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3,25
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l/oor een jaar . . . .
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,0P

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J" . D o o m s ,

Roassela&rstraat,
en in alle Postkantoren

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
0,16 e. den regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c id.

Aanbevelingen 0,25 c. fd.

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wor
den snvergeld tweemaal in de Gazette
overeenomen.

Programma der Feestelijkheden
t e i '  g e l e g e n h e i d  v a n

Iseghem Kermis
Z o n d a g  6  S e p t e m b e r

ora 4. 1/2 ure namiddag.

M U Z I E K F E E S T
gegeven door de

H ARM O NIE der CONGREGATIE
in  het park van den Wel-Ed. Heer Bon öillès de Pélichy

S P E L W I J Z E R
Eerste Deel :

1. All° M ilitaire.........................X ....
2. Marche Solennelle, par. . . . Ch. V andesteene.
3 . Slella Gavotte........V a n  H y f t e .
4. F'antaisie-Mazurka pr hefutbois . X ....

Tweede Deel :
5. Ouverture du Semiramis . . . Rossini.
6. 2e Rapsodie Hongroise. ,  . . Listz.
7. Tesoro Mio, suite de valses . . B e c u c c i .
8 . Apollon, fantaisie pr tu b a . . . X ....

Ingang' Vrij.

M aandag 7 Septem ber
om 9 uren voormiddag 

IN DEN HOF VAN HET GILDENHU1S

voor
’s Namiddags om 3 ure 

W IJK  ACHTER DE K ER K

Groote Velokoersen
Op 60 kilometers, 210 frs prijzen, verdeeld 

in tien prijzen van 5 tot 75 franks.
10 franks zullen verlot worden onder deze 

die deelnemen aan den stoet. 10 frs premiën 
voor dezen die eerst aankomt in de toeren.

Inschrijving van heden af tot 7 Sept. om 3 ure 
namiddag bij LEO LEMIERE St Pieterstraat 
Iseghem.

Men is verzocht een frank voor d e  inschrijving 
op te sturen.

’s Avonds VERLICHTING en V UU RW ERK .

DIJNSDAG 8 SEPTEMBER
om 2 1/2 ure namiddag 

IN DE MANDËLMEERSCHEN

Groote PBERD£NLOOPSTRIJDEN
^  5 2 0 0  F rs PRIJZEN .

W oensdag  9 Septem ber
om 21/2  ure namiddag

PLECHTIGE PRIJSDEELING 
aan de L eerlingen der Zondagscholen

Om 3 ure
SCHIFTING  met den HANDBOOG

voor jonge liefhebbers

D onderdag 10 Septem ber
om 3 ure namiddag 

PRIJSDEELING AAN DE 

Leerlingen  der N ijverheidsschool

Onmiddelijk daarna 
IN HET NIEUW KW ARTIER

en VELOKOERSEN
’s Avonds verlichting en om 8 u re  schit

terend VUURW ERK.

V rijdag  11 Septem ber
om 3 uren namiddag 

Jaarlijksche Prijskamp met de TRABOL
ter herberg HET WIT PEERD, Brugstraat.

Zaterdag 12 Septem ber
’s voormiddags, in St HILONIUSSTRAAT

Groote Prijskamp I  Hoornveo
gegeven dooi ’t Veekweekayndikaat van Iseghem

In den namiddag, IN DE GENTSTRAAT 

Volksfeesten en V erm akelijkheden
’s Avonds VERLICHTING en VUU RW ERK .

Zondag 13 Septem ber
om 2 1/2 ure namiddag 

Groote SCHIETING met den HANDBOOG
gegeven door de 

Prinselijke Handboogmaatschappij “ Sint Sebastiaan „

’s Namiddags, IN DE BRUGSTRAAT

V olks- en W aterfeesten
’s Avonds VERLICHTING en VUURW ERK.
Vastgesteld door Burgemeester en Schepenen 

te Iseghem den 12 Augusti 1908.
B i j  B e v e l  :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen
A. WERBROUCK. E re .  CARPENT1ER.

G ustave ROSSEEL. 
AMEYË-VERHOOST.

Het Schandaal van Schaarbeek
Woensdag heeft de gemeenteraad de zitting 

gehouden door de katholieke minderheid 
aangevraagd.

De heer Van Camp, katholiek, heeft het 
schepenenkollegie ondervraagd nopens de 
vergoedingen gegeven aan den bouwmeester 
der gemeente. Zonder toestemming van den 
raad heeft het kollegie dien am btenaar,  wiens 
bekwaamheid niet betwist wordt, eene ja a r 
wedde van 7500 frank  toegekend, hoewel de 
begrooting m aar eene som van 1200 fr. voor 
die betrekking voorziet.

M. Van Camp doet nog opmerken dat de 
som van 80 duizend franks voor het onderhoud 
der beplanting overdreven is.

Graszaad is aan fr. 1,35 de kilo betaald 
geworden ; elkeen kan het krijgen aan 0,60 fr.

M. Van Oye, katholiek, zegt dat de bedien
den, w ier jaarwedde tot 2,000 fr. beliep, tot 
18 duizend frank ’s jaars getrokken  hebben, 
en dat een beambte 40 fr. trok  voor elk 
exemplaar van eene gedrukte formuul in 
te vullen.

Hij d ruk t de hoop uit dat al d ie 'onw ettig  
betaalde sommen zullen teruggegeven worden.

M. Max. schepene van het betwistbare, 
beweert dat het kollegie het recht had zijnen 
bouwmeester te kiezen en hem te betalen.

M. Cohen, socialist, steunt de opmerkingen 
van MM. Van Camp en Van Oye; hij vraagt 
dat eene onderzoekscommissie ingesteld worde, 
van welke de meerderheid uit leden der 
rechterzij zou samengesteld zijn.

M. Van Oye doet nog kennen dat de plans 
van het Josaphat-park meer dan 10 duizend 
franks betaald zijn geweest, w aarvan  3800 fr. 
aan den ingenieur Houssa.

Spreker legt eene dagorde neer, volgens 
welke geene enkele betaling meer zal mogen 
gedaan worden, zonder toestemming van 
den raad.

M. Max, schepene, bestrijdt dat voorstel 
als onwettig, m aar belooft dat alle betalingen 
aan den raad zullen voorgelegd worden.

M. Devèze, liberaal, stelt eene dagorde voer, 
ak te  nemende van die belofte, en de rech
terzijde sluit zich daarbij aan ; het wordt dus 
eenparig  gestemd.

Uit het bovenstaande kan men opmaken hoe 
i#en te Schaarbeek aan de kas heeft gezeten !

Het schepenenkollegie heeft niets gezien, 
van niets geweten !

De « e z e ls» van Schaarbeek zijn nog u it 
de wereld n i e t !

Geldknoeierijen.
Ten gevolge der geruchtm akende zaak van 

Schaarbeek loopen de gesprekken nogal veel 
over wijnpotterij, geldverduistering in open
bare besturen, financieele inrichtingen, enz.

Verscheidene dier zaken zijn berucht.
Laat ons eerst en vooral spreken van den 

beruchten ’t Kindt, dre over een dertigtal jaren 
niet minder dan 23 1/2 miljoen wist in te 
palmen uit de kas der Banque de Belgique 
te Brussel.

Dat geld werd verbrast en verspeeld.
Over een veertigtal jaren werd in de Gent- 

sehe pers veel gesproken over het « Ilonden- 
geld », waarmede een stadsbediende op den 
loop was gegaan.

De som beliep niet zeer hoog. omstreeks 
2000 frank.

Omstreeks denzelfden tijd maakte de ver
dwijning van een groot getal wollen sargiën 
u it de voorraadmagazijnen van het leger,
groot gerucht.

De zaak  is nooit geheel k laar getrokken ; 
er w erd  aangevoerd dat de sargiën dooreten 
waren van de motten en verbezigd werden als 
vodden.

Over ruim 20 jaren werd de stadskas van 
Gent voor 300 duizend franks aangesproken, 
daar een stadsbediende koepons van de stads
loten meermaals ter uitbetaling aanbood, in 
plaats van ze ongeldig te maken.

in den laatsten tijd stelde een bediende der 
greffie van den rechtbank van eersten aanleg 
te Gent, de kas van den Staat op de proef met 
valsche taksen van getuigen op te maken, 
welke hij zichzelven uitbetaalde. • •

Een bediende van het arrondissements- 
kommissariaat van Thielt wist lotelingen, die 
een slecht num m er getrokken hadden, vrij 
te maken van dienst mits eene som geld.

Een greffie-bediende der rechtbank van 
Charleroi schreef in zijne boeken dat die en 
zulke persoon, de gevangenisstraf tot welke 
zij verwezen waren, hadden uitgedaan, hoe
wel zij geen oogenblik in het gevang hadden 
vertoefd. Natuurlijk, dat hij zich zijne dienst
willigheid deed betalen.

In elk dier gevallen was echter m aar één 
persoon betrokken, terwijl te Schaarbeek een 
w aar  komplat schijnt bestaan te hebben om de 
stadskas te plunderen.

W eervoorspellingen.
De oude majoor en de oude generaal voor

spellen elk op hunne manier, het weder die 
wij in de maand September zullen krijgen.

De oude majoor z e g t :
Van den I tot den 6 overtrokken weder en 

onweerdreigend (eenige dagen van onafgebro
ken regen, bijzonderlijk in het W esten); van 
den 7 tot den 10 schoon wreder, h itte ; van den
11 tot den 12 overtrokken lucht, groote wind; 
van den 13 tot den 21 schoon weder, v e rw ar
m ing der tem perateur ; van den 22 tot den.23 
onweders, hevige winden ; van den 24 tot 
den 28 schoon weder, frisch ; den 29 en 30 
onweerdreigend en overtrokken lucht.

En de oude generaal doet de volgende voor
zegging :

Van den 1 tot den 3, frissche tem peratuur,  
kleine fijne regen ; van den 4 tot den 18, ver
w arm ing  der tem peratuur,  tamelijk aangenaam 
weder, ter uitzondering van een of twee dagen 
regen, rond het midden van dat tijdstip; van 
den 19 tot den 27 helder weder en stortregens ; 
van den 28 tot den 30 koud en droog'.

Vreeselijke moord te io o r s led e
Zaterdag werd or te Moorslede eene afschu

welijke misdaad ontdekt, die in gansch de 
streek eene groote opschudding verw ekt heeft.

In een bosch werd het lijk gevonden van 
een meisje, schijnende rond de 7 jaar oud ; het 
ongelukkig  kind was de keel opengesneden 
en op het lichaam bestatigde men nog ver
scheidene wonden. Uit hetgeneeskundigonder- 
zoek is gebleken dat de arme kleine het 
slachtoffer geworden was van een gruwelijken 
aanslag.

I)e kleine Augusta Van Alst, het slachtoffer 
van de afschuwelijke misdaad, leefde zon
dag  morgend nog, doch de doktor vreesde een 
noodlottigen afloop.

Toen metfde ongelukkige kleine vond, kon 
zij aan den policiekommissaris nog verklaren 
dat de misdadiger een grijze man was met een 
pakske. Men had inderdaad zulk een persoon 
in de gemeente gezien, doch ondanks al de 
opsporingen van de gendarmen en van de 
policie, die de velden en de bosschen afgezocht 
hebben, is men er nog njet in ge luk t het 
monster aan te houden.

’s Anderdags wierd het ongelukkig  kind 
naar de kliniek gevoerd van Dr Lauwers te 
Kortrijk, w aar  het m aandag avond ten
9 1./2 ure overleden is.

Woensdag morgend werd het lijk van het 
ongelukkig  kind gekist, en ten 11 ure werd 
het door een voerman naar .Moorslede over
gebracht.

Het parke t van Yper en de wetsdoktoors 
zijn woensdag namiddag te Moorslede geweest, 
voor de lijkschouwing van het kleine 
slachtoffer.

Branden.
Sedert eenigen tijd lezen wij dagelijks in de 

gazetten verhalen van branden bijzonderlijk 
van hofsteden, schelven en landelijke woningen 
in Belgie, en bijzondei lijk in onze provintie, 
voorgevallen.

Nooit en hadden de verzekeringsmaatschap
pijen meer schade te vórgoeden dan in deze 
tijden, ook véle plaatselijke maatschappijen 
bevinden zich daardoor erg getroffen en zijn 
alle dagen in riskeer aan hunne verplichtingen 
niet te kunnen voldoen.

Deze week zijn e r  nogmaals een groot getal 
in de omstreken voorgevallen.

Bossuyt. — Zaterdag morgend, rond 6 1[2 
ure ontstond er brand in de schuur der pacht
hoeve van den landbouwer Bossuyt. De bewo
ners waren allen op het veld, toen eén land- 
bouwwerkman de vlammen zag opslaan en het 
noodsein gaf. I)e landbouwer Bossuyt en zijn 
personeel, alsook de werklieden die op de nabu
rige velden arbeidden, snelden toe en richtten 
den reddingsdienst in. Ongelukkiglijk was er 
gebrek aan water en blies de wind zeer gewel
dig. In korten tijd stond de schuur in laaie 
vlam, alsook de twee vleugels van de hoeve, 
insgelijks dienende tot schuren. Het vuur  vond 
licht verteerbaar voedsel in den oogst, die in 
de schuren opgetast was, en in de wagens en 
andere voorwerpen die in de remise waren. De 
redders moesten zich bepalen tot het vrijwaren 
van het woonhuis, waarin zij na verscheidene 
uren moedig werken gelukten, ’t Is dan ook al 
wat er van de groote pachthoeve overblijft. 
Gansch de oogst, de karren, het landbouwgerief 
enz. zijn mede vernield ; een veulen is in den 
stal verbrand. De peerden en het Vee konden 
gered worden. De schade bedraagt rond de
40,000 fr. De pachthoeve is den eigendom van 
M. den graaf de Beaufort. Men weet niet of er 
kwaadwilligheid in het spel is ofwel toeva l: de 
gendarmen van St-Denys hebben daarover een 
onderzoek ingesteld. Omtrent vier hectaren vlas 
is er verbrand. Met groote moeite heeft men de 
naburige hofsteden, bijzonderlijk die van F. 
Moerman-Bossuyt, en van Ivo Vandepopuliere, 
kunnen vrij waren. Men heeft ook een veulen 
moeten afmaken.

Er bestaat geene verzekering voor de dieren, 
en maar gedeeltelijk voor de meubels en 
vruchten.

Meulebeke. — Hevige brand. — Maandag 
avond, om 9 ure, ontstond een hevige brand 
in den oogst van den landbouwer Alfons Veys, 
op de wijk Ketelberg.

Drie roggeschelven, twee haverschelven en 
eene vlasmyt waren in brand geraakt. Aan- 
gewakkerd door een geweldigen wind, kon 
het vuur door de toegesneldë geburen en de 
pompiers met hunne twee brandspuiten niet 
overmeesterd w orden .

De pompiers moesten zelfs werken tot 
dinsdag morgend ten 2 1/2 ure; om de woning, 
de stallen en de schuur voor het v u u r  te 
vrijwaren, dat van de brandende mijten op de 
daken viel.

De oogst was slechts voor 1500 fr. verzekerd.
De schade beloopt ru im  4000 fr. Men is over
tuigd dat e r  kwaadwilligheid bestaat.



O l i e ,  R i e m e n ,  M a c h i e n e n .  M o t e u r s ,  e n z .
BIJ GABRIËL VAN WTBERGHE

Aelbeke. — Brand. — Woensdag is een 
werkraanshuis, staande in den Kappelhoek, 
en bewoond door den eigenaar M. Gustaaf 
Nemegeer, en zijn schoonbroeder Theophiel 
Grymonprez-Nemegeer, door brand vernield. 
Men denkt dat de brand moet toegeschreven 
worden aan den slechten toestand der schouw.

De schade aan meubelen en gebouwen wordt 
geschat op 4000 fr. Alles was tegen brand
gevaar verzekerd.

Oost-Roosebeke. — B rand. — Dinsdag 
avond, om 7 ure, is er brand ontstaan in de 
woning van Yandaele, koopman, wonende 
langs de kalsijde van Oostroosebeke naar 
Marialoop. Het huis en de stalling zijn de 
prooi der vlammen geworden. Alles werd er 
in vernield, uitgenomen de geit, welke kon 
gered worden. Vader Vandaele die met zijne 
dochter samen woont, was afwezig. Hoe dat 
de brand gekomen is, wreet men niet.

Ruysselede. — Schelf afgebrand. — Maan
dag morgend, om 4 ure, is eenen korenschelf 
afgebrand, toebehoorende aan den landbouwer 
Modest Muys, wijk veld. De oorzaak is on
bekend.

Rousselare. — Het orkaan heeft te Rousse
lare en omstreken groote verwoesting aange
richt. De danstent van Jules Van den Bussche, 
Meenen-heirweg, werd omgeworpen; het orgel 

' is e rg  beschadigd. In de K attenstraat lagen 
twee groote berkenboomen dwars over de 
straat.  Langs den grooten bassijn zijn ook twee 
boomen omgewaaid.

Te Hooglede, Staden, Beveren, Oost-Nieuw- 
kerke, lagen insgelijks tal groote boomen over 
de baan.

Te Moorslede, Vierkavenhoek, is eene schuur 
omgewaaid en w a t  verder werd van een woon
huis het dak  afgerukt,  gelukkiglijk  zonder 
persoonlijke ongelukken.

De telefoondraden Rousselare-Moorslede en 
Rousselare-Beveren zijn afgerukt.

Rousselare. — R uzie  in  eene danszaal. — 
Dinsdag avond ontstond er ruzie in de herberg 
Verkoopzaal, in de Ooststraat, tusschen R T.., 
van Batavia en Florent P...,  van den Nieuw- 
markt, in eene danspartij. P .. .,  was daarover 
jaloersch. T.., sloeg daar geen acht op en 
danste voort. Toen bracht P.., woedend gew or
den, aan R. T..., een ergen slag in het gelaat 
toe. Om zich te wreken greep T..., een aantal 
bierglazen en wierp ze in ’t ronde aan stukken.

Zwijg van dansen en danszalen, ’t en komt 
daar nooit iets uit dat goed bij brengt.

Langemarck. — Een kloeke wielrijder. — 
Hier woont zekere Petrus Odent, geboren den
8 Juni 1838, dus 70 jaar  oud, die alle dagen 
velo rijdt met eene zwierigheid die veel jonge 
rijders benijden. Deze ouderling, s terk als een 
eik, heeft een omloopje gedaan dat dient ver
meld te worden.

Hij moest zijnen zoon, bediende in het huis 
van M. Speeckaert, te Saintes bij Edingen (En- 
ghien) gaan bezoeken. Hij vertrok om 4 ure 
’s morgens uit Langemarck, en deed de reis van 
130 kilometers, langs IJper, Rijsel, Doornijk, 
Leuze, Ath, Edingen en Saintes, waai- hij ju ist 
te middag aankwam. De reis had hij bijgevolg 
in 8 uren afgelegd, hetzjj eene gemiddelde 
snelheid van 16 kilometers 260 meters per u u r  !

Des anderdaags keerde h\j weder in hetzelfde 
tijdverloop !

Moest er eene baankoers plaats hebben voor 
ouderlingen. Peetje Odent zou voorzeker 
primus zijn !

Een antiklerikaal blad veroordeeld 
voor laster. — Een antiklerikaal blad van La 
Louviére, Le Clairon, had op 6 April 1907, 
een lasterlijk artikel afgekondigd tegen de 
priesters van Saint-Remy, te Ecaussines. De 
heer pastor en de heeren onderpastoors dier 
parochie hebben het blad voor het gerecht 
gedaagd.

De rechtbank van Bergen heeft Le Clairon 
veroordeeld tot het betalen van 100 fr. schade
vergoeding aan iedereen der eischers, en tot het 
afkondigen van het vonnis in Le Clairon en tot 
eene inlassching van het vonnis in een blad 
naar keus der eischers, inlassching welker 
kost geschat wordt op 100 fr. en op de onkos
ten van het proces.

Kortrijk. — Zondag namiddag speelde het 
9jarig dochterken van Leonard Verhaeghe, 
wonende Doornijksteenweg, de kleine Adriana, 
in de nabijheid der ouderlijke woning, toen 
een kerel van rond de 50 jaa r  haar meelokte 
in Vanhoutenbosch. Daar werd het kind 
afschuwelijk mishandeld ; de ellendeling, die 
dronken was, spoedde zich w eg aangezien 
e r  volk langs daar gewandeld kw am , en g ing  
in eene naburige herberg. De moeder van 
de kleine Adriana, die intusschen het feit 
vernomen had, zocht den kerel op en verweet 
hem zijn gedrag. Hij bood haar 10 fr. indien 
zij de zaak wilde zoo laten, doch daar vrouw 
V erhaeghe verontweerdigd weigerde, nam hy 
de vlucht. Men heeft hem nog niet kunnen 
aanhouden. Hij' is gekend, ’t Is de tweede 
maal dat hij de kleine Adriana Verhaeghe 
op die wijze mishandelt. Ook heeft hij nog 
andere feiten van dien aard op het geweten.

Soldatenleven. — In October en November 
zullen de jonge rekru ten  opkomen ; niets is 
zoo voordeelig dan eene geestelijke afzondering 
cm onze vlaamsche jongelingen tot den 
krijgsdienst te bereiden. De eerw heeren 
De S teur en Van Acker zullen deze re traite

geven in het klooster van Gent, den 20 Sep
tem ber en twee volgende dagen.

Om inschrijvingen zich wenden, vóór
17 September, to tden eërw. heer pastoor zijner 
parochie.

De Italiaansche Straatm uziekant,
Geen voetje kan nu stille staan, 
ik moet van ’t een o d  ’t  ander gaan ; 
en ziet ge mij ne vieze kwast, 
ik doe toch wat dat mij un past, 
en kijkt hoe knap dat ik bier sta k 
Tat ron tat ron ta t ron ta tja !.
Ik blaas in ’t spel den doedelzak
en ’k speel hem sterk en licht en zwak,
en toere loere liere luit
dat doen mijn vingers op de fluit ;
en kunt gij dat, dan doet het na !’
Tat ron ta t ron ta t ron ta  tja !.
Al ben ik wel van geenen haas 
toch in dit spel ben ik den baas. 
en zie ik een die lacht en spot 

. ik ben m et wijs en ook niet zot, 
hij is dan mis... ik zie ’t alra 
Tat ron ta t ron ta t ron ta tja 1
Kijkt op mijn hoofd 't  bellemutst, 
als ik dat schud dal klinkt en ’t klutst, 
en op mijn rug ben ik gelaan 
ik kan daarmeè muziek doen gaan, 
hetzij een wals of een polka !
Tat ron tat ron ta t ron ta tja !
Als mijnen elboog stu ik t en slaat 
’t dan den trombal die ook gaat, 
en als mijn voetje aan ’t touwtje snukt 
dan klinken bekkens heel verrukt, 
en doen d it deuntje vroolijk na,
Tat ron ta t ron ta t ron ta tja 1
De muis moet dood in mijne kas,
er is niet meer in pot en tas,
en ’t  vrouwkes mage piept en schreidt
en dan daardoor mijn herte lijdt ;
het kijkt zoo zuur en zwart mij na !
Dat pronkt, dat pronkt, dat pronkt dat ja!
Als ik hier zoo wat toerlierluit 
langt dan toch maar een centjen uit, 
want ’k ben ik toch nen armen duts 
en ’k zit met eenen kinderkluts ; 
dan keer ik weêr bij Monica !
Tat ron ta t ron ta t ron ta tja !.

B. Acx.

Groote peerdenfeesten te Brussel
donderdag 12 September aanstaande. Er zul
len vele aan koopen gedaan worden voor den 
brusselschen handel en de openbare diensten, 
alsook door brouwers, voerlieden, kolen-
koopmans. pompiers enz De peerdenkweekers 
hebben er dus alle belang bij hunne dieren 
daar te koop te bieden.

Ontsmetting van het hair.
Een koninklijk besluit van 20 Augustus 

luidt als volgt :
« Overwegende dat het personeel, welk in 

de haarborstelmakerijen w ordt gebezigd, aan 
de *besmetting der koolziekte is blootgesteld 
en dat er reden bestaat voorschriften te 
bepalen om de werklieden van die ziekte 
te vi ij waren ;

» Aangezien, anderzijds, dat de inrichtingen 
waarvan  spraak onderworpen zijn aan het 
stelsel der gevaarlijke, ongezonde of hinder
lijke inrichtingen en de" Regeering dus 
gemachtigd is die voorschriften te bepalen ;

» Wij hebben besloten :
» De eigenaars van borstelmakerijen moeten 

het hair, onmiddehjk na zijne ontpakking, 
aan eene ontsmetting onderwerpen voldoende 
om de spoor der koolziekte te doodtn».

Vijf duizend frank prijzen.
Nog nooit w as er  een Tombola, bij dewelke 

er zoo veel prijzen te w innen waren, als 
bij de groote Tombola van ' t Centraal Verbond 
der Christene Textielbewerkers van België.

E r zijn voor minstens vijf duizend franks 
prijzen te winnen

De algemeene t rek k in g  heeft plaats op 
ZONDAG 2 7  SEPTEMBER.

De loten kosten slechts 10 centiemen.
Loten in verwisseling van postzegels o f  

bons zyn te bekomen bij M. ALBERT 
WEYMÈERSCH, lokaal Het Volk, Oudburg 
342, Gent.

Koopt loten ! Koopt loten !

P rieste rlijke  benoem ingen.
Eerweerde P ater Gustaf Lahousse, van 

Iseghem de gekende schrijver, gewezen pro
fessor van godsgeleerdheid en broeder van 
den Z. E. H. kanonik Lahousse, is overste 
benoemd van het klooster der EE. PP. Jesuieten 
te Brugge.

E. P. Vermeeren, S. J.. minister van Sint 
Ignaas handelsgesticht der EE. PP. Jesuieten 
te Antwerpen, is te Brugge minister benoemd, 
in vervanging  van den betreurden P ater  
Foulon.

SPORTNIEUW S.
Koers Parijs-Moorslede. — De koers Parijs- 

Moorslede, die aangekondigd was voor 6 sep
tember, is uitgesteld tot den volgenden zondag
13 september, omdat den 6 september te Parijs 
de 24 urenkoers, Bol d ’Or, plaats heeft, w aar
aan talryke beroepsrijders deel nemen.

Kampioenaat van Belgié.
Maandag had onder den toeloop van eene 

ontzaggelijke volksmenigte, de 100 kilometers 
koers plaats, in de « piste » van Keumiée voor 
beroepsrijders.

Ziehier den uitslag : 1. Frans Verstraete, 
van W oluw e St Lambert, hij legde de 100 k.

al in 3 uren 25 min., 44 sec., 2 /5; 2. Cyriel 
Van Houwaert, op 2 lengten ; 3. Colsaet ;
4. P la teau ; 5. Delwaide ; 6. Catteau.

Frans Verstraeten heeft verleden jaar dit 
kampioenaat gewonnen.

Voor Van Houwaert is de uitslag prachtig, 
w an t  hij toont aan dat de leeuw van Moorslede 
reeds grooten vooruitgang gedaan heeft in het 
piste rijden

Koers te Rousselare. 30 kilometers voor 
beroepsrijders: 1 G. Haeck, van Maria-Aeltre;
2. Eug. Platteau, van Toerkonje ; 3. René Van- 
denberghe, van Rousselare, 4. Odile Fraye, van 
Rumbeke; 5 Bruynooghe, van Thourout.

De 30 kilometers werden afgelegd in 54 minu
ten. Schoone koers van Haeck, die Platteau 
met 2 lengten heeft geklopt. Vandenberghe 
volgde ook op 2 lengten. E r waren 14 deelne
mers.

15 kilometers voor beginnelingen: 1. Oscar 
Nys. van Rnmbeke ; Plougeat, van Roebaais;
3. Persyn, van Nazareth ; 4 C. Ruyck, van 

•Cachtem. 5. Vandorpe, van Dadizeele. 'De af
stand werd afgelegd in 36 minuten. Nys won 
gemakkelijk met 5 lengten op Plougeat. E r 
waren 39 deelnemers.

ST A D SN IE U W S
AAN ONZ5C MEDEBURGERS.

Het is algemeen gekend en bewezen dat 
een ambachtsman, een winkelier, een fabri
kant hedendaags moet reklaam maken om 
zich te doen kennen en zijne waren aan te 
bevelen.

«Wil men zijnen winkel doen draaien men 
moet trachten kalanten te winnen niet alleen 
rond zijne deur en in de stad zelve maar ook 
in het omliggende.

De Iseghemnaren, steeds bezorgd om 
hunnen handel uit te breiden, zullen dus met 
genoegen vernemen dat wij eenen jaarhjkschen

A L M A N A K
zullen uitgeven die in ’t kort zal verschijnen.

Daarin zullen alle de winkeliers, handelaars, 
fabrikanten en ambachtslieden aangeduid zijn, 
van Iseghem  en de omliggende gemeenten
den dienst der boden, de lijst der openbare 
besturen, de feesten, jaar- en weekm arkten  

,enz., enz. en andere nuttige aankondigingen, 
Ook eenen dagklapper zal het weere voor
spellen en menige onuitgegeven kluchten 
aan halen.

De neringdoeners zullen daarbij de gele
genheid hebben in den alm anak eene bijzon
dere aankondiging te doen betrekkelijk  
hunnen handel, aan zeer genadige prijzen.

Den Almanak zal in alle huizen van Iseghem 
en geheel het kanton welgekomen zijn, en 
dag in dag u i t  geraadpleegd worden.

Die annoncen zullen alzoo ’t jaa r  door g e 
lezen en bewaard blijven, en eene voortdurende 
reklaam zijn.

De personen die begeeren eene aankondiging 
te doen. zijn verzocht zich te wenden tot den 
d ru k k e r  der Gazette van Iseghem, van heden 
tot 30 September aanstaande.

Elk zegge V voort r r

W  erkloozenfond s .
Wij beleven tegenwoordig eenen lastigen tijd.

Overal is er schaarschheid van w e rk  ; de 
patroons weten niet hoe het aan boord leggen 
om w e rk  te geven. Moeijelijken tijd voor de 
patroons, m aar ook lastigen tijd voor de def
tige werklieden die hun best doen om eerlyk 
door de wereld te komen.

De pachten klimmen, de boter, het vleesch 
en de kolen zijn d u u r  en de winsten zijn voor 
velen merkelijk verminderd ter oorzake der 
werkcrisis die zich in alle stielen doet 
gevoelen.

En nochtans een w erkm an die zijne plichten 
kwijt moet met den opbrengst van zynen 
arbeid behoorlijk kunnen bestaan ; daarmede 
bedoel ik, in eene gezonde woning verblijven, 
behoorlijk gekleed en gevoed zijn in de be
hoeften van het huisgezin voorzien, zijne ver
plichtingen jegens zieken- en pensioenkas 
nakomen en op tijd en stond eene eerlijke 
uitspanning nemen.

W ein ig  werklieden bezitten een appelken 
tegen den dorst : den huisvader die last van 
kmderen heeft, kan onmogelijk in  de eerste 
15 jaren van zijn huwelijk iets te r  zijde 
leggen, en w anneer e r  eene werkcrisis  uit
breekt en zijn loon onvoldoende is, is hij 
daartegen niet gewapend.

W a t  moet er dan van hem geworden ?
Eerst kan hij den huisbaas op tijd niet 

betalen, dan borgt hij bij den bakker en den 
w inkelier die er somtijds zooveel door lijden 
a ls  den w erkm an  zelf.

En als zijn krediet uitgeput is, zou hij zich 
verplicht gevoelen bij het armbestier of de 
liefdadige genootschappen aan te kloppen om 
hulp en bijstand te vragen. 0

Dit w are  eene zware beproeving voor den 
neerstigen en vooruitzienden arbeider die 
zich daardoor grootelijks vernederd gevoelt 
en in zijne eigenwaarde gekrenk t is.

Daarom moet er een middel gevonden 
worden om den w erkm an tegen werkloosheid 
te beschermen zonder zijne fierheid te kwetsen 
en dit middel is

H et w erk lo o zen fo n d s!

In de verschiliigechristenevakvereenigingen 
van Iseghem bestaat reeds die instelling die al 
menige hulpe verleend heeft, m aar de w erk 
lieden hebben tot nu toe het nut daarvan niet 
genoeg begrepen. Had de werkloozenkas sedert
10 jaren bestaan, zij hads reeds veel meer 
kunnen verhelpen.
f Vele menschen verstaan helaas niet genoeg 
dat het eene plicht is voor iedereen te zorgen 
en te sparen om in de wederwaardigheden des 
levens te voorzien. Als zij veel geld winnen, 
zij verteeren er gemakkelijk, zij leven onbe
zorgd en zeggen : Als wij iets te kort hebben, 
den disch is daar, en als wij ziek zijn of te oud 
om te werken, het hospitaal en het oud- 
m a n h u is !

Zij hebben geen eigenweerde genoeg om te 
willen door eigen werk en vooruitzicht, in 
goeden en slecrften tijd, in hun onderhoud en 
dit hunner familie voorzien, zonder iemands 
hulp of onderstand.

En nochtans, het ware genoeg eene kleinig
heid te storten in de kas der vereeniging om 
in deze noodwendigheden te voorzien. Daarvoor 
w are  het noodig het inleggeld van al de ver- 
eenigingen een weinig te verhoogen, en bij
zonderlijk dat de bijtredingen talrijker worden. 
?• Daarom werklieden, de oogen open ! Naar 
ik  vernomen heb, zijn er pogingen aangewend 
om de stadswerkloozenkas hier io te richten. 
Mochte dit schoon werk hier ook tot stand 
komen en alzoo de spaarzame en vooruitziende 
werklieden helpen en ondersteunen, in de 
moeilijke tijden die er kunnen komen.

De begoede lieden, de groote en kleine 
burgerij, zullen, ’t is te hopen de pogingen 
der werklieden ondersteunen en hun eene 
behulpzame hand toereiken.

Zou er  te dien einde geene feest kunnen 
gegeven of eene tombola ingericht worden 
gelijk het hier vroeger ten behoeve der oude 
werklieden met goeden uitslag gedaan wierd ?

Mochten de werklieden de noodzakelykheid 
van te zorgen, voor de toekomst verstaan en in 
’t w erk  stellen !

Daardoor zouden zij de achting en gene
genheid van alle weldenkende lieden winnen, 
en van langs om meer aanspraak mogen 
maken op eene degelijke toepassing en 
uitbreiding der Maatschappelijke werken.

Een w erkm an.

COURSES d ISEGHEM
M ardi 8 Septem bre 1908

A 2 1/2 IIEURES PRÉCISES.

E N G A G E M E N T S  D ES  C O U R S E S  AU T R O T
a) Prix de la Mandel.

10.
11.
12.
13.

MM. Vandaele & Slock Joubert
Dubaere Veraiegnies
Van Parys Ysara
Vander Borght Jacobin
Debruyne Fancy Fair

id. Dagmar
Vanderlinden Dagobert

id. Dauphin
Vanhoutte Jongleur
D’Huyvetter Ketty W att
Vandewalle Irene
Coddens *  Flora
Cnudde J ’irai

b) Prix dn Can&l.
MM. Lambrecht 

Vanlandeghem 
Dubaere
Roelens <fc Lagranee 
Herteleer 
Tassin 
Ghesquière 
Deroo 
Vanhoutte 
Bonte
Vander Wóestyne 
Matton 
Cardon 
Bals

Charlotte Lowe
Lord Fontleroy
Versignies
Yorka
Agile
Proserpine
Violet te
Anais
Jongleur
Cassie
Mac Robert
Baste
York
Willie •

10.
11.
12.
13.
14.

c) Prix de la Société.
1. MM. Ferrant Chopine
2. Claeys & Van Hauwaert Gloriette A
3. Roelens & Lagrange Yorka
4. Herteleer Agile
5. Beernaert Bal Masqué
6. Leonard Débauchée
7. Vanderlinden Gardamine
8. Vanlandeghem Lord Fontleroy
9. Vanhoutte Jongleur

10. Wauters Komvou
11. Vander Woestyne Mac Robert
12. Monthaye Lady Green Oak
13. Matton Baste
14. Dewever Morning
15. Ide-Tack Alsace
16- id. Docteur
17. Desmet Robert le Diable
18. Dierckens Pourquoi
E N G A G E M E N T S  D ES  C O U R S E S  AU  G A LO P

a) Prix des Dames.
1. MM. F. Gillis Bési
2. B0" Ed. de Crombrugghe Prévot
3. R. Bossuyt Nélusko
4. V" Ch. de Buisseret Gold Ore
5. E. Van Hinsbergh Frishstale
o. J. Lorthiois Mendellsohn
7. ft. Visart de Bocarmé Menuet

Prix du Jockey-Club.
Trumeau 
Sully 
Esling 
Nélusko 
Valhalla 
F rishstale 
Rnty 
Nelle 

c) Prix de Znlte.
1. MM. V. Hassebroucq Sésostris

P. Mathieu Sully
Roty

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

b)
MM. V. Hassebroucq 

P. Mathieu 
Leuillet 
R. Bossuyt 
E. Van Hinsbergh

J. Lorthiois 
C,e de Lichteryelde

J. Lorthic._
C" de Lichtervelde Clearwill 

Le Secrétaire,
J ui.es MESSIAEN.



M. Octaaf Vandewalle dezer stad, oud- 
leerling van Sint Josephsgesticht alhier heeft 
het exaam van landm eter met goeden uitslag 
afgelegd.

V akschool der Schoenm akerij.
De lessen van het derde jaa r  der Vakschool 

van Schoenmakerij Jin het Gildenhuis zullen 
aanvang nemen met 14 September aanstaande.

Degenen die begeeren de lessen te volgen 
worden verzocht hunne namen aan te geven 
in het Gildenhuis den zondag, van heden tot
13 September.

De lessen vau  beeldhouwkunde, door den 
heer Dujardin van Rousselare zullen begin
nen met October in het Gildenhuis. Men 
kan zich laten inschrijven van 1 tot 15 
September -ten laatste bij Victor B U YSE, 
tim m erm an, Gentstraat, 23.

Alle timmermans en meubelmakers van 
Iseghem en omliggende kunnen aanveerd 
worden.

De bedevaarders uit Vlaandereu naa r  het 
verre Lourdes zullen m alkaar vvedervinden 
Donderdag 10 September te Dadizeele.

SCHIKKINGEN. Om 9 ure 45 min., 
geschaard rond de Leeuwenvlag, worden zij 
stoetsgewijze ter  kerke geleid.

Om 10 u re  : Plechtige Hoogmis, Aanspraak 
van Eerw Heer Pastor Bruloot. — Processie.

’s Namiddags om 1 u re  30. — Gebeden. 
Gezangen. Aanbevelingen Wasofferande. 
Zegen met ’t Hoogweerdig.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM-
St Sym phorïen , met kolen voor Victor A'an- 

dewalle, Emelghem. — F lora, met lijnzaad 
voor Const. Vandemoortele. — Eenige zoon, 
met lijnzaad voor de gebroeders Vandemoortele 
Emelghem. — Ivonne de M erville, met kalk 
en ciment voor Alidor Vandewalle. — Nooit 
gedacht, met bloem voor Henri Pattyn en 
Constant Vandemoortele. — De jonge M arie, 
met kolen voor Henri Oosterlynck, bakker.

Misdaad. — E r wordt veel Vieux-Systéme 
verkocht in witte kruikjes of stoopkens. doch 
er  bestaat maar eenen echten Vieux Système 
van het merk « ’t W it Stoopke. » W ilt  gij 
dus den echten, eischt de woorden ’t W it 
Stoopke op het etiket en aan het stop alsook 
de naam Jacques Neef op h e t  etiket.

GIGAREN
W ilt gij goede en fijne cigaren rooken, ga  en 

doe uw eaankoopen  bij
H enri VERCAMERT-DECLERCK

de P élich y s tra a t, ISEGHEM
Bij hem is ook verkrijgbaar gewone cigaren 

aan zeer voordeelige prijzen.;

ONDER EED
durf ik verklaren, aldua vangt de Heer GERMAIN 
LERANDOUX, Chaussée de Charleroi te Mons aan, 
dat ik door de Abdijsiroop volkomen van eene borstziekte 
genezen ben.

Ik ben 24 jaar oud en sukkelde verscheidene jaren 
aan de borst. Ik had altijd vreeaelijke borstpijnen, was 
benauwd en kon moeilijk ademhalen. Ik was altijd 
terneergeslagen en lusteloos. Ik had soms zulke hevige 
aanvallen, dat ik dacht in eene benauwdheid te zullen 
stikken. Ook gebeurde het meermalen dat ik bloed 
opgaf; des nachts kon ik bijna ntet meer slapen en ook 
mijn eetlust was zeer gering. Ik werd door een bronchitis 
te bed geworpen, en dacht werkelijk dat dit mijn 
doodsbed zou woiden, want hft is mij onmogelijk te 
beschrijven, welke smarten ik leed. Ik moest met het 
kussen tegen mij aan rechtop in bed zitten, want, van 
liggen was geen 'kwestie, daar dan mijne benauwdheden 
nog onuitstaanbaarder werden

De Heer LERANDOUX.
Volgens portret.

Een vriend die mij kwam bezoeken en die van de 
goede werking der Abijsiroop had gehoord, raadde mij 
dit voortreffelijk middel aan. Ik verschafte mij eene 
flesch Abdijsiroop, en toen ik deze had opgebruikt, voelde 
ik eene werking, dio ik nog nooit bij andere middelen 
had waargenomen. Ik gevoelde dat de Abdijsiroop mij 
zou genezen. Na het gebruik van de tweede flesch gaf 
ik eene groote hoeveelheid groengele slijm op. Mijne 
ademhaling werd beter en regelmatiger.

Ik zette het gebruik der Abdijsiroop voort, en naar
mate ik &3ze siroop innam voelde ik mijne beterschap 
toenemen. l ie t gevolg is geweest dat ik na het gebruik 
Van 7 flacons Abdijsiroop volkomen genezen ben.

Borst,- Jong- en asthmalijders, wanneer gij evenals de 
heer Germain Lerandoux de Abdijsiroop neemt, zult gij 
evengoed genezen als hij. De Abdijsiroop geneest anderen, 
waarom u niet ?

Prijs per flacon fr. 2. fr 4. en fr. 7.
Let op ! dat gij dezelfde soort Abdijsiroop bekomt 

die heer Germain Lerandoux gebruikt heeft; deze alleen 
geneest en is kenbaar aan een rooden band om de 
flesch, waarop de handteekening van den Algemeenen 
Dépositaris L I. Akker, Rotterdam voorkomt en alle 
andere is namaak. De namaak geneest nooit-.

Algemeen Depot L. I. Akker, Rotterdam.
Hoofd-Depót voor België : O. de Beul, Apotheek, Lange 

Nieuwstraat, 57, Antwerpen.
wordt verkocht bij JOS. VERHAMME. apotheker, 

Iseghem en in alle goede apotheken.

tand r a
G E B O O R T E N :

32ï> Jeanne Delaere, dv. Henri en Emelia 
Vandenbulcke. — 326 Maurice Vanderheeren, 
zv. Jules en Celina Verhelst. — 327 Gaston 
Holvoet, zv. Gustaf en Maria, C allens .— 328 
Gabriella Vermeersch. dv. Leoen Maria Lapeire
— 329 Ivonne Renier, dv. Robert en Renilda 
Osstyn, — 330 Gabriella» Samoy, dv. Petrus en 
Romania G rym onprez ,— 331 Alidor Vandom- 
mele, zv. Gregöire en Helena Soenen. — 333 
Remi Naert, zv. Constant en Romania Vereecke,
— 333 Jerome Vandenbroucke, zv. Florentin 
en Anastasia Vanruymbeke. — 334 Gaspard 
Lezy. zv. Aloys en Francisca Naert. — 335 
Jerome Vandommele, sv.Camille en Suzanne 
Vierstraete.

S T E R F G E V A L L E N :
203 Germana Vanderheeren 2 I / 2 d v .  Henri 

en Leonie Pottie Slabbaardstr. — 204 Paula 
Weyts, 4 m. dv. Emile en Marie Meurisse 
Kortrij kstr. — 205 Eugéne Vanpachtenbeke 5 m . 
Camille en Silvia D’hondt Krekelstr. — 206 
Theresia Werbrouck, huish. 76 j . Wed. Bruno 
Terryn. O. L. Vrouwstr.

H U W E LIJKE N .
48 Leopold Mistiaen, Schoenmaker 21 j . en 

Juliana D’hondt Borstelmaakster 21 j. — 49 
Oscar Verheyen Statiebediende, 35 j . en Irma 
Verhuist, bijzondere 21 j. — 50 Carolus Van- 
dewaetere, Schoenmaker 29 j. en Maria Brulez, 
Fabriekw erkster 18 j.

GEVRAAGD 
eene goede en eerlijke meid

Schrijven aan Tn. MORTIER, 10, Conscien- 
cestraat. Kortrijk.

Droguerie St Joseph
Rue neuve h  Iseghem .

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :
Eponges, peaux de chamois qualité 

inusable.
Dépot de 1’éponge en eaoutchou Lotus

indispensable pour la toilette des bébés.
Savon de Marseille le plus économique 

pour 1’entretien et la conservation du linge. 
Ne contient aucun corrosif comme les savons 
en poudre.

H uiles d’olives sur choix
Vinaigre de vin vieux — Conserves ali- 

mentaires.

Schoenfabrikant die een nieuw huis wilt 
openen of Schoenmaker die zich begeert te 
stellen zou seffens eene goede klienteel vinden 
in een nijverige gemeente van het Walenland, 
tellende 2.500 inwoners w aar  er tot nu toe 
geen enkele schoenwinkel of schoenmaker 
bestaat.

Een schoon gerieflijk woonhuis is te huren 
aan zeer voordeelige konditien.

Adres ten bureele van dit blad.

IN DE GOUDEN LEERS

bij Bourgeois-Desaer
St H ilo n iu sstra a t, 2, ISEGHEM.

Te bekomen alle slach van schoenen voor 
mans, vrouwen en kinderen. Goed en ter 
trouw e werk. Genadige prijzen. Schoone keus 
van goed en s terk  w in terw erk .

TE PACHTEN
gerieflijk woonhuis dienstig voor winkel in 
de Meenenstraat, n° 10. Zich te bevragen 
Meenenstr. n° 8

BANK
R o u s s e l a r e - T h i e l t .

Naamlooze Maatschappij
gevestigd te ROUSSELARE

Agentschap d e r « Société Générale ds Belgique» te Brussel
i T H I E L T

HulphuiZen ) | SE 1 q 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, terug 

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 waarborg van de 

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

voor elk boekje tot 6000 frs beloopen aan
3 7. intrest ’s jaars.

Voor verdere  in lich tingen m ag m en zich  
w enden : Nieuwstraat, N° 6, ISËGHÈM

Bureelen open van 9 tot 12 uren en van
2 tot 4  uren, den zaterdag namiddag gesloten.

W ilt gij uwe vensters schoon en goed
koop garnieren, w ilt gij de moeite niet 
doen stoors en gordijnen te wasschen  
Koopt vitrauphanie, te beginnen aan
0,40 c. de meter bij

J. DE BUSSCHERE-BONTE,
S* Hiloniusstraat, ISEGHEM.

Markt van Iseghem 29 Aug 1908 5 Sspt. 1903
Boter per kilo fr. 2,95 a 3,05 | 2,90 a 3,00
Eieren per 26 2,40 a 2,50 ! 2,40 a '2 ,50

GROOTE STOOM VER W ERIJ

E m m a  JR E N  I E  Ft
Marktstraat, 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van gemaakte 
kleedingstukken in alle kleuren.

Bijzonder zwart voor rouwe.
Wasschen in ’t drooge van bleeke en ge

kleurde kostumen en toiletten. — I n ’t uieuw 
wasschen van gordijnen, stors, tapijten, car- 
petten, wolle sargien, enz.

Men begeeft zich ten huize voor het af
doen der stoffen van zetels, stoelen, enz.

Groote keus van bloemen en planten 
nieuwigheden, fantaisie en toilet artikelen.

Zeer genadige prijzen .

Studie van de Nolarissen LE CORBESIER
te Iseghem, en MUSSELY te Ledeghem.

OPENBARE VERKOOPING VAN

11 W O O N H U I Z E N
TE MEULEBEKË

steenweg naar Oostroosbeke, gebru ik t door 
Cam. Verhuist, Cam. Desmet, Aloijs Dobbels, 
Camiel Coussement, Leo Derudder, Romanie 
V erhu is t,  Louise Vanthournout, Camiel Ver- 
haeghe, Rosalie Meulebrouck, Florimond 
Verhaeghe en Karei Vanthournout, ieder mits 
90 fr. ’s jaars.

ZITTINGEN.

OVERSLAG W oensdag \6  September 
1908, om 2 ure des namiddags t.e 
Ingelmunster, ter herberg De P a u w , bew'oond 
door de weduwe D’heygers.

Openbare Aanbesteding
der werken uit te voeren tot het bouwen van 

EEN BURGERS WOONHUIS
(verdeeld in 2 loten) voor rekening van Heer 
E du ard  S trag ier- Bourgeois, handelaar te 
Cachtem.

Van Vrijdag 28 A ugusti tot Vrijdag
11 September daarop volgende, zullen de 
plans en lastenboek ter beschikking der onder
nemers liggen in de herberg de P aardesm is, 
Statiestr te Iseghem, bij Heer Bourgeois-Maes.

Gemelde aanbieding geschied bij gesloten op 
zegel geschreven aanbieding, gelijkvormig aan 
het model bij het lastenboek gevoegd, en moet 
aan den Heer Cam SPRIET, Bouwmeester te 
Iseghem, postvrij bij aanbevolen brief, in de 
postbureelen besteld worden, ten laatsten op
9 September.

De opening der soumissiën zal geschieden in 
de bovengenoemde herberg op 11 September 
om 6 ure namiddag. Voor verdere inlichtingen 
mag men zich wenden bij den bouwmeester 
al de dagen der week.

Namens den Eigenaar :
Cam. Spriet.

BIJ STERFGEVAL
en om uit onverdeeldheid te scheiden.

Openbare Verkooping
van

GEMEENTE EEGHEM.
I. H. 5-77-20 C. Zaailand. Gebruikt door de 

kinders Vandenabeele, mits fr. 652,50 ’s jaars.
Verdeeld in 2 koopen.

II. Tweewoonst en H. 0-83 10 C. Gebruikt 
door Bern. Vandewalle en Frederik Verbrugge, 
te zamen mits fr. 200 ’s jaars.

III. H. 0-76-50 C. Zaailand. Gebruikt door 
Felix Desmet, mits fr. 45 ’s jaars.

Verdeeld in 2 koopen.
IV. H. 1-21-00 C. Zaailand. Verpacht aan 

August Vandewalle mits fr. 100 ’s jaars.

EEGHEM EN PITTHEM .
V. H o f s t e d e k e n  en H. 4-00-45 C. Gebruikt 

door Leonard Dewitte mits fr. 550 ’s jaars.
Verdeeld in 3 koopen.

PITTH EM  EN EEGHEM.
VI. Hofstede, genaamd de Kasteelhof'stede, 

en H. 28 69-00 C. Gebruikt door de kinders 
De Meese mits fr. 3.275 ’s jaars.

Bij plakbrief aangeduid onder koopen 68 a 75 
en waarvan de koopen 69, 71, 72 en 73 onder
verdeeld zijn in 45 koopen welgelegen Bouw
grond, bij de plaats van Pitthem, genummerd 
volgens plan 1 a 45.

PITTHEM .
VII. Hofstede en H. 4-31-86 C. Gebruikt 

door Victor Maes mits fr. 350 ’s jaars .
Verdeeld in 5 koopen.

VIII. H. 1-94-20 C. Bouwgrond. Gebruikt 
door Victor Maes mits fr. 240 ’s jaars.

Verdeeld in 5 koopen, bij plan aangeduid 
onder nummers 45 a 50.

IX. Hofstede, genaamd ’t Klein Claerhout, 
en H. 7-89 94 C. Gebruikt door Henri Maertens, 
mits fr. 725 ’s jaars.

Verdeeld in 6 koopen.
X. H. 3-24-67 C. W oonhuis en Land. Ge

bruikt door C. Verstraete mits fr. 410 ’s jaars.
Verdeeld in 3 koopen.

XI. H. 0-69-43 e. Hooiland. Gebruikt door 
de wed. Mignerew mits fr. 130 ’s jaars.

XII. W oonhuis en Windmolen, genoemd
den Claerhout molen, en H. 5-31-99 C. Gebruikt 
door Ch. Van Brabant mits fr. 750 ’s jaars

Verdeeld in 2 koopen.

PITTH EM  EN M EULEBEKE.
XIII. Hofstede, genaamd Groot laerhout, 

en H. 51-82-09 C. Gebruikt door de w e d ..en 
kinders Mortier mits 4,744 ’s jaars.

Verdeeld in 13 koopen. T
Met Instelpenning en.
I J V S T B L ,

W oensdag 16 September 1908, en FINALE 
TOEWIJZING Woensdag 3 0  September 
1908. telkens om 10 ure voormiddag, ter 
gemeente Pitthem, in het Gemeentehuis.

Door het ambt van de Notarissen Clément 
V A N  CAILCiIE Zuidzandstr. 5, en Charles- 
Jules DE BUSSCHERE, Kuiperstraat, 16, 
beide te Brugge.

M. & Mme M aier ch iru rg ijn  tan- 
denm eesterte  K ortrijk  M oscroenstraat 
n° 2 hebben de eer hunne ta lrijke  
klienteel kenbaar te m aken dat zij 
zullen afw ezig zijn van 12 A ugusti to t
7 Septem ber aanstaande.

« H E T  V E G E T A R I S M E W I J  E T E N  T E  V E E L  
V L E E S G H .  »

Onder dezen titel en na opsomming der verschillende producten die men met nut voor de gezondheid 
gebruiken kan, om eene week lang uitsluitend plantaardi» voedsel te eten, wat de' Medical Gazetle 
aanbeveelt om bepaald viermaal per jaar (bij elke verwisseling van jaargetijde), te doen, ten einde aan 
de vermoeide spijsverteeringorganen de noodige rust te geven, vermeldt genoemde courant het volgende 
uittreksel aan van het rapport van den geleerden ondezeuker en analyticus Dr. Griffiths, van de Universiteit 
van Edingburg (Schotland) :

“ Ik heb dikwijls Du Barry’s Revalenta Arabica voedsel onderzocht, en heb het altijd van gelijkmatige 
„ samenstelling bevonden ; het is rijk aan phosphorzouten, salpeterstof (casiene, enz.) en potaschzouten — ae 
„ hoofdbestanddeelen van de hersens, zenuwen, beenderen, bloed en spieren; derhalve bevat Du Barry’s Voedsel 
„ al de levens-ingredienten tot herstel van zenuwen, spieren, verterings-organisme, enz ; en de bestanddeelen 
„ van het voedsel zijn in zoodanigen vorm dat zij door de zwakste personen gereedelijk worden opgenomen. 
„ Voor ongeste'dheden van de maag, het bloed, de zenuwen, hersenen, enz., is de Revalenta Arabica ongeëve- 
„ naard. Ik kan het aan de geneesheeren en anderen gerust aanbevelen als een volmaakt voedsel voor zieken 
, en kinderen. „

“ Bonn, 19df" Juli 1885.
„ Die lichte en aangename bloem is de beste verteerbare spijs ; voedend en krachtherstellend vervangt zij op 

„ wondèrlijke wijze alle geneesmiddels in vele ziekten. Zij is van groot nut in geval van suikerziekte, 
„ voortdurende en gewone verstoptheid, alsook voor buikloop, nier- en blaasaandoeningen, steen, ontstekingen 
„ en krampen der pisbuis, nier- en blaaskrampen, ook voor de ziekten der longen en luchtpijptakken.

„ Dr RudolfWdrzer. „
In doozen van 2 fr. 50, 4 fr. 50. 7 fr. 75. — Opzending franco tegen po3tmandaat aan M. KALCKER-WIELEMANS 

Ronppe-straat, Brussel; bij alle alle goede apothekers en kruideniers.
Depot bij : Iseghem, RODENBACH, apoth; Meenen, VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN, apoth' 

Rousselare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. GRYMONPREZ, apoth 3

Vensterglas, Spiegelglas, Spiegelruiten
VOOR VITRIENEN

Gebrand en gegraveerd Pronkglas
GROOTE KEUS VAN 

Cathédrale glas in alle k leuren. — G ekleurde vensterram en in lood 
gezet (vitraux d’art). — Platen  in glas voor deuren , m ousseline, g estriep t 
en geham erd  glas.

Désiré Scheldeman-De Busschere
SINT HILONIUSSTRAAT, I S E G H E M

Verkoop in ’t GROOT en in ’t KLKIIV

Verzorgd werk — Trouwe bediening
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B ekendm aking aan d e  klienten

G R O O T E  A F S L A G
Matrassen in schaapwol, voor 2 personen

mder erin, van af 65, 70, 80, 90, 95 fr. — Specialiteit van schaapwol, aan 2,80, 3,65, 3,85 4, 4,25

Matrassen in floconwol, voor 2 personen
aan 20,125, 30. 35 en 40 fr. — Bijzonderheid van floconwol, uitnemend zacht, niet knellend, proper en gezond, 
kan erwasschun worden gelijk schaapwol : 1, 1,25, 1,50, 1,70, 1,90 de kilo, enz.

Matrassen in konijnhaar, voor 2 personen
gezuiverd met tnachien. — In de ondercouverte, aan 22 en 24 fr. Met de bovencouverte aan 28 en 30-50.

niet of 
en 4,75 fr. de kilo.

1! van
’t klein. Le verin gen door ganschBijzondere verkoop voor jonge trouwers en scholieren, in ’t groot en in 

het land. — Zend stalen op aanvraag.
M atrassenm akerij « DE STER >>

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 0  

H u lp lu is  le Kortrijk. A. DEM0LIE, Dolfijnkaai bij de I.eibrug.
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Een fraai en praktisch Modeblad.
\evHchih\t t ic ce n ta a t i$ev tn a a n ti,

telkens in 1 2  p a g s rijk geïllustreerd, waaraan toegevoegd: 
e e n  T i t e l b l a d  d i k w i j l s  i n  k l e u r e n d r u k

e e n  Knippatronenblad.
P r i j s  frs. 1-20 p e r  B m a a n d e n .

Men vuile o n d e rs taan d  in teeken - 
b ilje t ten  spoed igste  in.

De ondergeteekende verlangt 
geregelde toezending van

l ie t Nieuwe Modeblad,
tegen frs. 1.20 per 3 maanden.

n a a m : w o o n p l a a t s :

VERKRIJGBAAR
bij den

U I T G E V E R
van

DIT BIp AD.

Uit. ter hand te koopen
Twee werkm anshuizen onlangs nieuw 

met stagie, koer- en citerne, gelegen te Iseghem 
Krekel motest raat. — Inlichtingen ten bureele
van de « G azette van Iseghem  »,

Vertrekuren r a  den ijzerenweg
van 1 Ju li to t 30  Sept. 1903.

ISEGIIEM naar ROUSSELARE.
4 58 7,19 8,13 9.18 11,08 12,06 12,55

13,45 14,59 16,23 18,31 18,54 21,07
ROUSSELARE naar ISEGHEM. 

5,10 6,03 6,40 8,25 10,02 11,09 13.05
13,49 14,17 16,28 17,16 19,37 20,02 21,55

ROUSSELARE naar BRUGGE.
5,14 7,33 8,27 9,47 11,22 13,07 15,08

15,40 18,43 19,10 21,21
BRUGGE naar ROUSSELARE.

5,43 7,25 9.16 10,24 12,45 15,30 16.82
18,30 19,08 20.42

ISEGHEM naar KORTRIJK.
5,25 6,15 6,54 8 40 10,14 11,26 14,04

14,34 16,41 17,27 19.53 20,14 22.08
KORTRIJK naar ISEGHEM.

4,30 6,58 7.45 8,55 10,40 12,32 13,12
14,37 15,57 18,08 18,26 20,40 21 46

ROUSSELARE naar MEENEN.
5,12 6,36 8,35 10,05 11.13 13,50 16,43

17,14 19,36 19,52 20,00 21.57
MEENEN naar ROUSSELARE.

Te pachten
om met 1 November in gebruik te komen, het 
Brusselsch Hof, met groote k o o lm a g a zijn en , 
enz. gelegen aan de Vaart en hoek der Brug
straat te Iseghem. — Zich te bevragen bij den 
Notaris LE CORBESIER.

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

C réd i t  G e n e r a l  H y p o t h é c a i r e
Be stier  :

65, Koninklijke s tra a t, BRU SSEL.

Leeningen van geld op hypotheek
aflosbaar met annuïteiten of' op vast termijn, 
bijzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woonhuizen te vergemakkelijken.

U itgaaf van obligatién 4 °/„
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gewaarborgd door overeenkomstige pandlee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500,000 fr.

De Maatschappij verschaft onder hare w aar
borg hypotheken aan deze die het begeeren, 

Voor nadere inlichtingen, men wende zich bij

Jules Grochon,
M a r k t s t r a a t , 2 1 ,  I S E G H E M .

7,05
18,36

10,30 12,31 15,53 • 18,127,37 9,12 
20,40

ROUSSELARE naar YPER.
5,30 7,47 8,30 10,10 11,26 13,53 17,17

19,39
YPER naar ROUSSELARE.

6,36 7.47 10,13 12,20 14,31 15,40 18,07
1939

KORTRIJK naar BRUSSEL.
6,08 6,41 9,25 10,38 12,02 12,32 15,30

18,18 19,00
BRUSSEL naar KORTRIJK.

4.41 6,15 8,15 9,09 12,08 13,25 17.16
18,28 20,00

KORTRIJK naar MOESKROEN.
4.02 4,57 0,14 7,29 7.48 7,53 8,14
9,17 10,41 11.56 12.17 13,15 14,38 17,13

17,56 18,10 18,26 19,36 20,12 20,44 21,32
MOESKROEN naar KORTRIJK.

5,44 6,26 6,42 7.00 7,27 7,52 8,48
9.03 9,08 10,44 11,45 12,01 12,12 12,43

14,59 17,35 17,47 17’52 18,42 19,55 20,53
20,58 21,16 21,21
INGELMUNSTER naar ANSEGIIEM.

5.42 9.18 13,06 15,09 17,47
ANSEGHEM naar INGELMUNSTER..

7,13 10,49 14;il. 16,21 19,28
INGELMUNSTER naar THIELT.

5,32 7,14 8.58 11,04 12,10 13,36 13,56
15,00 16,50 18,49 20,00 -

THIELT naar INGELMUNSTER.
6,38 7,37 &,17 10,41 11.34 12,42 14,24

15,53 6,52 17,27 19,20 20.36

De Beroemde

MAAGDRANK IMPE
geneest dagelijks talrijke personen van 
hunne maagziekten

2 F r  DE FLESCH
w o r d t  v e r k o c h t  i n  a l l e  g o e d e  a p o t h e k e n  v a n  
g e h e e l  B e lg ie . .

Anfwerpsche Hypotheekkas
K aam looze M aatschappij te A n tw erpen , gestich t in 1881  

Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000  
Reserven en mogelijke waardevermindering fr. 2 ,925 ,799,02

Leeningen op vaste Goederen
aflosbaar ten allen tijde, m et groote en kleine sommen

O blig-a tiën  a a n  3 , GO °/0 i n t r e s t
w o r d e n  u i t g e g e v e n  in  e v e n r e d i g h e i d  d e r  t o e g e s t a n e  l e e n i n g e n  o p  e e r s t e n  r a n g

S P A A R K A S
; 5 , 2 5  %  o p  d e  t i j d e l i j k e  s t o r t i n g e n  m e t  g e m a k  v a n  t e r u g b e t a l i n g  

I K I K b a I  s , e o  %  o p  d e  s t o r t i n g e n  v o o r  g e r u i m e n  t i j d .

D e g e l d e n ,  t o e v e r t r o u w d  a a n  d e  A n t w g r p s c h e  H y p o t h e e k k a s  b e l i e p e n  
o p  31 D e c e m b e r  1907 t o t  . . .

W A A R B O R G
A )  D e  l e e n i n g e n  d i e  o p  d i e n  d a t u m  b e s t o n d e n  v o o r  e e n  b e d r a g  v a n  fr
B )  H e t  M a a t s c h a p p e l i j k  k a p i t a a l  g a n s c h  i n g e s c h r e v e n  . . »
C) R e s e r v e n  e n  m o g e  l i j k e  w a a r d e v e r m i n d e r i n g  

z i j  d u s  b i j n a  honderd en drij m illioen frank waarborg, n i e t  o n d e r h e v i g  a a n  v e r l i e s .

Voor verdere in lichtingen zich  te w enden tot eenen der agenten :
A lo y s  V E R H A M M E ,  D e u r w a a r d e r ,  I s e g h e m .  C a m il le  S C H O T T E ,  G e m e e n t e s e k r e t a r i s  

I n g e l m u n s t e r .  C h a r l e s  C O O L S ,  H o v e n i e r ,  E m e l g h e m .

f r .  87,814,375,97

90,029.639,31
10,000 ,000,00
2,925,799,02

BELANGRIJK BERICHT

T A N D E N

I M . & I T M .  MEIER
Bijzondtre Chirurfeijko Tanümeesterss-pecialisten 

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

v ereerd  door de g ees te lijk h e id  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t r i j k
bij h e t gevang , huis m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden ; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben aiet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
M1' en M“° 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 zijn. Mr en Mme 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 f rank.  — V olledige g eb ijten  van af 
103 frank  en hooger. — Al de kunsttanden  en geb ijten  kom ende u it de 
laborato ire  van M, en M“' M aurice MEI ER,  zijn  v erzek erd  voor het lev en .

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

Anker Line —  Antwerpen — New-York. 
Dominion Line — Antwerpen — Canada

(Montreal & Quëbec).
Royal Mail-Packet — Antwerpen — Bra- 

silie  & Argentine.
Egyptian Mail Steamship C — Am e

rican Line — Verbinding met bijna al de 
havens.der wereld.

Plezier reizen naai' Noorwegen.

Prachtige inrichtingen voor Passagiers van 
pte, 2d- en 3'10 klassen — Voordeelige prijzen.

Inlichtingen en prijzen te bekomen bij 
den agent Gustave Deraedt, kasteelstraat, 
Iseghem.

The General assurance C*8* Lid 
gesticht in  1885 m et 2 5 0 0 0 0 0 0  fr .

Verzekering tegen brand, ongevallenen 
op het leven. Leent geld voor ’t  bouwen 
van huizen, Agenten gevraagd.

Schrijven abonn1 2381
Twee Bruggenstraat, 9, GIMT.

W ekelijksche Markten
KORTRIJK

Tarwe heet fr 
Rogge . 
Haver .

31 Aug.
20,25 a 20,50
16.50 a 16,75
18.50 a 19,00

Koolz. olie 100 k. 00,00 a 72,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 50,50 
Aardappels . 10,00 a 11,00
Boter per Kilo 2,95 a 3,05 
Eieren per 25 2,50 a 2,70
Suikerijb. beschikb. 13,75 

id.' 1908 14,00

20 Ang.
20.00 a 20,50 
16,50 a 16,75
18.00 a 18,50 
00,00 a 72,50 
00.00 a 51,50
11.00 a 11.25 
2,95 a  3,10 
2,30 a 2,c0

00,00 a 13,25 
13,50

Veemarkt Kortrijk 31 Aug per kilogr. op voet 
129 veerzen 1° kw. 0,94 28 kw. 0,00 3“ kw. 0,77
5 5  ossen 

166 koeien 
12 stieren 

ROUSSELARE 
Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Rogge . .
Haver .
Boonen . 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eiereu per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907

0,91 
0,89 
0,83 

1 Sept.
19.50 a 20,00
18.00 a 18,50
17.50 a 18,00
18.00 a 18,50
20.00 a 21.00 

8,00 a 8,50 
3,10 a 3,30 
2,35 a 2,45

13,50 
a 13,50

Viggens . 23,00 a 33,00
Koolz. olie 100k°00,00a74,25 
Lynz. olie 100 00,00 a 51,25

DEYNZE 2 Sept.
Aardappels 100 k. 6,50 a 7 / 0
Boter per kilo 2,63 a 2,99
Eieren de 26 . 2,54 a 2,63
Hespe de kilo 1,70 a 1,90
Viggens . . . 35,00 a 38,GO

JBRÜGGE • 29 Aug.

Tarwe de 100 k° 20,(X) a 20,50 
Rogge . .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k°
Boonen 
Vlas

AUOENASRLE

17.00 a 17,50 
0,00 a 3,00 
5,50 a 6,50

18.00 a 18,50
18.00 a 18,50 

0,00 a 1,55
3 Sept.J

6,50 
3,54 

'2 ,50  
35,00 

2,87

Aardappels 100 k°
Boter de kilo . .
Eieren per 25 .
Verkens . . .
Konijnen . . .

ANTWERPflN 27 Aug. 
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 

Veemarkt Antwerpen 31 Au

0,00 0,73
0,00 0,75
0,00 0,74

25 Aug.
19.50 a 20,00
18.25 a 18,75
17.25 a 17,75
18.00 a 18,50
19.50 a 20,00
7.50 a 8,00 
3,10 a 3,30
2.50 a 2,60 

00,00 a 13,25
a 13,25

24.00 a 34,00 
00,00 a 73,00 
00,00 a 51,50

26 Ang.
7,00 a 7,50 
2,54 a 2,80 
2,45 a 2,63 
1.70 a 1,80

37.00 a 40,00
22 Aug.

20.00 a 20,50
17.00 a 17,50 
2,80 a 3,00
5.50 a 6,50

18.00 a 18,50
18.00 a 18,50

1.25 a 1,55
20 Ang.

6,00a
a 2,90 
a 2,32 
a 37,50 
a 2,50

r. 22,40 
28,50

19 ossen l e kw. 0,82 él 1,02
121 koeien 0,00 0,00
21 veerzen 0,80 1,00
15 stieren 0,70 0,90
45 kaveren 1,00 1,20


