.
SPAARKAS onder de w aarborg  van de 

Société Générale de Belgique te Brussel.
H et geld in deze spaarkas gestort mag 

voor elk boekje tot 6000 frs beloopen aan
3 °/« intrest ’s jaars.

Voor verdere  in lich tingen  m ag m en zich  
w enden  : N ieuwstraat, N° 6 , 18EGHEM.

Bureelen open van 9 tot 12 uren en van
2 tot 4 uren.

B ericht aan de W apenlie thebbers.
Meer dan 2000 soorten van Jachtgeweeren in magazij n 

Schoon jachtgeweer Lefaucheux met 1 loop in echt staal ka. 
liber 12 of 16 notelaren kolf van af 10,15,18,26,30 tot 45 fr.

Nog beter jachtgeweer 2 schoten bascaleerende met 
centrale percussie kaliber 12 of 16 sterke stalen loopen 
gebronzeerd van 35, 40 tot 60 franken.

Zeer schoonen vcordeelig Jachtgeweer niet 2 schoten 
(Sleutel tusschen de hanen). Gewaarborgd, stalen loopen 
gebronzeerd, hebbende de 4e proef ondergaan voor ’t  poeder 
zonder rook, öjne notelaren kolf 125,150 tot 175 fr. twee 
jaar gewaarborgd op factuur voor den uitslag en met 
voorstel het wapen te proberen met verscheidene soorten 
van poeder. Geladen Kardoezen voor alle vuurwapens, 
poeder en lood aan matige prijzen. Deze wapens niet 
vergelijken met de slechte namaaksel?, welke het beter is 
niet te gebruiken ten einde alle ongemakken te vermijden. 
Vraagt nadere inlichtingen op ons bureel welke u kosteloos 
zullen gegeven worden.

De reis heen en weer naar La Louvière is kosteloos voor 
den persoon die een wapen koopt. Geeft acht op het, adres : 
P iek r e  HUYGEN, wapenmaker van 1‘"  klas, 1 Rue du 
Pare et Rue Hamoir Warocqué, 91. (Recht over het 
kasteel van ftl. G-uyaux.) Trainstilstand. — T.aLouvière.

geneest onmiddelijk de 
ZWAARSTE HOOFDPIJN EN VALLING

Het is aangenaam en altijd versterkend 

Verkocht bij alle Apothekers.

Hoofddepot J.  BERGMAN
K icv l ts t raa t ,  ISO, A n tw erpen .

Benige prijs 50 Centiemen.
Depot : Apotheek A. R odenbach , Gr. Markt

seghem

J W o t o p e n  L R  F O Ü R I W I
gebreveteerd S. G. D. G.

N aphte, P e tro l, Gaz en Gaz pauvre

De beste, de eenvoudigste, de pra tik sch e . 

INSTALLATIËN VAN

zwingelfabrieken, houtfabrieken, zage
rijen, melkerijen en mekanische bak
kerijen, drukkerijen, enz.

M a c h ie n e n  v a n  a l le n  a a r d
NIEUWE EN OUDE

Riemen in leder, katoen en balata — 
Poulies in hout, gegoten en gesmeed ijzer 
— A ssen in staal, gepresd en gedraaid — 
Cylinder-olie van alle klassen — Machienen 
olie van alle soorten en prflzen — Olie voor 
Vélos — Olie voor Autom obiles van ver
scheidene kwaliteiten, in vaten en bidons — 
Toebehoorten voor stoomketels, enz., enz.

. HIJ

Gabriêl Van Wtberghe
N ederweg, N° 6  

I S E G H E M

' • .



bestaat  niet meer. f
Een monster van het m erk

waardige Coza poeder wordt 
gratis toegezonden.

WISSELKANTOOR 1

K an ingegeven worden in  Koffie 
Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier 
Water of in het voedsel, zonder dat 
het noodig is, dat de dronkaard er iets 
van a f  weet.

Het COZA POEDER bezit de won
derbare eigenschappen om tegenzin tot 
het drinken van sterken drank (bier, 
wijn, absint, enz.) bij den dronkaard 
op te wekken. Het COZA POEDER 
werkt zoo onopgemerkt en zeker, dal 
de echtgenoote, de zuster of de dochter 
van den verslaafde, het hem toe kan 
dienen, zonder zijn medeweten en 
zonder dat het noodig is dat de patiënt 

ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken 
heeft.

Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van 
duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van 
Bchaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige 
en nuttige leden der maatschappij herschapen; het heeft 
menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en 
gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig 
jaar verlengd.

Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder ver
spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag 
doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het 
poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn. 
Correspondentie in alle talen der wereld.

COZA INSTITUTE,
Wacht u voor namaaksels.
Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen 
ronkenschap.

Bericht. Ik heb de eer het publiek kenbaar 
te maken, dat ik mij kome te vestigen, als 
beenhouwer, in de Meenenstraat 60, te Iseghem

Cyriel Lefever-T im m erm an

BEDDEN in W IN D H A IR  te begin
nen van af 27 franks.

In de Pluim
Magazijn van gemaakte kleederen 

bij Cyr. SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pélichystr. ISEGHEM.

f
Groote keus van vellen laatste nieuwig

heden. — Schoone stoffen voor mans- en 
vrouwkleederen. — Alle k leuren van 
voering. — Moiré voor Boks. — Bijzondere 
keus van witgoed. — afslag voor kleerma
kers. — Doopmantels, doophoeden en 
doopkleeden. — Men gelast zich met het 
plisseeren van volants, roks en balayeuses.

U itlevering in  ’t  groot.
G e n a d i g e  p r i j z e n .

Snij- en naaischool voor heeren en juffers
bestuurder M. en Mad. DEMEERE

Consciencestraat, 46, Kortrijk.
Busten, modegravuren, patronen op maat, 

Prospectus gratis voor inlichtingen. Kleer
maaksters, abonneert u aan de “ Gracieuse „ 
viaamsche journal, aan 10 fr. per jaar, proef
nummer gratis.

GROOTE STOOMVERWERIJ

JUFVROUW E. RENIER
M a r k t s t r a a t ,  35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van alle slach yan 
g em aak te  k leeaingstukken van alle kleuren. 

Bijzonder zw art voor rouwe.
Wassching in ’t drooge van kostumen en 

alle slach van bleeke en gekleurde toiletten. 
— In ’t  nieuw wasschen van gordijnen, stors, 
tapijten, carpetten, wolle sargien, enz. — Men 
begeeft zich ten huize voor het afdoen der 
stoffen van zetels, stoelen, enz. — Goed bezorgd 
w erk . — Prijzen buiten alle concurrentie. — 
Groote keus van bloemenmanden en alle 
andere fantaisie artikelen voor geschenken.

Zeer genadige prijzen .

T e  b e k o m e n  b i j

Vaière Laridon-Laridon
Café Royal, ISEGHEM.

STEMPELS IN CAOUTCHOUC
in alle modellen en grootten. Specialiteit van 
stempels voor het teekenen van emballagen. 
Koperen deurplaten. Graveering op alle 
metalen.

Agent der SchrijfmachieDtn « UKDERWCOD >
met, z ichtbaar geschrift. Hoogste onderschei
ding in alle tentoonstellingen. V raag t  pros-

S3ctus. Men geeft machien in probatie. 
nderricht gratis .

Verkocht bij J. FEYS Gentstraat, 42, Iseghem.

R. VYNCKE-DAELS
K eizerstraat, 17, ROUSSELARE

T E L E F O O N  17 ..............  T E L E F O O N  17
Open alle beursdagen 

van 8 tot 12 ure; den dijnsdag tot 5 ure.

AGENT IE VAN HET

B elg -isch  G r o n d k r e d ie t
(CRÉDIT FONCIER DE BELGIQUE)

Gesticht in 1835. —

Bestier, K leine Zavel, 5, Brussel.
Leeningen van geld op hypotheek, sommen van minstens 

3000 fr., aan4°/<> op langen termijn ja zelfs tot 20 en 25 jaar 
en wel namelijk om het

Aankoopen van Huizen en Gronden en het Bouwen van Huizen 
te vergemakkelijken

RECHT van, mits eene zeer gematigde premie, de terug
betaling bij sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldigd 
kapitaal.

UITGAAF van OBLIGATIËN 3 ,5 0  Y°
van het Grondkrediet van Belgie gewaarborgd : door overeen
komstige pandleeningen, door het maatschappelijk kapitaal en 
de reserven, gezamentlijk meer dan 92,000,000 fr. bedragen.

De Algemeene Spaar- en Lijfrejitkas bezit voor ongeveer 
negen millioen franks van die obligatiën. Deze zijn eene aller
beste geldplaatsing voor huisvaders, renteniers en stille lieden 
die eenen schoonen crois en de grootste gerustheid begeeren.

Voor pandleeningen, aankoop van obligatiën (hier altijd 
altijd verkrijgbaar zonder commissieloon,) hunne terug
betaling en betaling der coupons, wende men zich tot het 
hooger aangeduid agentschap te Rousselare, Keizerstraat, 7.

A an de L an d b ou w ers!
V E E A .  Ft T S E N I J K  UJSTDIGE

H E E L M I D D E L S  :
REMEDIE tegen de PLA A G  DER KIEKENS. H et pak  : 1 ,00 .
STOPMIDDEL tegen doorloop der V eulens, K alvers, V erkens. 1, 50.
LONGPOEIER tegen H oesten de Kilo 2 ,00 .
VERBALGINGSDRANK tegen  balgpijn  d er peerden 0 ,7 5 .
POEIER tegen  het geven van slechte m elk 2 ,5 0 .
EMBROCATION tegen verstu ik theid  en kreupelen  der P eerden  2 ,0 0 .
W ORM POEIER voor peerden  1,00.
REMEDIE tegen V arkensp laag  1 ,50.
PILLEN  tegen HONDENPLAAG. 1 ,00.

Verder alle geneesmiddelen tegen ziekten van Peerden, Koeien,
Pluimgedierte, Honden, enz.

Te bekomen bij :

Apotheker G.-J. SIMOENS
Marktstraat, 36, ISEGHEM.

Vrouwen, Mannen,
I N n i P N  P i l  slecht slaapt cn uwe nachten onderbro- 
I I I  U  I C  I I  U  l ü  ken zijn door droevige droomen;
INDIEN GIJ zenuw achtig zijl en niet al te wei op uw gemak;
INDIEN CIJ geen irllust hebt, slecht uwe spijzen verteert;
I N D I E N  G I J  neigingen hebt tot braken en overgeven;

den mond bitter en pjakaclitig; 
de torg dik en beladen; 
den tie'(in walgelijk en zuur; 
aan ho'.fdpiju lijdt; 
ruiscliii ven in de ooren; 
draaiingen in het hoofd; 
ontsteking of brand in ’t bloed;

I N D I E N  G I J  ’t zuur hebt en zurigen adem;
met slijmen en gal gekwollen zijt; 
of aan opstopping lijdt,

T w i j f e l t  n i e t  t e  nem en de

ROODE PILLEN
van L. DUPUIS, apoth., Jumet,

want zij a l l e e n  verjagen uit de maag de gal en slijmen, die de spijsvertering beletten; ZIJ W E R K E N  
op de darmen en doen de verstoptheid \erdwijnen; ZIJ Z U IV E R E N  het bloed door gansch het lichaam; 
ZIJ V E R JA G E N  den brand of ontsteking door uitwerping van alles wat nadeelig is.

Sam engesteld door u ittreksels van planten, 
ku n n en d e  R O O D E  P I L L E N  vanL . D U P U IS , 
nooit ichadelijk  ziin. Zij verm engen zich m et 
de nu ttige bcstanadeelen  d e r  voedsels en gaan  
in ’t bloed om e r  in  de verst afgelegene hoeks- 
kens Van 't  lichaam  d e  onzuiverheden te  gaan 
opzoeken, d ie  he t bezoedelen.

MAAR LET WEL OP DE NAMAAKSELS!!!
Stelt u voor dat de R o o d e  P i l l e n  van L. D U PU IS  niet anders 

mogen verkocht worden dan in doosjes van fr. I  .Q f» , omringd van een rood 
line, toegemaakt met een verzekeringslood en het haiulteeken dragende van
W E I G E R T  D U S  de pillen van roodachtige kleur in ’t klein

verkocht, want bet zijn nam.,aksels die u aangeboden worden, zonder waarborg.
W E I G E R T  O O K  de pillen van zulkdanig rood kleur buiten den aangeduiden prijs verkocht 

want het zijn geen ech te  roode pillen van L. D U P U IS  van Jum et.

A A N V A A R D T  N O O I T  andere pillen dan die van L. D U PU IS want x i i  a l l é é n  
zullen voorzeker genezen.

De vrouwen in de keerjaren zullen niet m eer lijden dan zij het willen.
Iiank aan dc ECIITK ROODE PILLEN van L. Dl'PUIS, is het hun gemakkelijk zich te ontmaken van dat hartzeer, 

dat hun leven zoo >erbittPTt, van de hoofdpijnen, gloeiitigen, buikloomheid, slechte spijsuerterinti, scheelhoofdvijn 
en de soms zoo afzichtclijke u itslag  van liet aangezicht en de handen.

i j n .  Die kwaal is vervorzaakt door de aanwezigheid in de maag van gal en slijmen die 
de spijsvertering vei hinderen; zij komt ook voort van de verstopping. Het zal dan gemakkelijk zijn zich ervan te ont-

r l o  D n n r l a  D i l l a n  * i i i l i n n  / v o l  n n  r l ü m . M ______ J  • : _____  __  , .

S e h e e llio o fU p ijn
[lijsvertering verhinderen; zij

maken door het gebruik van de Roode Pille n  : zij zullen gal en slijmen verdrijven en de verstopping doen verdwijnen. 

De doos, fr. 1 . 2 5 .  Franco tegen fr. 1 . 3 0  pcsfzegels. — Verkrijgbaar in al de apotheken.J
BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N  •

M . & I T M .  ME I E R
111 ' ' X *•.. ■ r  * * \

Bijzondere Chirnrgijns Tandmeesters-Specialisten 
Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 

Gebreveteerd b i j  Koninklijk besluit,  
vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t r i j k .
bij het g ev an g , hu is m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en M°” 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat-het kunsttanden zijn. Mr en M“ '  MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank . — V olled ige g eb ijten  van af 
100 frank  en hooger. — Al de kunsttanden  en geb ijten  kom ende u it de 
labo ra to ire  van Mr en M0" M aurice M EIER , zijn verzekerd  v o o r h e t leven .

Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd ae zon
en hoogdagen

W ekelijksche Markten.
KORTRIJK 26 Aug.

Tarwe heet. fr 17,00 a 23.CO
Rogge 1G 00 8 1 .\00
Haver . . :6,f»0 a 22,00
koolzaadolie lOOk- CO,00 a 7<j*25 
Lynzaadolie 100 k- 00,00 a 5 0 0  
Aardappels 6,00 a 6 50
Boter per 1/2 Kilo 1,35* 1 40
Eiera per 25 . 2,40 a 2,60
Suikerijboonen beschikb lö.uO 

id. 1907 lf.50

19 Anir.
16.00 a 21,00
18.00 a 18,50
16,50 a 2l,()o
00,00 a 80,25
0O.0C a 5t,25

6. '0  a 6,.,0
1 35 a 
2,30 a

00,00 a
a

1 3 i  
2,50 

15 oo 
15 50

Veemarkt Kortnjk 26 Aug. per kilogr. op voet. 
veerzen 1* kw. 0.92 2* kw. 0,00 3* kw. 0.73

66 ossen 
liSO koeien 
59 stieren 

ROUSSELARE 
Tarwe 100 k”
Roode tarwe 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907 
Viggens

0,9!)
9.86
0,87

0 00 
0,00 
0,00

20 Aug\
20,CO a 21,00 ,
19.00 a 19,50 i
18.1 0 a 18,5') I
20.00 a 21,00 i 
^1,00 a 22.00 |

8,00 a 8 50 
2,80 a 3,00 
-',50 a 2,6) 

15.50 
■ a 15,75

25.00 h 33,00

9,71
0,70
0,71

a o o fUU
koolzaadolie 100 k -00,00 & 7 ,̂ö0 
Lynzaadolie 100 00 00 a 63,50

DEYNZE 
Aardappelen 100 k 
Boter per kilo

27 Aug
20,50 a  21 ,.”;0
19.00 a 19,50
15.00 a 18,50
21.00 a  2 j ,00
20.00 a 21 00 

8 .00 a 9,00
2 .70  a 2 90 
2 40 a 

CO.OC a
t » 15,50

25 .00  a 35,03 
00,00 a 
00,00 a

2,60
15,25

'9,75
53,75

Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens .

BRUGGE

21 Any.
6,50 a 7.50 
2,60 « 2,80 
2,36 2,45
3,90a 2,00 

45,00 a 47,00
17 Ang.

Tarwe de 100 kilos 22,00 a 23,00
Rogge 
Boter
Aardappelen 
Haver 100 kilo»
Boonen 
Vlas

a ü d e n a e r d e
Aardappelen per 100 k 
Roter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Hespe de kilo

ANTWEBPEJV 26 Aug.
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van am m oniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen {26 Aug.

18 00» 19,00 
2,30 a 2,70

10.00 a 12,rc
19.00 a 20.00 
13,50 a 19,00

1.42 
22 Angr.

6 50  
. 2 .14
. 2 ,4 0
’ 40.00  

0,00

28 Aug:.
6,50 a 7,00 
2,70 a 2,90 
2,4* a 2,55 
1,90 a 2,00

44.00 a 46,00
24 Aug.

22.00 a 22,50 
00,00 a 18.50

°,00 a 2 ,GJ
0,00 a 7,75

20.00 a 20,50 
18,50 a 19,50

a ! .41
29 A nj.

* 5.50
a 2.67 
» 2,38 
a 40.00 
a 0,00

fr. 26,55 
23,50

14 ossen 1* kw. 0.7-3 
173 koeien 0.00 

25 veerzen 0.75
4 stieren 0.66

48 kalveren 1,00

0.93
0.00
0.96 
0 86 
1.30

Beurs van B russel 29  A ug.
Belgische 3 p. c. l a  97,— 

3 p c. 2 a 97,25 
, 3 p c .  8 —

Annuiteiten 4 1/2 —
3 93 50

Gemeentekr.41/2 —,— 
. 3 ./°  92.50
, 3 . / *  1861 

.  3» /. 1868 1113,50 
An'werp” 1887 2 1/2 103, id 

1903 2 o/» 97,87 
Brussel Zeehaver 81,00 
Brns»»1 ]905 95,50

Brussel 1902 2 1/2 
Gent 1896 2 p. c. 
Luik 1853 2 1/2 

, 1897 2 p. o. 
. 1905 

Oostende premie 1 
2 •/» 13' 

Schaarbeek 1897 
Verviers 1893 
Doornijk 1874 
üongo-ieening 
Buurtspoorweg 3

106.50
84.25 

102,—
83.50
91.25

1898 — ~
■30,50

3 •/.
81,75 
92,^5


