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GAZETTE VAN ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

V'oor een jaar  . . . .  3,2è
Voor 6 maanden . . . 1,75
‘̂ oor 3 maanden . . . 1,0P

Voorop te betalen.
Man schrijft in bij der 

Drukker-Uitgever 
I . D o o m • . 

R ousielaarstraat, 
en in alle Postkantoren

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. den regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c id. 

Aanbevelingen 0,25 c. ?d.

Een uittreksel der Affiehen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wor
den onvermeld tweemaal in de Gazette
overgenomen.

Staats Overzicht
DUITSCHLAND. 

De w erk stak in g  in de koolm ijnen.
De werkstaking van de mijnwerkers 

der koolputten van de Saar en de 
Moezel, te Lhopïtal en te Merlenbach, 
neemt eene groote uitbreiding. Dins
dag ontbraken 3000 werklieden van 
de 4000. Ziehier de oorzaak van de 
werkstaking. Eene koollaag, in den 
put n. 5 te Merlenbach had vuur 
gevat. Het bestuur nam onmiddelijk 
de noodige maatregelen om den 
brand te beperken. De opziener der 
mijnen overtuigde zich dat er geen 
gevaar bestond noch voor de veilig
heid noch voor de gezondheid der 
werklieden, doch de socialistische 
visschers in troebel water maakten 
gebruik van de mijnramp van Hamm, 
om de werklieden aan te zetten dén 
arbeid te staken, opdat zij betere 
werkvoorwaarden zouden bekomen.

Alhoewel de werkstakingalgemeen 
geworden is, weigert het bestuur der 
koolmijnen met de socialistische 
afgeveerdigden, tijdens eene meeting 
aangeduid, t,e onderhandelen ; het 
bestuur is daarentegen genegen met, 
het regelmatig samengesteld komiteit 
der mijnwerkers in onderhandeling 
te treden. Verscheidene meetingen 
hebben dinsdag plaats gehad. De 
eischen van de werkstakers werden 
aan het bestuur der koolmijn gezon
den, dat woensdag antwoord moest 
geven. De orde is niet gestoord, en 
de werkstakers zijn, tot hiertoe 
althans, kalm gebleven.

ITA L IË  

De jubelgeschenken  aan den Paus.
Maandag voormiddag ten 11 ure, 

heelt in het Vatikaan, de opening 
plaats gehad van de tentoonstelling 
der kerkgewaden, sieraden, meu
belen, enz., voor de arme kerken 
bestemd, en den H. Vader aangebo
den ter gelegenheid van zijn priester
lijk jubelfeest.

Maandag morgend ten 11 ure, 
ontving Z. H. Paus Pius X  in 
bijzonder gehoor, de leden van het 
inrichtingskomiteit, vergezeld van 
HH. Em. de kardinalen Vannutelli, 
Gasseta, Gavalcanti en De Lai. De 
Paus bezocht met hen de tentoon
stelling en keerde dan terug in de 
zaal van het Consistorie, waar de 
Damen Ieveraarsters van het Werk 
der arme kerken, van Rome en van 
gansch de wereld, vereenigd waren. 
Belgie was vertegenwoordigd door 
mevr. de baronnes d’Erp, echtge- 
noote van den gezant van Belgie bij 
den H. Stoel; de gravin de Robiano, 
de gravin de Ribeaucourt en de 
baronnes del Marmol.

Toen de H. Vader plaats genomen 
had op den troon,*gaf Z. Em. kardi
naal Vannutelli lezing van een adres, 
waarin hij zijne vreugde uitdrukte 
over het welgelukken der tentoon
stelling. De gevers hebben niet alleen 
den TI. Vader een bijzonder genoegen 
verschaft, maarzij hebben tevens ook 
bijgedragen tot een hoogst nuttig, 
verdienstelijk en liefdadig werk. Al 
de landen hebben e raan  deelgeno
men, maar vooral België.

Z. H. den Paus bedankte uit der 
harte de inrichters en ieveraarsters 
van het Werk en verklaarde dat de 
bekomen uitslag waarlijk alle ver
wachtingen overtroffen heelt. «Al die 
voorwerpen, welke gij mij aanbiedt, 
zegde hij, zal ik op mijne beurt aan 
de arme kerken van gansch de 
wereld schenken ».

Het zou ons te ver leiden moesten 
wij eene beschrijving geven, zelfs 
maar van de voornaamste geschenken 
die daar prijkten. Er dient nochtans 
eene bijzondere melding gemaakt te 
worden van de belgische afdeeiing, 
die boven alle andere de kroon spant, 
zoowel door de hoeveelheid, als door 
haren prachtigen keus.

De kelken geschonken door het 
aartsbisdom Mechelen, vooral door 
de stad Antwerpen, en door het 
bisdom Namen, werden vooral 
bewonderd. Verder bemerkte men 
de drie groote remonstrancies, de 
kasuifels, alben en altaarboeken 
gezonden door Edinghen; de kerk
gewaden gemaakt door de Zusters 
van O. L. Vrouw van Brussel, de H. 
Familie van Helmet, de Ursuiinnen 
van Thildonck en Saventhem. De 
damen van Berlaimont hebben een 
prachtig draagbaar altaar gestuurd. 
Het Werk der Arme Kerken van 
Brugge gaf eene rijke remonstrancie, 
talrijke kelken en andere gewijde 
vaten ; Poperinghe prachtige mis
boeken, rijk verbonden in marokijn.

Kortom, al de wereldstreken zijn 
in de tentoonstelling vertegenwoor
digd, maar nog eens, België spant 
over allen de kroon.

De vergadering 
in het Gildenhuis.

Zondag laatst waren de katholieke kiezers 
van Iseghem tot eene algemeene vergadering 
uitgenoodigd. M. Eugeen Carpentier, burge
meester der stad, samen met eenige bijzonderen, 
hadden deze vergadering beleid, en een zeer 
groot getal kiezers uit alle standen, hadden 
aan dien oproep beantwoordt. M. den Burge
meester hield eraan een spreker van Brugge 
te doen komen, om aan de kiezers van Iseghem 
klaar en duidelijk uiteen te doen hoe en op 
w elke manier de katholieke kiesvereeniging 
aldaar ingericht is, en hoe hij ver lang t  dat zij 
hier zou ingericht worden.

Wij bemerkten onder anderen in de zaa.1 
Wel Edele Heeren Baron Jean en Charles 
Gillès de Pélichy, de fl.H. Van Naemen, 
Vanden Bogaerde, Ameye-Verhoost, Rosseel 
en een groot getal bijzondere personen der 
stad, veel landbouwers en werklieden.

Al. Eug. Carpentier opende de zitting ;
In Mei 1910, zegde hij, zullen de Kamer- 

kieziagen voor een deel van ’t land plaats 
hebben. Het is .nu  reeds 25 jaren dat de 
katholieken het land bestieren. Aan ons, 
kiezers, is het binnen 18 maanden te toonen 
dat het bestier niet versleten en afgemat is 
en dat wij het niet moede zijn.

Zullen wij ons katholiek bestier laten gaan, 
zullen wij met den ouden ijver niet meer 
bezield zijn om het zegevierend u it  den strijd 
te doen komen ? Neen, niet w aar.  Wy zullen 
ons rond het katholieke vaandel sch a ren ; het 
vaandel der vrijheid, het vaandel der over- 
A v i n n i n g .  De strijd zal hevig zijn, geweldig 
den aanval der vijanden ; aan ons dus onze 
beste wapens te gebruiken om zijne slagen 
af te weren, onze mannen in dichte gelederen 
te scharen, ons tot den strijd voor te bereiden 
en goed te oefenen. Vandage is het gelijk 
eene kleine mobilisatie of vergadering onzer 
legermacht, vandage is het eene bijeenkomst

o^zer katholieke werklieden, boeren en bu r
gers, ten einde den toestand te onderzoeken, 
en te beramen op welke manier wij den strijd 
moeten aanvangen en volhouden.

Deze vergadering heeft voor doel de nood
zakelijkheid te tóonen van het stichten van 
eenen kiesbond tot het behalen van den 
zegepraal, en de vereischten t,e kennen die 
noodig zijn tot eene deugdelijke instelling. 
Daarom is het dat M. Standaert vandage 
gekomen is om u daarover te spreken. Ik 
vraag  u allen hem met welwillendheid, nieuws
gierigheid en oplettendheid te aanhooren.

Redevoering van M. Standaert.

M ijnheeren,

:Ik ben g e lukk ig  mij op dit spreekgestoelte 
ouder het goede volk van Iseghem te bevinden,
— volk dat ondanks de pogingen onzer 
vijanden, steeds getrouw gebleven is aan 
zijnen godsdienst en zijne vlaamsche christene 
zeden, volk aangekleefd aan al dat goed is 
en onvermoeibaar den goeden strijd gestreden 
heeft, en nog zal strijden.

M. de Burgemeester het daar zoo even 
zei, 18 maanden nog verwijderen ons van de 
Kamerkiezing, waarin ' het mandaat van de 
grootste helft onzer volksvertegenwoordigers 
moet vernieuwd worden. Het is de gewichtigste 
kiezing die ooit hier in ons Vlaanderen zal 
plaats hebben.

Ten allen kanten hebben de framassons- 
logiën en de geuzen onzen ondergang gezwo
ren, zij werken in ’t verborgen om onze 
m a i le n  af ** séftftirricrg fn tï&t Tiafho
liek kamp te wege te brengen en alzoo onzen 
val te bewerken. Bij de socialisten is het niet 
beter gesteld, deze trachten door alle middels 
en bijzonderlijk door slechte gazetten en tijd
schriften, de werklieden aan den godsdienst te 
onttrekken, haat en nijd in hunne herten 
tegen de Maatschappij en den patroon op te 
wekken, en ons katholieke België in een echt 
Frankrijk  te herschapen.

Indien onze tegenstrevers alzoo te werke 
gaan, w a t moeten wij doen ?

Wij zullen ons vlaamsch katholiek volk in 
dichte rangen scharen, de strijd zal hevig zijn 
en een afdoende slag moet tusschen ons en 
onze vijanden geslegen worden. Zullen de 
Vlamingen op de hoogte zijn ? Zullen zij 
weerdig blijven aan hunnen naam van dapper 
volk ? Ja, als zij willen ; ja, als zij elkander 
verstaan ; ja, als zij eendrachtig ten strijde 
trekken.

Dien strijd zal hevig zijn en daarom moet 
gij u van nu  a f  bereiden, wilt gij zegepralen!

Ik zal u dus naar mijn gedacht in 'een ig e  
woorden zeggen w a t  er behoort gedaan te 
worden om te overwinnen.

Eerst en vooral moeten, gelijk in een wel 
ingericht leger, al de soldaten in een en 
hetzelfde strijdkamp vereenigd worden. Wij 
zijn allen christene menschen, onthoudt dat 
goed ; bew aart en eert in uw midden de goede 
oude christene vlaamsche zeden en gebruiken. 
W a t zien wij hedendaags in vele huisgezinnen ? 
Slechte of onzijdige gazetten, verdachte of 
zedelooze romans, jonge lieden die per velo 
of trein het ouderlijk huis verlaten en in den 
huiskring hun verzet niet meer vinden. 
Katholieken, het is uw e plicht de katholieke  
gazetten te ondersteunen; het is niet genoeg 
van naar de m is te gaan en t ’huis eene pijp 
te rooken, gij moet u ■werkstellig m aken en 
ten dienste zijn, elk volgens zijn vermogen,
’t  zij door uw  talent, u w geld o f uw en tijd, 
voor de goede zaak, voor het behoud der 
katholieke partij ! Katholieken, ondersteunt 
al moe volksw érken, o f gij blijft te kort aan 
■uwe plichten.

Dikwijls hoort men zeggen : In de katholieke 
partij is er geene vrijheid, niemand mag er 
zijn gedacht zeggen. Zulke zegsels kan ik 
niet verdragen ; men moet ook andere ge
dachten dan het zijne kunnen  aanveerden. 
Niemand mag er 'ooit belet worden zijne 
meening uit le drukken .

Vaders, houdt het fam ilieleven in  eere, 
blijft verkleefd aan de oude vlaamsche 
christene gebruiken die zoo treffend en 
indrukw ekkend zijn. Houdt er aan wanneer 
gij des avonds, naar gansch den dag neerstig 
gew rocht te hebben, aan de heerdstede gezeten 
zijt, na  het avondmaal eene gezonde lezing te

doen voor vrouw en kinders uit onze goede 
vlaamsche schrijvers : Conscience, David, 
Gezelle, De Bo, enz., en voor ’t slapen gaan, 
nederig op de knieën gezeten den Ailerhoogsten 
een smeekgebed toe te sturen otn zijne be
scherming en zegen voor ’t huisgezin te 
vragen. Ziedaar liet echt vlaamsch familie
leven.

Maar het is niet genoeg goede soldaten te 
bezitten, zij moeten ook w erken  in eendracht, 
zij moeten werken met eenheid. Eendracht 
geeft m acht, ’t is onze belgische l e u z e ; 
t weze de uwe in het bijzonder. Hoe zou hij 

niet af te keuren zijn, deze die zou trachten 
de eenheid in uw  kamp te verbreken. Sedert 
de wereld, wereld is, tracht den booze overal 
tweedracht t.e zaaien en daarin ligt zijne 
sterkte. Verdeeldt u, en hij zal heerschen.Als 
volgelingen van Jesus-Christus die zeide :
« Ik ben de loaarheid en het leven », mogen 
wij nooit iets doen w at de eendracht onder de 
katholieken zou kunnen verminderen of ver
nietigen. Eendrachtig moeten wij allen samen 
ten strijde trekken voor God, Vaderland en 
Huisgezin.

W ilt dit daarom zeggen dat gij op politiek 
gebied .aan alle persoonlijke gedachten, van 
alle begeerte of persooniyke zienswijze moet 
afstand doen, u it  vrees dat gij aan uw plicht 
zoudt te kort blijven, en gij als een onweerdig 
lid of beter als een dweersdrijver zoudt aanzien 
worden ? Wel neen, gij moet alle persoonlijke 
twisten en geschillen vermijdenden in broeder
lijkheid onder elkander uw e belangen be
spreken, vrij uw e gedachten en begeerten  
te kennen geven en verdedigen.

rj& d r v a n  -zd!' ïïr 11 m m  y p v i in  rTTf» !!,’
beleefd heb en vorengevallen is te Brugge 
over tien jaren, met mijn gewezen kollega 
in de Kamer, Mijnheer den Baron R uzette ,  
thans gouverneur der provincie, en met mij.

Over tien jaren dus, waren er te Brugge 4 of
5 oude pruiken die het al te zeggen hadden 
onder politiek opzicht. Op zekeren dag gingen 
M. Ruzette en ik bij dit comiteit van oude 
pruiken, en zegden hun dat dit zoo niet kon 
blijven d u re n ;  dat de kiezers niets te zeggen 
hadden, daar het zij en zij alleen waren die 
alles zegden en regelden ; dat de rechten 
der kiezers m iskend waren.', dat wij kost 
ivat host mee.r vrijheid en onafhankelijkheid  
wilden, en de kiesvereenigingen op breederen 
voet moesten ingericht worden.

Bij den eersten viel zulks m aar zeer koel 
by die oude pruiken ; m aar gedwongen door 
den s taat van zaken en het steeds toenemend 
verval die de katholieke partij met dit v e r
ouderd stelsel onderging, moesten zij na veel 
tegenstand, eindelijk toegeven. God zij g e 
dankt, zij hadden nog het verstand zich te 
schikken, en in onze gelederen plaats te nemen.

Onmiddelijk wierd er een nieuw reglement 
gem aakt, waarin als grondpunt de volstrekte  
vrijheid aan alle katholieken toegekend is 
om hunne gedachten uiteen te 'zetten en 
hunne belangen vrijelijk te bespreken, en ten 
tweeden, eene onbeperkte vrijheid voor het 
aanstellen der kandidaten, en dit niet alleen 
voor Kamer- en Senaatkiezingen, m aar ook 
voor Provincie en Gemeente.

Al de katholieke gilden en genootschappen 
van Brugge en het arrondissement die zich 
daarbij aansluiten, genieten dezelfde rechten ; 
zij behoeven enkel zich als katholiek aan te 
geven. Al de leden hebben recht tot het 
aanduiden der kandidaten voor de verschillige 
kiezingen ; zoo is het dat voor de Kamers
6 a 7,000 kiezers u itspraak doen over den keus 
en de rangschikking der kandidaten; 2 a  3000 
kiezers duiden de kandidaten aan voor de 
gemeente, waarvan er zich soms 1700 a  2000 
aanbieden bij de bijeenroeping.

De kiezing der kandidaten begint overal 
denzelfden dag in al de parochiën en gemeen
ten, en dit ’s morgens van 9 tot 12 ure, en 
’s namiddags van 5 tot 7 ure. Denzelfden avond 
worden de stembrieven ontplooid in tegen
woordigheid van hetpubliek, en elke kandidaat 
kent zijn getal stemmen en de plaats welke hij 
op de kiesbulletins zal bekleeden. Dank aan 
dit nieuwe stelsel wonnen wij weldra het 
vertrouwen der katholieken van Brugge en 
den omtrek. Daarenboven hadden wij vele bij- 
tredingen van kiezers waaraan wij ons nooit 
verw ach t  hadden, die onze manier van werken 
goedkeurden en zich bij ons katholiek leger 
aansloten.



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 WT BERG HE

Deze kiesinrichting bestaat sedert tien jaren 
te Brugge, en nooit beleefde de katholieke 
partij betere dagen dan op heden. Nooit gaf 
dit vrij en rechtveerdig stelsel reden tot op
spraak, zelfs bij de moeilijkste en lastigste 
leden ; ook is het met. een w aar  betrouwen 
dat de katholieken van Brugge eensgezind 
w erken  tot den vooruitgang en den bloei der 
katholieke partij. Gansch en geheel onredelijk 
zou men moeten zyn om niet te bekennen dat 
het in een breeden zin opgevat is, en vol
doening moet geven aan al de kiezers. Wie 
zich hiermee niet kan schikken, zou behooren 
aan de deur gezet te worden.

In volle vrijheid dus kan ieder kandidaat 
voren gesteld zijn ; daardoor komt het dat er 
in Brugge drie demokraten, dank aan deze 
vrijheid, gekozen wierden.

Ziedaar het stelsel dat bij ons in voege i s ; 
ik  weet wel dat het overal niet kan ingevoerd 
zijn, m aar indien het hier in Iseghem ingé
bracht wierde, ik zou u zeggen dat de grond
vesten uw er inrichting de onbeperkste 
vrijheid als grondsteen moeten hebben. 
(Algemeene toejuichingen en handgeklap).

De strijd w aarover ik u zooeven sprak  is 
niet ver van ons af, mochtet gij eensgezind 
den vooruitgang der katholieke partij be
werken.

Over zes weken begaf ik mij naar Rome 
en had het geluk en de eer door Z. H. den Paus 
in bijzonder gehoor ontvangen te worden. 
Nooit zal ik uit het geheugen verliezen den 
diepen indruk welken den Stadhouder Christi 
op mij gemaakt heeft, en met welke belang
stelling hij over ons geliefde België en 
bijzonderlijk o^er Vlaanderen sprak. « l)e 
Vlamingen zijn het katholiekste volk der 
wereld, sprak Z. H. den Paus. Tracht dat zij 
eendrachtig blijven, verkleefd aan God, Kerk 
en Vaderland. De verdeeldheid onder de 
katholieken van Luik heeft mij toch zooveel 
hertzeer aangedaan ! » Ah ! vrienden, wat 
liggen mij die woorden nog goed in het 
g e h e u g e n ; ja, de verdeeldheid brengt de 
wanorde en het ongeluk in gansch de partij. 
Ook zei ik bij mijn zelven : Bij de eerste 
gelegenheid zal ik  niet nalaten daarover te 
spreken.

Strijd dus eendrachtig voor de goede zaak ; 
W est-Vlaanderen spande altijd de kroone. 
Opent uwe rangen, katholiek volk van Iseghem, 
en schaart u in dichte benden onder hetzelfde 
vaandel. Dat onenhertigheid en broederlijkheid 
onder u  heerschen, opdat gij met vertrouwen 
de toekomst te gemoet ziende, den kreet der 
triomf en der zege in 1910 nogmaals in uw  
kamp opstijge ! (Bravo !! .. ..)

A anspraak van M. C arpentier.
M ijnheer en,

In uwen naam, en in den mijnen, dank ik 
M. Standaert voor de schoone woorden welke 
hij ons komt toe te sturen. Zijn woord 7al 
op geen onvruchtbaren ak k e r  gevallen zijn, 
m aar zal kiemen en opgroeien, en ’t is te 
hopen goede vruchten vóórtbrengen. Deze 
schoone aanspraak  brengt mij in het geheugen 
een oude latijnsche spreuk. « Fas est ab 
hoste doceri » dat wilt zeggen dat men de 
beste lessen kan trekken uit het werk der 
vijanden. Zie eens hoe zij op politiek gebied 
alles van kante stellen om eensgezind de 
katholieke partij 'aan te vallen en de ver
deeldheid in de rangen der katholieken te 
zaaien.

Vele katholieken schamen zich den naam 
van katholieken te dragen en durven zich als 
dusdanig niet uitgeven. Toont dat gij fier zijt 
over dien naam, verw erpt alle verdeeldheid, 
daar gij nu moet overtuigd zijn dat de ver
deeldheid, het beste wapen is in de handen 
van den vijand. Schaart u dicht bij elkanderen 
en w e rk t  eensgezind tot den groei en bloei 
onzer katholieke kiesvereeniging.

A anspraak  van den E. H. Pastor.
Heeren en Vrienden,

Gij zoudt het misschien aard ig  vinden, 
moest ik  Mijnheer den Avokaat Standaert 
V olksvertegenwoordiger van Brugge, die 
mijn oude vriend is, en mij zeer wel kent, 
geen woord van dank  toe sturen. Gij kent 
allen genoegzaam mijne vrijheids-gezindheid  
om een enkel oogenblik te twijfelen, dat ik 
mij niet gansch en geheel aansluit bij dé 
welgepaste woorden die M. Standaert komt te 
sprekenden dat zij niet alleen mijne gansche 
goedkeuring  verdienen, m aar ook nog mijne 
vurige begeerte zijn. Ik neem die w oorden  
als de mvjne en bedank hem voor hetgeen 
hij in dien zin gesproken heeft. De geestelijke 
met de wereldlijke overheid te samen zal in 
Iseghem het geloove trachten te bewaren en 
er eensgezind voor werken.

Daarom w ak k er  ik al de kiezers aan zich 
bij den katholijken bond aan te sluiten, opdat 
er, eer dit jaar  ten einde is, eene machtige 
kiesvereeniging zoude gesticht worden.

Na de schoone redevoering van M. Standaert 
door het woord van M. Carpentier en dit 
van den E. II. Pastor bekrachtigd, goedge
keurd en aangenomen, blijft e r  weinig te 
zeggen. Drukken wij enkei den wensch u it  
dat de katholieke kiesvereeniging die men

voornemens is tot stand te brengen « De onbe
p erk ste  vrijheid  » tot grondslag hebbe, 
gelijk het M.' S tandaert zoowel zeide. Vroeger 
moesten de kiezers al aanveerden w at hun 
voorengesteld en opgedrongen was, niemand 
durfde het wagen een gedacht of begeerte uit 
te d rukken  uit vrees dat het niet zoude 
aanveerd zijn. Nu opent zich een gansch 
nieuw tijdperk, dit der vrijheid. Den minste 
gelijk de meeste zal even veel vermogen 
hebben tot het aanstellen en het bespreken 
der kandidaturen en der belangen der partij.

Kamer van VolRsvertegenwoortliprs
Dijnsdag heeft M. de Baron Snoyden minister 

van oorlog ondervraagt over de wet van 1902, 
betrekkelijk het vrijwilligersleger. Spreker 
eindigde met voor te stellen dat er, door het 
bureel der Kamer, een berek van negen leden 
zou samenges1 eld worden 0111 de uitslagen 
dezer wet te onderzoeken en er verslag ovsr 
te doen aan de Kamer.

M. de lu itenan t generaal Hellebaiit, minister 
van oorlog heeft daarop uitleggingen gegeven 
over de toepassing der wet van 1902 die den 
diensttijd merkelijk verkort, zonder het getal 
soldaten te vermeerderen. Alzoo is het getal 
soldaten in werkelijken dienst zeer verminderd. 
Om die leemte aan te vu'len rekende men 
op de vrijwillige dienstneming m aar  op vele 
plaatsen heeft men niet bekomen hetgeen 
men verwachtte.

M. de minister van oorlog vindt dat men 
daarin zou moeten voorzien door iedereen 
soldaat te maken, m aar tevens door de soldaten 
nog eerder naar huis te zenden dan nu. 
M. Hellebaut’s voorstel w are  dus : algemeene 
m aar korten dienstplicht. Men zou m aar een 
zoon op twee of drie nemen en nooit meer 
dan twee in hetzelfde huisgezin. Nu moeten 
er 13,000 soldaten optrekken, dan zouden er 
jaarlijks 33.000 binnengeroepen worden. De 
liberalen hebben den minister van oorlog 
luide toegejuicht. De katholieken hielden 
zich gesloten. Nogthans moeten wij erbij 
voegen dat M. de minister van oorlog erin 
toestemt de kwestie aan het berek te onder
w erpen w aarvan  M. Snoy sprak.

M. Verliaegen, katholiek van Gent, heeft 
in den zin gesproken van den minister 
van oorlog.

M c l d o n  w i j  n o g  t t a l  d o  m i n i o t o r  v a n  o o r !  g
erin toestemt voortaan de inlijving der vrij
willigers met premie te laten doen met 
m edewerking der burgerlijke geneesheeren, 
hetgeen tot hedeu het geval niet was

Zitting van 25 November.
M. Woeste begint met te doen uitschijnen 

dat baron Snoy het waarschijnlijk eens moest 
geweest zijn met M. den minister van oorlog 
o m .d e  dagorde neer te leggen, die hij in de 
vorige zitting als besluit zijner ondervraging 
ontwikkelde. Niemand aan de rechterzijde 
verwachtte zich aan zoo iets.

De redevoering van M. den minister van 
oorlog was ook eene verrassing. Ik moet hem 
bedanken dat hij zoo k laar zijn gedacht gezegd 
heeft. Iedereen heeft hem goed verstaan. Zulks 
heeft de linkerzijde door hare toejuichingen 
en de rechterzijde door hare stilzwijgendheid 
bewezen. W el is w aar heeft generaal Hellebaut 
in eigen naam gesproken. W a t moet men 
daaru it  besluiten ? Het is nochtans moeilijk 
eene legerhervorm ing in eigen naam te 
ontwikkelen, w anneer men deel m aak t van 
een verantwoordelijk ministerie. (Rumoer 
links).

Ofwel is het ministerie het eens met 
M. Hellebaut, ofwel is hy het niet*. In het 
eerste geval moet het ministerie het zeggen. 
In het tweede geval herinner ik M. den minis
te r  van oorlog de overleveringen van het 
Parlement, en ook het besef van de ministe- 
rieele weerdigheid.

M. de minister van oorlog vergist zich wan
neer hij zegt dat degene die de wet van 1902 
gestemd hebben er slechts eene proefneming in 
zagen. De wetgevers doen geene proefnemingen 
van zulken aard.

En nu wil ik antwoorden op de vraag : 
de vrijwillige dienstneming de vereischte uit
slagen niet op ? De wetgever had in 1902 het 
getal vrijwilligers op 1800 per jaarlijksch con
tingent bepaald. W elnu van 1903 tot 1908 
beloopt het getal vrijwilligers 11,777. Bijgevolg 
2.129 gemiddeld per jaar. In de twee laatste 
jaren nam het getal vrijwilligers af, doch dat 
kwam alleen voort door de stelselmatige en 
moedwillige afweering van de jongelingen 
die zich als vrijwilligers aanboden. (Protestaties 
links.)

Het stelsel, gisteren door M. den minister 
ontwikkeld, kan in twee woorden bevat wor
den : groote verhooging van contingent, alge
meene dienstplicht. Het is eene begoocheling te 
denken dat de vermindering van diensttijd 
gevoelig zal zyn. Ik zeg dat, wordt het plan van 
M. de minister van oorlog verwezentlijkt, 
generaal Hellebaut de vernietiger van het leger 
zal genoemd worden, (êeweging. — Rumoer.) 
Ik vestig de aandacht van het land op de ver
klaring van M. de minister. Het land moet 
beseffen tot waar men het drijven wil.

Heeft de rechterzijde M. den minister van 
oorlog niet toegejuichf, dan is het omdat zijne 
houding in de rechterzijde eene diepe scheuring 
zou kunnen verwekken indien zijne woorden er 
weerklank vonden. M. de minister Schollaert 
zal uitleg geven, ik ben daarvan overtuigd ; ik 
hoop dat deze uitleg ons zal toelaten hand in 
hand met de regeering te gaan.

De vrijwilligers.
Het Staatsblad van woensdag kondigt het 

koninklijk besluit af van 8 november, w aar
van de minister van oorlog dinsdag in de 
K am er gesproken heeft. Het luidt als volgt :

« De kandidaten vrijwilligers die 0111 reden 
van lichamelijke ongeschiktheid niet aange
nomen zijn of wier dienstverbintenis door den 
minister van oorlog verbroken is, hebben het 
recht alsook hunne ouders of hun voogd, 
zich te beroepen op den herzieningsraad der 
provincie op wiens grondgebied zij hun woon
verblijf hebben.

In geval de dienstneming van eenen kandi
daat vrijwilliger afgewezen wordt, m aakt de 
officier, die geroepen is ze te ontvangen, 
onmiddelijk en schriftelijk, aan den belang
hebbende zijne met redens gestaafde beslissing 
kenbaar. De verbreking der dienstverbindtenis, 
wordt insgelijks, met de redens ervan, aan 
den belanghebbende bekend gem aakt.

De regels, door de miliciewet voorgeschreven, 
aangaande het beroep tegen de beslissingen 
der milicieraden, zijn toepasselijk op de be
roepen in zake van vrijwillige dienstverbin
tenissen.

Ingeval de kandidaat vrijwilliger door den 
herzieningsraad aangenomen werdt, blijft de 
m ilitaire overheid alleen bevoegd het wapen 
aan te duiden tot hetwelk de vrijwilliger zal 
aangewezen worden, volgens zijne algemeene 
geschiktheid, en zonder dat hij mag aangeduid 
worden voor een regim ent dat hij verkiest ».

Het Congobestuur.
Eene w inst van 6 0 0 ,0 0 0  frank,
M. Renkin, minister van Koloniën, heeft 

zich donderdag naar Antwerpen begeven om 
er den verkoop bij te wonen van eene partij 
caoutchouc die Zondag laatst uit Congoland 
toegekomen is. De caoutchouc opgeslegen 
zijnde, door eene groote vraag uit Amerika, 
zoo deed de schatkist van Congoland eene 
w i n s t  v a n  o n g e v e e r  <>00,000 f r a n k .

De A m erikaansche krisis.
Een verslag over de krisis w elke over een 

jaar in Amerika uitgeborsten is, komt open
baar gem aak t  te worden. De cijfers spreken 
overluid.

Het gezamentlijk tekort der fallieten, door 
de krisis veroorzaakt, beloopt tot 1250 miljoen 
franks dus I 1/4 miljard.

Men moet terugkeeren tot 1893, toen ook 
eene paniek in de financie wereld plaats had 
om de w eerga te vinden van de talrijke 
geldrampen, welke nu hebben plaats gehad.

E r zijn dit j a a r  10,690 fallieten geweest, 
dat is meer dan het dubhele van het over
eenkomstig tijdperk van 1907 — juist gerekend 
eene vermeerdering van 101 per honderd !

In het ram pjaar 1893 bedroeg het gemid
deld aktief dèr faillieten 70 per honderd van 
het passief, dit jaar bedraagt het m aar 58 per 
cent, dat is nochtans een cijfer dat zeer weinig 
is bereikt geworden.

Het is in het Westen der Vereenigde 
Staten dat de gevolgen der krisis zich het 
meest hebben doen gevoelen, alsook te New- 
York w aar het getal faillieten plotselings 
met 63 per cent is gestegen.

Sedert Nieuwjaar is de toestand nochtans 
verbeterd, in de maand september was het 
getal falingen m aar de helft meer van hetgeen 
het was in januari en de tekorten w aren  bijna 
tot op het vierde vervallen.

Zonder den hoofdprijs te w innen
of een der groote prijzen, kan men neg zeer 
begunstigd worden door de Tombola der Ten
toonstelling van Brussel 1910, w an t  e r  zijn, bij 
elke trek k in g  vijf honderd loten in natura, 
w aarvan de w aarde onderscheidenlijk afwisselt 
tusschen 25 en 4,500 frank.

Men moet dus zorgvuldig al de uitgekomen 
loten nazien en zich niet laten ontmoedigen 
zoo men niet een der groote prijzen gewonnen 
heeft, welke onmiddelijk in geld kunnen 
worden opgeeischt : een prijs van 4,500 frank 
is zeer zeker niet te verwerpen en men zou 
zelfs erg  dwaas wezen een prijs van 25 frank 
te versmaden, gewonnen door middel van een 
biljet van één frank.

BINNENLAND
Beveren bij Rousselare. — Een geivichtig  

schepencollegie. — Tijdens den « Te Deum » 
die ter  gelegenheid van ’s Konings naamdag, 
in de kerk  van Beveren-bij-Rousselare gezon
gen werd, hadden de achtbare heeren 
burgemeester en schepenen dier gemeente, 
plaats genomen op de hun bestemde zitbank 

| binnen den koor der kerk. De bank kon

evenwel het overgroot gewicht dier notabele
Heeren niet dragen e n ....... brak in tweeën.
E r  zijn gelukkiglijk geene ongelukken ge
beurd en de heeren zijn er met het verschot 
van afgekomen.

Ath. — De bankier De Hasse had onlangs 
de vlucht genomen met eene gewezen meid, 
een tekort achter gelatend van 150,000 fr. 
De twee vluchtelingen zijn thans aangehouden 
te Orleans. in Frankrijk  ; zij hadden nog 
eene som van 15,000 fr. in hun bezit. De 
vrouw is de genaamde Marie Merckaert, van 
Galmaerden. Het pa ket van Doornik heeft 
hunne uitlevering gevraagd. De Hasse zal 
vervolgd worden veor schriftvervalsching 
en voor ontvreemding ; Marie Merckaert 
voor medeplichtig eid.

De sneeuw. — Op het oogenblik is gansch 
Zwitserland met sneeuw bedekt. In de Vallie 
gelegen 3000 meters boven den zeespiegel, 
ligt de sneeuw 12 centimeters dik, en op 
den Simplon, 4 centimeters. Schier overal 
hebben de sleden de diligenties en de rijtuigen 
vervangen.

Met vaste Cibils, geene slechte sausen meer 
en fijne keuken. B k k d k h o d e s t k . ,  17, BRUSSEL.

Velsicque Ruddershove. — K erkd iefsta l.
— Maandag nacht zijn er heiligschendende 
dieven in dé sakristij der kerk gedrongen. 
Zij hadden een stuk uit de voordeur gezaagd 
en waren langs de opening binnengekropen. 
De schurken hebben de braudkas opengebroken 
en al het z ilverwerk voor eene totale weerde 
van 1,500 h 1,700 fr. gestolen. Dinsdag morgend 
zijn twee verdachte personen met den eersten 
trein naar Gent vertrokken. Het personeel 
der statie heeft de nauw keurige persoons
beschrijving van de twee mannen kunnen 
opgeven, zoodat er hoop bestaat dat zij niet 
lang op viije voeten zullen loopen.

Misdaad. — Er 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 
e naam Jacques Neefs op het etiket.

H oofdlijden, Tandpijn, M igraine 
N evralgie — Bijzondere uitvinding 
Amerikaansch Algaopoeder geneest in 
eenige minuten de hevigste aanvallen. In 
alle apotheken. Te Brussel bij Vergauw en 
Anspachlaan. Hoofddepot : Camile Libotte, 
apotheker Yper. 2 fr. 50 de doos. Proefdozen 
fr. 1,50 Iseghem bij J. Verhamme, apoth.

P riesterlijke  Benoemingen.
Monseigneur de Bisschop heeft benoemd :
Onderpastor te W atou : E. H. Decroix, 

onderpastor te Westende, in vervanging van 
E. H. Latnerant, die zijne ruste neemt 0111 
gezondheidsreden ;

Onderpastor te Westende : E. H. Soete, 
priester in ’t Seminarie ;

Onderpastor te Ingovghem, E. H. Labis, 
hulppriester van E. H. Pastor te Beveren- 
bij-Harelbeke, in vervanging van E. H. Vander 
Stichele, die zijn ontslag geeft om gezonds- 
heidsreden.

ST A D SN IE U W S
Iseghem, den 26 November 1908.

Heer u itgever d er  G azet van Iseghem,
In uw verslag over de zitting van onzen 

Gemeenteraad op 20s“ n November laatstleden, 
lees ik dat een lid van den gemeenteraad 
beweerd heeft te kunnen bewijzen dat ik als 
bestuurder der nijverheidschool de leerlingen 
verplicht heb hunne schrijfboeken bij eene 
door mij aangeduide winkelier te gaan aan- 
koopen.

Hetgeen van mij door het lid is gezegd, w erd  
gehoord, gelezen of besproken ; en daar ik 
volstrekt aan de achting mijner medeburgers 
houd, durf ik u verzoeken zoo goed te willen 
zijn, daarover eene kleine terechtstelling in 
uw blad op te nemen.

De Heer Burgemeester heeft k laar gezegd 
waarom eene zekere algemeene type of formaat 
van schrijf- of teekenboeken vereischt is, het is 
omdat de Heer toeziener der nijverheidscholen 
deze type “of formaat opgelegd heeft.

I)e leerlingen die kosteloos de voordeelen 
der nijverheidschool genieten moeten er ook 
de voorschriften van volgen, is zulks betwist
baar ? Maar ik loochen stellig dat ik ooit 
eenen leerling niet zou vrij gelaten hebben 
zijn noodig gerief a5n te koopen bij wien 
het hem beliefde.

Ik daag het gemeenteraadslid uit een enkel 
slechts der bewijzen waarop het roemde, 
voor den dag te brengen ; en ik verklaar 
dat ik hem 250 franken zal overhandigen 
voor den armdienst indien het minste bewijs 
vertoond is.

Aanvaard, Heer Uitgever, de verzekering 
mijner achting.

JULES VERCOUTERE, 
bestuurder der Nijverheidschool.



Straatschenderij.
In den nacht van m aandag tot dinsdag 

laatst iieeft een laffe straatschender de 
voorgevel van het huis bewoond door M. 
Eugene Carpentier Burgemeester dezer stad 
met ink t besmeurd.

Men spreekt algemeen schande over die 
laffe daaa en wenscht dat de daders mogen 
ontdekt en gestraft worden ; w an t M. Carpen
tier is van iedereen geacht om den ijver 
en de bekwaamheid waarmede hij de belangen 
der stad ter herte neemt, en hij bezit w a a r
lijk het vertouwen en de genegenheid van 
alle zijne medeburgers.

STERFGEVALLEN.
Mevrouw Lecorbesier geboren Verbist, 

moeder van Mijnheer Alberic Lecorbesier 
notaris alhier, is woensdag laatst na eene 
largdurige ziekte te  Aerschot overleden in 
den ouderdom van 84 jaren.

R hum atism - en flerecijnlijders, geneest u 
door het gebru ik  van den Elixir Vincent.

Prijs 3 fr. depót A. Rodenbach, Groote Markt, 
apotheker, Iseghem.

VERSCHENEN bij J. DOOMS :

Almanak van Iseghem
Prijs : TIEN CENTIEMEN

bevattende een dagklapper die de goè- en 
kw aw eerem aren mededeeld, doormengd met 
kluchtige vertellingen, die den lachlust der 
lezers in hooge mate opwekken.

Daarbij een belangrijk artikel over het boek
houden ; de volledige opgave der geestelijke 
en wereldlijke besturen, gilden en m aatschap
pijen van stad ; de lijst van al de fabrikanten, 
handelaars, neringdoeners en ambachtslieden 
van Iseghem, Ingelmunster. Emelghem, 
Cachtem, Wynkel-Sint-Eloi, Lendelede en 
O uckene; de 'lijst der voermans van Iseghem 
en omliggende gemeenten ; de tabel der 
wekelijksche m arkten  in al de gemeenten 
des larids, en een groot getal aankondigingen 
van neringdoeners van Iseghem en om 
liggende.

Vermindering van prijs voor de voort- 
verkoopers. _________

Voordracht met M t t o l n .
Maandag 14 December aanstaande, om 5 ure 

’s avonds, zal er in de feestzaal der Congre
gatie eene voordracht met lichtbeelden gegeven 
worden door den Z. E. P a te r  Huys, der W itte  
Paters gedurende elf jaren zendeling in 
Congoland.

ONDERWERP :
De neger u it Congoland is hij va tb a a r  voor 

christene en w are beschaving ?
Prijs der plaatsen : l e 2 f r .  2de 1 f r .

Burgerstand van Iseghem
G E B O O R T E N :

423. Gabriella Mortier, dv. Joseph en Emelie 
Vynckier. — 424. Zoé Mistiaen, dv. August 
en Flavie Degryse. — 425. Eugène Vanhau- 
waert, zv. Emile en Silvia Vandecasteele. — 
426. Camille Vanthieghem, zv. Cyrille en 
Silvia Codi'on. — 427. Ivonne Robert, dv. 
René en Emma Wullaert. — 428. Maria 
Decuypere, dv. Gustave en Celina Vermandere.
— 429. A rthur Aspeel, zv. Augustin en Marie 
Varrewaere. — 430. Alphonse Beheydt, zv. 
Julius en Maria Vandenbussche.

S T E R F G E V A L L E N  :
266. Elvira Casier, 6 1/2 m. dv. Henri en 

Emma Deforche, Meenenstr. — 267. Eugenie 
Mattan, huish. 67 j. echt‘9 August Vanden- 
driessche, Meenenstr. — 268. Amand Deprez, 
zb. 15 j. zv. Jules en Barbara Lafaut, Oud- 
manshuis. — 269. M arguerite Deïour, 5 m. 
dv. Petrus en Elisa Coolen, Boschmolens.

H U W E L IJK E N  :
73. Alphonse Deblauwe, schoenmaker, 25 j. 

en Elisa Samoy, fabriekwerkster, 26 j. — 
74. Charles Degrendele, wever, 20 j . en Maria 
Duyck, bottinenstekster, 24 j. — 75. Joseph 
Lamotte, schoenmaker, 3 3 j . e n  Marie Snau- 
waert, huishoudster, 40 j. — 76. Jan Hoemae- 
ker, bijzondere, 89 j. en Gabriella Dekeyser, 
bestuurster, 36 j.

SC H E E P V A A R T  V A N  ISEGHEM .
L 'am i de D ieu  met kolen voor Charles 

V erstraete .— Confiance met kolen voor Aiidor 
Vandewalle. — W ern er et R obert met kolen 
voor Gustaf Naert. — La p a ix  met lijnzaad 
voor Alf Dassonville Lendelede.

Harkt van Iseghem 21 Nov. 28 Nov.
Boter per kilo fr. 2,75 a  2,90 2,75 a  2,90
Eieren per 26 3,12 a  4,16 j 2,86 a 3,90

De vijand is  in het land.
Verded igt uw leven. Neem t de wapens op.
Slachtoffers vallen bij duizenden om u heen en vallen in 

de klauwen van dien versehrikkelijken roover, dien men 
influenza noemt. De Influenza heerscht hevig in ons land 
en zij maakt geweldig veel menschen voor geheel hun 
leven ongelukkig. Nog nooit is zij zoo gevaarlijk geweest. 
De Influenza begint met niezen en eindigt met groote 
verwikkelingen, zooals longonsteking, bronchitis, tering en 
andere ziekten, die over het algemeen doodelijk zijn. 
Oudelieden en jongelui, past toch op ! Maakt den vijand 
weerloos door geen oogenblik te dralen, om gebruik te 
maken van de wonderbare Abdijsiroop, Klooster Saiicta 
Paulo. Zorgt dat gij de Abdijsiroop in huis hebt, om 
haar direct te kunnen aanwenden bij den minsten aanval 
van hoest, v«rkoudheid, bronchitis, heeschheid, asthma, 
longontsteking of influenza. Duizenden van uwe kennissen 
danken hunne gezondheid aan de Abdijsiroop.

Wacht vooral niet tot het te laat is.
Neemt dezen dag nog uwe maatregelen om u te gene

zen. Koopt eene flesch Abdijsiroop, en de hoest, ver
koudheid of bronchitis zal er dcor genezen. Wanneer 
gij lijdende zijt aan de borst, longaandoening of asthma 
hebt. zult gij meerdere tlesschen moeten gebruiken, 
maar zoo zeker als twee maal twee vier is. zoo zeker 
zult gij ook door de Abdijsiroop genezen.

Let op ! dat gij de echte Abdijsiroop bekomt, deze 
alleen geneest en is kenbaar aan een rooden band om 
de flech waarop de handteekening ?van den Algemeenen 
Depositares L. I. Akker. Rotterdam voorkomt en alle 
andere is namaak, De namaak geneest nooit

Prijs : per flesch van 230 grammen. 2 fr. ; van 550 gram
men, 4 franken, en van 1,000 grammen, 7 franken. — Hoe 
grootere flesch, hoe voordeelig-er dus !!!

Algémeen Depót 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.

De « M edical Gazette »
onder den titel “ Het Vegetarisme, wij eten te veel vleesch 
vestigt de aandacht zijne lezers op den schitterenden expert 
en ontleder, Dr Griffiths, der Hoogeschool Edimburg 
(Schotland). “ Ik heb de

Revalenta du Barry
“ onderzocht, het is rijk aan phosphorzouten, salpeterstof 
“ (caséine, enz. ) en potaschzouten — de hoofd, bestand- 
“ deelen van de hersens zenuwen, beenderenbloed en 
“ spieren ; derhalve bevat Du Barry’s Voedsel al de levens- 
“ ingrediënten tot herstel van zenuwen,spieren, verterings- 
“ organisme, enz., en de bestanddeelen van het voedsel zijn 
“ in zoodanigen vorm, dat zij door de zwakste personen 
“ geredelijk worden opgenomen. Voor ongesteldheden van 
“ de maag, het bloed, de zenuwen, hersenen, enz., is de 
“ Revalenta ongeëvenaard. Ik kan het aan geneesheeren 
“ en anderen gerust aanbevelen als een volmaak t  voedsel 
“ voor zieken en kinderen. „

Dr Elmslie schrijft te dier propooste: “ Uwe REVA
LENTA is haar gewicht in goud waard ! ,

“ Bonn, 19 Juli 188o
“ Die lichte en aangename bloem is de beste verteerbare 

“ spijs; voedend en krachtherstellend. vervangt zij op
* wonderlijke wijze alle geneesmiddels in vele ziekten. Zy 
u is van groot nut vooral in geval van suikerziekte, 
“ voortdurende en gewone verstoptheid, alsook voor buik- 
“ loop, nier- en blaasaandoeningen, sten en krampen der 
“ pisbuis, nier- en blaaskrampen, ook voor de ziekten der 
“ longen en luchtpijptakken. „

" Dr Rudoi.f Wurzer. „
Voor de herstellenden is het ’t voedsel bij uitnemendheid, 

de onmisbare spijs om de krachten, uitgeput dooi den 
ouderdom den arbeid en de overdadeD, te herstellen. Het 
is ook het beste voedsel om kinderen op te brengen, die 
het met smaak nemen, wanneer alle ander voedsel hen 
doet walgen.

In doozen van fr. 2-50, fr. 4-50, fr. 7-75. — Opzending 
franco tegen postmandaat aan KALCKER-WIELEMANS 
(hoofdagent;, 2, Rouppestraat, B r u s s e l  ; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers. 3

Depots te Iseghem, RODENBACH, apoth ; Meenen. 
VAN OST, apoth, Groote Markt, en SIOEN, apoth.; 
Rousselare, F. AMEYE, apoth., DUBÜISSON, apothd 
GRYMONPR EZ,,apoth.

Men bekomt eene voortreffelijke O R ÈM E  door een verseh 
dooier van een ei bij te doen, wanneer de schotel van vuur 
genomen wordt.

Handel in Kolen en Cokes 

Ch. VERSTRAETE-LEMETTRE
heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij sedert 
1 NOVEMBER zijne woonst en magazijnen overgebracht heeft in de

B r u g s t r a a t ,  JV0 3*7

— ——  1  T  x e l e p J i o o n  1 7 - i

WISSELKANTOOR

R. VYNCKE-DAELS
K eizerstraat, 17, ROUSSELARE

Open alle beursdagen 
van 8 1/2 tot 11 ure; den dijnsdag tot 5 ure.

AGENTIE VAN HET

B e lg i s c h  G r o n d k r e d ie t
(CRÉDIT P0NCIER DE BELGIQUE)

Gesticht te Brussel in 1835,
G E L D L E E N I N G E N  van minstens 3000 fr. op vaste 

goederen.
U itgaa f van w are  grondobligatien  opbrengend 

3 1/2 %  crois.
H ie r  a ltijd ve rk r ijgbaa r zonder com m issie loon.
De Algemeene Spaar- en Lijfrentkas van den Staat 

heeft thans voor meer dan 9,000,000 obligatiën van het 
grondkrediet van Belgie, die de zekerste aller geldplaat- 
singen uitmaken.

IN L IC H T IN G E N  G R A T IS .

De wijnhandel, likeuren fabriek en magazijn 
van Brandkassen VlNCKE-DAELS zfón in de 
Manestraat, 20, by de Markt.

StJHUetfT
■  1 E C P H

TE VERSMIJTEN op den TEERLINGBAK : 
Een BED met ressort, op Zondag 29 Nov. 

in 't Huis van Commerce, bij C. Maertens, Mol.

TAARTEBAK
ZONDAG 29 NOVEMBER

In Bloem endael, bij Demeyere-Duyck 
Emelghem.

In de P o std u if', bij Em. Vermeersch.
In de Vrede, bij Polydore Casier, Slabbaardstr. 

In de P eer, bij C. Stragier, Kerkplaats.
In de Jager, bij de W* Dejaegher, 

Rousselarestraat.
In de S terre , bij Jul. Kerckhof-Lammertyn, 

Groote Markt.
ZONDAG 6 DECEMBER

In 't Grijs P eerd , Bij Victor Ledoux. 
de Pèlichystraat.

In ’t Prinsenhof, bij de W» Caenepeel, 
kalsijde naar Ingelmunster.

In de Zagerij, bij B. Declerq, Hondstr.
In d en  Doolhof, bij Fl. Vromant-Huysentruyt, 

Kortrijkstraat.
hi de d rie  Koningen, bij J. Ducolombier, 

Rousselarestraat.
In ’rRoldershof, bij P. Bourgeois, Rousselarestr.

In Klein Meenen, bij .1. Vanbalberglie, 
Meenenstr.

In St Sebastiaan, bij Ern. Dewulf, Ameyestr.

KANTOREN 
van de Notarissen LE CORBESIER te Iseghem 

en VANDJCPUTTE te Rumbeke.

Voor het kuischen van keu- 
kengerief, zoowel als voor het 
Wasschen van honden en alle 
huisdieren, voor het staige- 
reedschap,in ’t kort Voor alle 
doeleinden Waarvoor zeep 
noodig is, kent SUNLIGHT 
geen Weerga.

Jaarlijksche Prijskamp
op den BILLARD

Zondag 6 December
In S in t M ichiel, bij Jules Naert, Brugstraat.

V E R K O O P  IN ’T  G R O O T  & IN 
Trouwe Bediening.

K L E I N

VE]VD1TIH2
van

50 schoone Populierboom en
te CACHTEM en ARDOIJE 

op Maandag 7 December 1908, om één u u r
stipt namiddag.

V ergadering ter  herberg  het Manegeschijn, 
te Cachtem.

Studie van de Notarissen 
AMELOT te Gent en VANDE MOORTELE 

te Iseghem.

Openbare Verkooping van

BOOMEN op stam
te ISEGHEM, (wijk Boschmolens)

langs de kalsjjde naar Wynkel St Eloi, 
op MAANDAG 14 DECEM BER 1908, 

om 1 ure stipt namiddag.
1° 45 koopen zware langstammigePopulieren; 
2° 30 koopen Olmen ;
?.* 1 Abeel;
4" 1 Essche.
Vergadering op de hofstede gebruikt door 

M. Aiidor Vanderhaeghen-Demeulenaere.
Gewone voorwaarden en tjjd van betaling 

mits goede borge.

Zondag 20 December
In ’t Grijs P eerd  bij 

V ictor  LEDOUX de Pèlichystraat.

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

doe uw e aan koopen b(j

H enri VERCAMERT-DECLERCK
de P èlich ystra a t, ISEGHEM

Bij hem is ook verkrijgbaar gewone cigaren 
aan zeer voordeelige prijzen.

Te koop per OCCASIE
BIJ

È a b r i  Van Wtïergiie, Iseghem
Eene Viermachien van 8 paarden liggende 

systeem, laatste model, goeden staat.
Een Ketel op 6 atm . getimbreerd.
Een platte Réservoir in stalen plate.
Eene Lintzage « met ’t hand en pedale ».
Eene ronde Zaag « met as, kussens, enz. 

JO fr. ».
Eene Boor- en Kapmachien.
Eene Tabaksnijmachien«duitsch sösteem »
Eene Kapmachien voor leer.
Eene Brasseermachien voor lintzagen.
Eene verdraagbare Smisse, alsook een 

Koekebreker.
Assen, kussens, riemen, olie, vet, enz.
Eene Dynamo 60 amp 110 volts.
Een lichte camion op patentassen.

Belangerijk bericht.
Men w o rd t verzocht dit m et aan

dacht te lezen : 
W ij hebben het genoegen onze 

ta lrijke  kalanten  bekend te m aken 
dat Mr & Mme M aurice M eier chi- 
ru rg ijnstandm eesters geenszins van 
gedacht zijn de stad te verlaten en 
altijd  voorts gelijk  gew oonte te raad
plegen zullen zijn in hunne oude 
w oonst M oescroenstraat N° 2 huis m et 
koetspoort bij het gevang te K ortrijk .

MAGAZIJN V A N  KLEERSTOFFEN
IVIodeartikelen, Wit Goed, enz.

GEZUSTERS VANDEPUTTE
N I E U W S T R A A T ,  I S E G H E M

Groote en rijke keas van Foatwen
A lle slach van kleeren op maat.

BED D EN IN  H AIB, B E ST E  K W A L IT E IT , aan 21,50 Fr.

Alles aan zeer genadige prijzen.



Schoon en gerieflijk woonhuis gelegen te 
Iseghem Rousselaarstraat, nevens het klooster 
dei' E. P. Capucienen. Zich te bevragen bij M. 
Art. Vandeputte brouwer alhier.

Te pachten

JAARLIJKSCHE VENDITIE 
van schoone

Gezaagde Houtwaren
te INGELMUNSTER, bij de statie.

Op DINSDAG 8  DECEM BER 1908, zijnde 
O. L. Vrouwdag, om 9 urs ’s morgens te begin
nen, zal e r  openbaar verkocht worden, aan het 
Hotel « de Kapelle  » :

100 koopen Olmen, esschen, eiken en abeelen planken 
ter dikte van 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 tot 15 centimeters, waar
onder zware stnkken. karresnakken, kortewaagtramen, 
tafelbladen en paneelen ;

80 koopen populieren en abeelen berd;
30 koopen schoone pitspine;
20 kpopen-gekwartierde kistebladen;
15 koopen notelaren, kerselaren en beuken hout, van 1,

4 tot 12 centimeters dikte;
12 koopen kassijn- en raamzullen en gekwartierd 

kuipen&hout;
. i 8 koopen kareelkluppels en bgssebullen.

Een ja a r  tijd van betaling.

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,
‘ t.'“  S‘ Ililoniussfraat, ISEGHEM.

GROOTE STOOMVER W ERIJ

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

Verwerij volgens staal van gemaakte 
kleedingstukken in alle kleuren. V  _

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

kleurde kostumen en toiletten. — In ’t uieuw 
wasschen van gordijnen, stors, tapijten, car- 
petten, w ollesargien, 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 .

FABRIEK; vat) MATRASSEN
Vraagt en gij zult verkrijgen ! !

=  M A T R A S S E N  in 1
voor 2 personen, gereed om op de bedden (e leggen, zachter'dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend, met tiaversin erbij, aan 29, 34, 39,43 en 47 frank. — Matrassen en traversin» voor één persoon, scholieren, 
enz., aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoopt 
wordt, kan iedereen zijne-bedderij zelf opvnllen ; daarom zend ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere lloconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus niet 
verwarren met katoenftocon, die hard en in ballen komt.

Matrassen in echte schaapwol
voor 2 personen, met of zonder erin, aan 02, 70, 82, 92, 95 fr.

Schaapwol aan fr. 2 ,60, 3 ,50, 3,95, 4 ,20 de kilo
Levering volgens prijs en ui rolle vertrouwen 

Matrassen in konijnhaar-windhaar 
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs 

v a n  m e e r  c J a n  1 O O  g e x t i a a . k t e  m a t r a s s e n  

in alle prijzen en hoedanigheden

VOORALEER ELDERS TE KOOPEN .====
komt zien en u overtuigen van de kleine prijs en de goede waren

M atrassenm akerij « DE STER »

l v l a g a a i i j  m l

Vensterglas, Spiegelglas, Spiegelruiten
VOOR V ITRIEN EN

Gebrand en gegraveerd Pronkglas
GROOTE KEUS VAN 

Cathedrale glas in alle k leuren. — G ekleurde vensterram en in lood 
gezet (vitraux d art). P laten  in glas voor deuren , m ousseline, gestriep t 
en geham erd  glas.

Désiré Scheldeman-De Busschere
SINT HILONIUSSTRAAT, IESGHEM

V e r k o o p  i n  ’t  G R O O T  e x x  i n  ’t  k t  .t t .t t s j

Verzorgd werk — Trouwe bediening
De Beroemde

MAAGDRANK IMPE
geneest dagelijks talrijke personen van  
hunne maagziekten

2 F r  DE FLESCH
wordt verkocht in alle goede apotheken van 
geheel Belgie.

= Odiel SEYNAEVE =
I V E e e n e n s t r a a t

beveelt zich aan voor het verbinden van 
boeken en allerhande week- en m aand
schriften.

Genadige prijs. — Verzorgd w erk.

UIT TER HAND TE KOOPFN
Schoon, onlangs nieuw en zeer gerieflijk 
WOONHUIS met stagie en hof, 6 meters 
fagade, staande te iseghem, Rousselarestraat. — 
Inlichtingen bij Jules Dekeyser, Rousselarestr.

I I V T  ’ t  G R O O T i i v r  ’t  ü L i ^ i s i i s r

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N “ 2S©

AGENTSCHAP
VAN DEN

Crédit General Hypothecaire
Bestier  :

65, Koninklijke s tra a t, BHUSSEL.

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

U itgaaf van obligatiën 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 ,  21, ISEGHEM.

Fabriek van Pelleterien
BIJ DE

ITLAFAUT-LAHOIJSSE
KERKSTRAAT

Het huis heeft eene werkplaats 
voor het verveerdigen, veranderen 
en verbeteren van pelsen in alle 
slach van vellen en aan zeer genadige 
prijzen.

H et huis gelast zich ook m et het 
nieuw e w asschen van alle vellen.

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

Naamlooze Maatschappij
gevestigd te ROUSSELARE

Agentschap der«SociétéGénéralede Belgiqui»te Brussel 
l T H I E L T  

Hulphuizen ) i s ^ 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  LT n 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 cheques. 
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 

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

voor elk boekje tot 6000 frs beloopen aan 
3"/. intrest ’s j aars.

Voor verdere in lich tingen  m ag m en zich  
reenden  . Nieuwstraat, N ’ 6, ISEGHEM  

Buieelen open \a n  9  tot 12 uren en van 
2  tot 4  u r tn ,  den zaterdag namiddag gesloten.

Antwerpsche Hypotheekkas
N 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 blicfa tiën  a a n  3 , GO % i n t r e s t
worden uitgegeven in evenredigheid der toegestane leeningen op eersten rang

S P A A R K A S
_ ' 3 , 2 5  %  op de tijdelijke stortingen met gem ak  van  te ru g b e ta l in g

INTREST | s 5o o  %  op de stortingen voor gèru im en tijd.
De gelden, toevertrouwd aan de Antwerpsche Hypotheekkas beliepen

op 31 December 1907 t o t ........................................................ fr. 87,814,375,97
W A A R B O R G

A) De leeningen die op dien datum bestonden voor een bedrag van fr. 90,029.639,31
B) Het Maatschappelijk kapitaal gansch ingeschreven . . » 10,000,000,00
C) Reserven en mogelijke waardeverm indering . . . »  2,925 ,799 ,02
zij dus bijna honderd en drij m illioen frank waarborg, niet onderhevig aan verlies.

Voor verdere  in lich tingen  zich  te w enden  to t eenen d er  agenten :
A loys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Ca m ille  SCHOTTE, GemeentesSkretaris, 

Ingelmunster. Cha rles  COOLS, Hovenier, Emelghem.

Uit. ter hand te koopen
T w e e  werkm anshuizen onlangs nieuw 

met stagie, koer en citerne, gelegen te Iseghem 
Krekelmotestraat. — Inlichtingen ten bureele
van de « G azet te  van  Iseghem  »,

Huis Gezusters Devos
K ortrijkstraat, Iseghem

recht over de Nieuwe Sint Pieter.

Groote aankomst van Fourruren
Fourruren  van de hoogste tot de minste 

prijzen, laatste nieuwigheden.
Schoone keus van ellegoederen en kleer- 

stoffen, gemaakt, en gebreid goed.
Schoone premien voor comptante betaling.

Zeer genadige prijzen .
HUIS VAN VERTROUWEN

W ekelijksche Markten
KO&TRIJK 13 Nov.

Tarwe heet fr. 20,00 a 21,00 
Rogge . . 10,00 a 17,00
Haver . . 17,50 a 18,50
Kool z. o 1 i e 100 k . 00,00 a 68 ,00 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 47,00 
Aardappels . 5,00a 5,50
Boter per Kilo 2,80 a 3,10
Eieren per 25 4,42 a 4,68
Suikenjb. beschikb. 13,25

id. 1908 13,50

16 Nov.
20,25 a 20,50
10.50 a 17,00
17.50 a 18,00 
00,00 a 67,50 
00.00 a 47,50

5.50 a 6.00 
3,15 a 3,65 
0,00 a 4,00

00,00 a 13,75 
14,00

V eem arkt Kortrijk 26 Oct. per kilogr. op roet 
130 veerzen 1* kw. 0,94 2’ kw. 0,00 3* kw. 0,77

BELANGRIJK BERICHT

T A N D E N

*  M, & M" M. MEIER
Bijzondere Chirurg:. T:ndmeesters-Specialibten 

Gediplomeerd 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 '°plom beeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonderde 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 Mmo- Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden wo.rden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook met zien
n o c h  a a n  den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M MALRICE MEIER
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel w; arvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te  beg innen  van af 5 frank . — V o lled ig e  g e b ijten  van af 
100 frank  en hooger. — Al de kunsttanden  en geb ijten  kom ende uit de 
labo ra to ire  van M, en M“' M aurice MEI ER,  zijn  v e rz e k e rd  v o o r het leven.

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

69 ossen • 0,91
177 koeien 0,89
31 stieren 0,88

ROUSSELABI 24 Nov.
Tarwe 100 k° 20,00 a 21,00
Roode tarwe 18,50 a. 19,00
Rogge . . 16,50 a 17,00
Haver . . 17,50 a 18,50
Boonen . 19,00 a 20 00
Aardappelen 7,00 a 8,00
Boter per Kilo 2,80 a 3,10
Eieren per 25 4,42 a 4,68
Suikeryboonen gele 13,50 
Suikeryboonen 1907 a 14,50
Viggens . 18,00 a 28,00
Koolz.olie 100k°00,00a68,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 47,50 

DBYNZE 25 Nov.
Aardappels 100 k. 6,00 a 6,50
Boter per kilo 2,54 a 2,80
Eieren de 26 . 4,30 a 4,40
Hespe de kilo 1,80 a 2,00
Viggens . . 27,00 a 34,CO

BRUGGE 21 Nov.
Tarwe de 100 k° 19,50 a 20,50
Rogge

.Boter
16.50 a 17,50 

2,60 a 2,80 
7,00 a 8 00

16.50 a 17,50
18.50 a 19,50 

0,00 a 1,60
26 Nov.

6,25 
2.77 
4,37 

38,00
2,62

0,00 0,73
0,00 0,75
0,00 (),74

17 Nov. 
00,00 a 20,00
18.50 a 19,00
16.50 a 17,00
17.50 a 18,00
19.50 a 20,00 
7,00 a 7,50 
~,90 a 3,20 
4,46 a 4,68

00,00 a 13,25 
• a 14,25

17.00 a 27,00 
CO,00 a 67,50 
00,00 a 49,00

18 Nor.
6.00 a 6,50
2.70 a 2,90
4.50 a 4,60
1.70 a 1,80

25.00 a 32,00
14 Nov.

20.00 a 20,50
16.50 a 17,00 
2,80 a 0,00
6.00 a 7,00

16.50 a 17,00
18.50 a 19,00 
0,00 a 1,60

19 Nov.
a 6,25

Aardappels 
Haver 100 k°
Boonen 
Vlas

AU DEN AI RIIE
Aardappels 100 k°
Boter de kilo . . 2,77 a 2,72
Eieren per 25 4,37 a 4,31
Verkens . 38,00 a 35,00
Konijnen . . . 2,62 a 2,75

ANTWERPiN 23 Nor.
Soda-nitraat beschikbare fr. 22,50
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 28,25 

Veemarkt Antwerpen 23 Nov.
15 ossen l e kw. 0,77 i 0,97

180 koeien 0,00 0,00
50 veerzen 0,75 0,95
12 stieren 0,68 ' 0,88
16 kalveren 1,10 1,20


