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INSCHRIJVINGSPRIJS 
/oo r  een jaa r  . . . .  
Voor 6 maanden . . .
Voor 3 maanden . . .

Voorop te betalen. 
Men schrijft in bij des 

Drukker-Uitgever 
T  . D  o  o  z x x  m  

Roustelaarstraat, 
en in alle Postkantoren

3,2fc
1,75
l,0fl

Verschijnende

$&&■

Eiken Zaterdag.
BEKENDMAKINGEN :

0,16 c. den regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,6# c ii. 

Aanbevelingen 0,25 c. fd.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

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

OVER HET INRICHTEN
VAN DEN

Katholieken Kiesbond
binnen Iseghem .

•  __ «_
« Maar indien er hier in Iseghem  eenen 

• katholieken kiesbond m oest opgericht 
»  w orden , i k  z o u  U z e g g e n  d a t  d e  g r o n d c e s -  
» te n  u w e r  in r ic h t in g  d e  o n b e p e rk s t e  v r i jh e id  
» a ls  g r o n d s t e e n  m o e te n  k e b b e n . »

(M. Standaert in zijne redevoering van 
22 Nov. 1908 in het Gildenhuis, Iseghem).

Den 22 November wierd e rd o o r  eeuige der 
bijzonderste katholieken der stad eene vergade
ring beleid, waartoe al de kiezers uitgenoodigd 
wierden. — M. Standaert hield ter dier gele
genheid eene zeer belangrij ke en wel doordachte 
redevoernig, waarin hij de noodzakelijkheid 
bewees van eenen kiesbond, waaraan a l  de 
katholieke kiezers zouden kunnen deel maken, 
en waar iedereen zijne gedachten vrij zoude 
mogen uitdrukken.

Den Eerweerden Heer Pastor Yan Coillie en 
M. Eugeen Carpentier sloten zich gansch en 
geheel aan bij den wensch en de zienswijze 
door den spreker uitgedrukt, en keurden 
zijne gezegdens goed.

Eenige personen beweren dat men van zin 
is eenen kiesbond in te richten, die al geen 
kanten overeenstemt met hetgeen door M. 
Standaert voorgehouden wierd.

Alzoo zouden de kiezers die van den Burgers
bond, Boerenbond of Werkmansbond deel- 
maken, den helft of de 2/3 meer rechten 
hebben tot het' aanstellen der'1 leden van net 
&gpfdbureel der kiesbewerking, als de katho
lieke kiezers die van geen dezer bonden 
deel maken.

Niemand kan men verplichten zich bij 
deze bonden aan te sluiten, en geene maat
schappij mag zich op politiek gebied meer 
rechten toeeigenen dan de andere.

De burgerlijke en politieke rechten die aan 
eiken persoon door de wetgeving toegekend 
zijn, mogen door niemand miskend, ve rm in 
derd, of onttrokken worden, dat zou grootelijks 
strijden tegen « de onbeperkte vrijheid die als 
grondsteen onzer in rich ting  moet dienen, 
(woorden van M. Standaert).

Heeren inrichters wij roepen hierop uw  
aandacht, en wachten met betrouwen op eene 
kiesvereeniging, « w a a r elk van den m inste  
» tot den meeste even veel vermogen zal 
» hebben, tot het aanstellen en bespreken 
» der kand ida turen  en de belangen der partij.

PLECHTIGE

Inhuldiging der Grot
van 0 . I .  Vrouw yan Lourdes.

Den 8 December 1908 is een dag die benevens 
dezen van 8 December 1904 in de kerkelijke 
annalen onzer stad zal geboekt staan.

’s Morgens om 6 ure wierd e r  eene plech
tige mis gecelebreerd in de Sint Hiloniuskerk 
met algemeene communie voor de congre- 
ganisten.

Rond 4 u re  namiddag kwamen de geloo- 
vigen van al de wijken der stad naa r  de 
groote kerk  toegestroomd, en welhaast verliet 
de Harmonie der Congregatie haar lokaal ge
volgd door al de leden en eerleden, die 
in stoet kerkew aards gingen.

Zeer Eerweerde Heer Loys deken  ̂ van 
Rousselare, wijdde het beeld van O. L. V. die 
in de kerk  uitgesteld en schoon verlicht was. 
Daarna begon het plechtig lof, waaronder
E. H. Bruloot pastor van Sint Jan te Kortrijk 
den predikstoel beklom.

In eene zielroerende en treffende tale sprak 
hij over den Eeredienst van Maria, hst be
trouw en die wij in de Koninginne des Hemels 
moeten stellen en de bescherming die de ware 
d ienaars van Maria van haar mogen ver
wachten. Hij had voor tekst genomen, liegina  
sine labe Concepta.ora pronobis.

I)en Eerweerden spreker drong er op aan 
dat de Iseghemnaren Maria moeten dankbaar 
zijn voor de nieuwe weldaad dat zij bekomen

hebben door het oprichten deze grot w aar 
haar beeld zal verblijven en w aar iedereen 
dagelijks de gelegenheid zal vinden hulp en 
bijstand van de onbevlekte Maagd af te 
smeeken voor zieken en kranken, voor bedroef
den en hopeloozen naar ziel en lichaam.

In die gro t Iseghemnaren zult gij dag 
en nacht licht laten branden, als een zinnebeeld 
van uwe gedurige liefde tot Maria, en uwe 
aanhoudende gebeden en smeekingen. — Alle 
zaterdagen van elke week, zal een priester 
van St. Hiloniuskerk a ldaar het II. Misoffer 
opdragen voor u. — Iseghemsch volk bemint 
uw e grot, gaa t er dikwijls bidden, laat nooit 
als gij daar voorbij gaat, een gebed te doen 
t e r  eere van Maria.

Na het Lof wierd het beeld van O. L. V. 
processiewijs naar de grot gedregen langs de 
Sint. Hilonius, de Pélichystraat, Rousselare- 
s traat en Gentstraat. De congreganisten en 
een groot getal geloovigen droegen elk e^ne 
brandende keers en onderwege speelde het 
muziek het lied : « Te Lourdes op de bergen » 
die door iedereen op den doortocht mede- 
gezongen wierd.

Aan de grot gekomen ging de geestelijke 
en burgerlijke overheid binnen de omheiming 
a lw aar  de laatste plechtigheden en gebeden 
gedaan wierden.

Eerweerden lieer Bruloot sprak nog een 
laatste woord vol gloed en opwekkende gods
vrucht tot Maria w aarna  den « M agnificat 
anim a rnea » aangeheven en door al het volk 
medegezongen wierd.

De gro t en den om trek was D r a c h t i g  ver- 
licm  m et elelstrreke lam pen, lanteerns en
keersen.

Zoo groot was de toeloop van volk dat men 
de personen in de kerk  tegenwoordig op 3000 
mocht schatten. Aan de processie namen er 
rond de 4000 menschen deel. Jam m er dat de 
wind vele keersen uitdoofde. Vele vreemde
lingen uit de naburige  gemeenten waren de 
plechtigheid komen bij wonen.

J U B E L F E E S T
in de

Koninklijke Gilfle m i  S" Barbara.
• Maandag was het volop feeste voor de leden 

der Confrerie van Sinte Barbara. ’s Morgens 
w ierd  er eene solemnele mis gezongen in de 
Sint Hiloniuskerk door de kerkzangers, en 
’s avonds een plechtig lof, w aaraan  vele 
confieers en confreressen deel namen.

Rond één u u r  wierd er in de Gildezaal, die 
te dier gelegenheid zeer schoon was ver
sierd door M. Arsène Desmet, lid van het 
bestuur, een smakelijk noenmaal opgediend 
w aaraan  38 leden deel namen.

Onder de aanwezigen bemerkte men M. 
Eug. Carpentier, burgemeester, en M. Henri 
Pare t,  gewezen burgemeester dezer stad, de 
heeren Ameye, Van Naemen, J. Rosseel en 
andere voorname burgers der stad.

Eene gezellige vrolijkheid heerschtte onder 
de tafelgenoten, en bewees dat de maatschappij 
die sedert de jaren 1G00 bestaat, en voor doel 
heelt de christelijke gevoelens onder de leden 
te versterken, im mer altijd jong en krachtig  
blijft.

De leden hielden er aan dit jaar eene bij
zondere eer te bewijzen aan den ijverigen 
voorzitter en voorstaander der Gilde, Mijnheer 
Gustaf Rosseel, die sedert 25 jaar die plaats 
bekleedt.

M. Joseph Bral, als jongste lid van den 
bestuurraad, bood aan M. de Voorzitter- 
Jubilaris een prachtigen bloemtuil, en M. 
Edmond Thibau las een gelegenheidsgedicht.

Aan het nagerecht stelde M. Eugeen 
Carpentier, die dit jaar  zijne intrede in de 

•Gilde deed, een heildronk voor aan den acht
b a ren  Voorzitter en Jubilaris, M. Gustaf 
Rosseel, en wenschte hem nog vele jaren aan 
iet hoofd der Bosseniers te zien feest vieren. 

Spreker zeide nog dat het hem genoegen zal 
doen ieder jaar  met de confreers te komen 
feestmalen, 'en druk te  zijne tevredenheid uit 
zich in zulk aangenaam  gezelschap te be
vinden.

M. P are t  wenschte op zijne beurt geluk en 
welvaren aan zijnen vriend, M. Rosseel, die 
als schepene, met hem zoo lange jaren van het 
bestier der stad had deel gem aakt. Hij prees 
zijn rondborstig k a rak te r  en zijnen iever voor 
het algemeen welzijn.

M. Fr. Bral wenschte, in eenige welgepaste 
woorden, den heer Voorzitter geluk met zijn 
25jarig bestier. Hij heriunerde den jubilaris 
dat hij, met nog eenige andere leden, zijnen 
achtbaren vader dezelfde plaats hadden weten 
bekleeden, en alzoo sedert eene lange reeks 
jaren onophoudend onder het Voorzitterschap 
der heeren Rosseel vader en zoon, het Sinte 
Barbarafeest te hebben gevierd.

Voorts w akkerde hij de jonge leden aan 
het voorbeeld der ouderen te volgen en zich 
in het schieten te oefenen. Ten slotte stelde hij 
de gezondheid voof van den heer burgemeester 
Carpentier, ter gelegenheid zijner bijtreding, 
en deze van M. Henri Paret, gewezen burge
meester der stad, en wenschtte dat zij nog 
lange jaren in deze schoone feest elkander 
zonden ontmoeten.

M. Gustaf Rosseel bedankte in gulhertige 
woorden die heeren voor hunne schoone heil
dronken en wenschen. Meer en meer, zei hij, 
zal ik verkleefd blijven aan onze Gilde en al 
doen w a t  ik kan voor het welzijn, den groei 
en den bloei der «Bosseniers».

Verschillige gelegenheidsliederen wierden 
voorgedragen en gezongen door de heeeren 
Fr. Declercq, Leon Vanderhaeghen, Julien 
Helvoet, Catniel en Cyriel Mullie.

v Ayonds kwam en alsgew oonte.veel confreers
o ■ contrerfissen stuntni en oi* oprecht veel 
verzet.

Bosseniers gij haalt er eere van, dat zijn nog 
van die goede oude gebruiken die bij u in 
stand gebleven zijn. Ja, oprecht christene 
oude vlaamsche gebruiken, waarvan  men nog 
soms hoort spreken en die men nu trach t 
weder in te brengen ónder het vlaamsche 
volk.

Staats Overzicht
De lijkp lech tigheden  

van den keizer van China.

Dinsdag hadden te Peking de lijk
plechtigheden van den keizer plaats. 
Zij waren zeer indrukwekkend en 
schilderachtig. Zes duizend personen 
in rouwgewaad, en vier duizend sol
daten vormden de haag in de stra ten; 
allen zaten geknield. De lijkstoet 
verliet ten 10 ure ’s morgens het 
paleis. Keizer Pouch-Y en de kei- 
zerin-moeder knielden voor het stof
felijk overschot.

De regent, prins Tching, ging aan 
’t hoofd van den stoet tot aan de 
Oostersche poort der Verboden Stad. 
Vier en zestig dragers brachten de 
praalbaar tot aan de westerpoort, 
waar zij door honderd acht en twin
tig andere dragers afgelost werden. 
Het rouwkomiteit,  aangeleid door 
Yuang-Chi-Kaï, en zeven en dertig 
andere edelen, vergezelden den o p 
tocht, waarin ook talrijke bedelaars 
en straatloopers gingen, die men 
schitterende en geborduurde livreien 
aangetrokken had, en zulks krach
tens aloude gebruiken. Hunne groep 
wei<d gevolgd door opgetuigde peer- 
den, kemels, manden dragend, en 
andere opgesmukte rijdieren. Deze 
zinnebeelden worden als onmisbaar 
beschouwd voor de weerdigheid der 
reis van de keizerlijke ziel...

Op den doortocht van den stoet 
werd er papier in brand gestoken 
en wijn geofferd. De plechtigheid

op het kerkhof duurde twee uren. 
Men heeft, wat nog nooit gebeurde, 
aan de vreemdelingen toegelaten den 
voorbijtocht van den lijkstoet bij te 
wonen. Men schat dat er sinds de 
dood van den keizer en de keizerin 
G miljoen taëls, voor de verschillende 
rouwplechtigheden uitgegeven zijn.

De kron ing  van den nienw en 
K eizer van China.

De plechtige kroning van Keizer 
Poe-Wey had woensdag in het paleis 
plaats De feeste duurde maar een 
halt uurken. Daarna werd er een 
besluit uitgevaardigd om kond te 
doen dat de nieuwe Keizer den troon 
heelt bestegen. Geloof niet dat er 
veel is aan ’t keizerschap in China.

Alle lichamelijke en zedelijke vrij
heid is hem ontzegd. Te voet mag hij 
nooit uitgaan : het moet per rijtuiy, 
te paard of per schip zijn. Om in 
’t paleis eenen koer te dweerschen, 
moet hij in eene draagbaar gezeten 
zijn. Te voet wandelen mag hij niet. 
Twee maal ’s jaars verlaat hij ’t paleis 
om naar den tempel te gaan, alle 
andere reizen zijn hem verboden. En 
dan nog ziet hij niets van zijne h o o t a  
sraa. im m ers :  vuuiioopcrs  be
richten de aankomst des keizers al 
t i e ren : « Maakt u uit den w e g ! 
Maakt u uit den weg ! > En elk 
vlucht zoo rap hij maar kan, want 
niemand mag den Zoon des Hemels 
aanschouwen. Deuren en vensters 
zijn gesloten ; de zijstraten zelve zijn 
met blauwe schrooden lijnwaad af
gespannen. En de keizer ijlt voorbij 
zonder muziek, zonder gejuich, zon
der een schreeuw. En dat is zijne 
eenige wandeling van alle zes maan
den eens !

De keizer is zoon des Hemels en 
daarom moet hij met de zon, op en 
slapen gaan. Eéns liep hij in haast 
over den koer die hem van zijne 
werkplaats scheidde ; ’t was weinig 
voor den opstand der Boxers in 
1900. ’t Was een geheel spel daarom: 
de oude keizerin en de keizerlijke 
raad kwamen bijeen en.... het schan- 
dig gedrag des keizers werd gelaakt 
an.... de zoon des Hemels heeft moe
ten beloven van.... nooit meer te voet 
over de koer te gaan. Merkt wel, 
beste lezers, dat ’t nieuw keizerken, 
’t zoontje des Hemels, nu maar 2 jaar 
en half oud is ; ’t zal nog eenige jaren 
het protocole kunnen volgen zonder 
morren ; maar als ’t eens ouder 
wordt, dan.... dan.... Gij ziet dat- het 
al geen suiker en zeem is keizer zijn 
in China !

Dijnsdag was er eene ondervraging van 
M. Daens over de toepassing der wet op de 
ouderdomspensioenen. De liberalen, onder 
andere M. Buyl sprongen ook bij om de 
priesters aan te vallen die zich met de 
pensioengelden bezighouden — enkel en aileen 
om de menschen dienst te bewijzen. Om aan 
’t pensioentje te geraken is er een thoeveel 
looping te doen en s tukken te bezorgen, vele 
oude ongeletterde menschen zouden er moeie- 
lijk aangerakón, w are  ’t niet dat een pastor 
of onderpastor hun daarin ter  hulpe komt. 
En ’t is dit liefdadig w erk  dat de Buyl’s en C‘® 
beknibbelen. I)e naaste week wordt de on
dervrag ing  voortgezet.
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De Goedemannenraad.
In de zitting van donderdag legt M. 

Tibbaut het wetsvoorstel uit dat hij met 
M. Carton de W iart  neergelegd heeft en dat 
door de regeering en de kommissie overge
nomen is, en waardoor bij de bazen, de onder
bestuurders en de ingenieurs gerangschikt 
worden. W a n n e e r '  wij, zegt spreker, het 
getal bazen vergrooten die aan de wet onder
worpen zijn, vergrooten wij ook het getal 
werklieden waarover de rechtsmacht der 
goedemannenraden zich uits trekt.

M. Colfs bedankt de regeering voor den 
spoed dien zij betoond heeft met het wets
ontwerp op de goedemannenraden neer te 
leggen, dat voldoening geven zal aan de 
bedienden en aan vele werklieden die niet 
begrepen w aren  in de wet die op dit oogen
blik nog van kracht is. Het is een gelukkig  
gedacht voor de bedienden een bijzonder 
kiezerskorp en bijzondere kamers in te stellen.

Spreker verdedigt verder eene wijziging 
waarbij de verplichtende stemming voor de 
goedemannenraden gev raag t  wordt. Deze ver
plichting is noodig voorde  vrije u itbrenging 
van de keus, w an t er zijn werklieden, bij
zonder in de koolmijnstreken, waarvan de 
denkwijze gekend is, en die geen deel aan 
de kiezingen durven nemen.

M. du Bus de W arnaffé  doet uitschijnen 
dat de w et die besproken wordt, dikwijls 
zal moeten toegepast worden. Daarom moet 
zij zeer duidelijk zijn. Men moet beginnen 
met te bepalen welke personen onder de 
rechtsmacht der werkrechtersraden zullen 
staan. Men zal ook moeten aanduiden wat 
men door bestuurders en onder-bestuurders 
verstaat. De wet is niet k iaar  genoeg. Toe
lichtingen zijn noodzakelijk. Spreker wacht 
het antwoord van M. de minister af om 
wijzigingen voor te stellen.

De coloniale raad.
De Koning, de Senaat en de Kamer hebben 

ieder hun rechthebbende getal raadsleden 
benoemd. Zoo is de raad bepaald samen
gesteld Jils volgt :

Voor den Senaat : MM. Em. Dubois, be
stuu rder  van het Hooger Handelsgesticht 
van Antwerpen, du Sart de Bouland. gouver
neur van Henegouw. en Tonrnay noHllionv, 
oud senator.

Voor de Kamer : MM. Morisseaux, hoofd
bestuurder van het ministerie, Diderich, 
professor der hoogeschool van Leuven, en
H. Speyer, advokaat.

Voor de regeering : E. P. De Clercq. mis- 
sionnaris van Scheut; bevelhebber Du Breucq ; 
MM' Du Pries, professor aan de hoogeschool 
van Leuven ; Galoppin, prof. aan deze van 
Luik ; Timmermans, bestuurder der w erk 
huizen « La Meuse » ; Van de Vin, bestuurder 
der Nationale Bank ; Vauthier, bestuurder 
van « la Belgique Coloniale » ; en Willemaers, 
oud procureur generaal.

Priester Fonteyne.
De Chvonique, het zeer liberaal blad van 

Brussel, zegt :
« De christene demokraten hebben beslist 

» te Oostende te strijden, voor de aanstaande 
» wetgevende kiezingen. Priester Fonteyne, 
» die de hoofdman geworden is der daensis- 
» tenpariij, heeft dezer dagen verschillige 
» bezoeken gebracht in dit arrondissement, 
» om zich te verstaan met de oostendsche 
» afdeeling der partij. »

Brugsche liberalen vertellen ook dat priester 
Fonteyne woensdag een bezoek gedaan heeft 
in liet Z w art Huis, lokaal der Liberale 
Kiesvereeniging van Brugge.

Wij hebben naar Oostende getelefoneerd, 
over het nieuws der Chronique. Men heeft 
ons daar geantwoord dat men er van niets 
weet, erbij voegende dat eene « Daensisten- 
partij », zooals de Chronique zegt, aldaar 
volstrekt onbekend is.

(G azette van Brugge).

Andere gazetten beweren stellig dat de 
demokraten die ondervinden dat hunnen 
haring te Aalst en te Somergem niet en 
braadt, alhier zouden afzakken.

De westvlamingen min dan andere zullen 
zich door de demokraten bij den neus laten 
leiden ; ook mogen zij zich aan eene ferme 
buize verwachten, en meer dan ooit zullen 
de kiezers hier eensgezind ten strijde trekken 
om de katholieke kandidaten te doen lukken.

De socialisten gek lop t te Parijs.
Herhaaldelijk hebben, verleden jaar, de 

socialisten kloppingen ondergaan bij kiezingen 
in Duitschland, Engeland en andere landen.

Nu komen ze eene blauwe scheen te loopen in 
Parijs.

Er moesten 30 senatoriale afgeveerdigden 
aangeduid worden.

Radikalen en socialisten stelden eene i?e- 
meenzame lijst voor en ze meenden daniC, aan 
de sterke tucht, hunne 30 kandidaten te doen 
zegepralen zonder de minste moeite.

De kiezing is echter geheim en toen de stem
men opgenomen waren, stelde men vast dat 
enkel 15 socialisten er door kwamen, alsook 
15 hunner tegenstrevers. De socialisten zjjn het 
hert in en spuwen vuur en vlam tegen de 
gematigde radikalen, die zij verwijten hen 
verraden te hebben.

Invoer van am erikaansch vee 
in Engeland.

De Amerikaansche overheden had len ge
dacht dat, met het vee voort kotsende 
uit streken, verschoond gebleven van het 
mond- en klauwzeer, te vervoeren in toe
gezegelde waggons, de invoer van dat vee, 
langs de havens op New-York e i Philadel- 
phia, in Engeland zou toegelaten blyveu. 
Maar ze hebben gerekeud zonder den waard, 
cl.i ., in dit geval, de Engelsche overheden. 
Deze laten zulks niet toe. — Dit voorbeeld 
toont dat men ons S taatsbestuur niet moet 
op den nek vallen als het, door de omstan
digheden gedwongen, maatregelen neemt 
om onzen nationalen veestapel van die 
gevreesde ziekte te vrijwaren.

Krisis in de vlasnijverheid.
’t Schijnt dat de krisis in de vlasnijverheid 

nog zoo rap niet zal gedaan zijn. Vrijdag ver
gaderden de spinners van het land in het lokaal 
van den Handels en Nij verheidskring, te Gent. 
E r werd besloten dat men na Nieuwjaar, tot 
nader bevel, zal voortgaan met de « short- 
time «, ’t is te zeggen een of meer verletdagen 
per week, in voege te houden.

De Krisis te Brussel.
De handelscrisis die overal heerscht doet zich 

ook hevig gevoelen te Brussel.
Den berg van bermhertigheid is overlast 

met panden en heeft, ’t geen tot nu toe nooit 
geweten wierd, verplicht geweest geld aan 
de stad te leenen om de voorschotten te doen 
die men haar gedurig  vraagt.

Vele winkeliers eu kleine neringdoetiers 
bevinden zich in een zeer bedroefden toestand
pn yljn trürpl ix*Ui miaucTo nU^tpBTl
toevlucht te nemen om zich in stand ’ te 
houden.

V rouw enm eeting.
Woensdag nacht, rond 1 ure, werd in een 

lokaal der beenhouwersstraat te Brussel, 
eene meeting gehouden, door eenige herberg- 
meiden belegd, ten einde hunne beroeps- 
belangen te bespreken en een verdedigings- 
komiteit te stichten. Zij willen beletten dat 
de openbare besturen eene taks op de her- 
bergmeiden stellen, zooals dat reeds in zekere 
steden gedaan is, en zij willen ook een einde 
stellen aan de misbruiken van zekere plaat- 
singsbureelen, w aar  zij verplicht zijn groot 
verteer te maken. Een zestigtal meiden 
woonden de vergadering bij. Van het begin 
af was de bespreking zeer hevig, alleman 
wilde tegelijk spreken, en daar het onmo
gelijk was de stilte te herstellen, was 
men verplicht de zaal te doen ontruimen 
zonder eenige beslissing genomen te hebben.

H onderd  duizend frank w innen.
W ie heeft in zijn leven niet gedroomd 

honderd duizend frank te winnen ! En hoe
veel voorstellen voegden zich bij dezen droom 1. 
Maar na een oogenblijk haalt men de schou
ders op : Honderd duizend frank winnen ! 
dat gebeurt enkel in de vertellingen der 
toovergodinnen.

Hewel ! ’t is eene dwaling. E r hangen 
tegenwoordig honderd duizend frank in de 
lucht die in de handen van eenen geluk
kigen sterveling zullen vallen.

Dat is geen droom, m aar stoffelijke zeker
heid : e r  bestaat ergens een biljet der Tentoon
stelling van Brussel 1910, dat, bi..;.. kort, 
honderd duizend frank za.1 gelden voor zijnen 
bezitter. En indien het toeval zich zoo mild 
toont zooals het tot nu toe het geval geweest 
is, zal de w inner iema.id zijn aan wie deze 
groote som oneindig genoegen zal verschaffen.

BINNENLAND
Rousselare. — Jules Vinckier, 32 jaar 

oud, wonende op het gehucht Duivelshoekje, 
is sedert Dinsdag avond spoorloos verdwenen. 
Daar hij langs de vaart huiswaarts .moest 
keeren, denkt men dat hij, door den dikken 
smoor misleid, in het w ater moet gesukkeld 
zijn en verdronken is.

De Elixir Vincent is eene remedie samen
gesteld uit plantensap en heeft enkel eene 
weldoende u itw erk ing  op het gestel, en 
brengt in weinig tijd de genezing mede 
van flerecijn en rhumatism.

P rijs3 fr .  Depót A Rodenbach, groote Markt, 
Isegherö.

Brugge. — M. Constant Vandiest, han
delsreiziger, wonende op de koninginnenlei, 
te Brussel, kwam woensdag namiddag met. 
den trein u it  Brugge. Nabij den stilstand 
van Steenbrugge trok hij eensklaps het 
portel open en sprong op de spoorlijn. De 
andere reizigers trokken aan de noodrem 
en de trein stopte. Men vond M. Vandiest 
vreeselijk gekw etst  aan de schedel op de 
baan liggen. De ongelukkige werd stervend 
naar het gasthuis overgebracht. Naar het 
schijnt, had hij zich van trein vergist en 
was daarom uit het kom partim ent gespongen.

■— Onrustwekkende . verdw ijning. — De 
parketten van Brussel en van Brugge houden 
zich met eene zonderlinge zaak bezig. Een 
meisje van 14 jaar, de.kleine Blanche Wallaus, 
wonende met hare ouders in de Carm erstraat 
alhier, was zaterdag laatstleden met den trein 
naar Brussel gegaan om zich te gaan aan
bieden in het huis n. 126 der Opvoedingstraat, 
w aar eene kindermeid gevraagd werd. Het 
meisje kw am  niet meer huiswaarts, en liet 
van haar niets meer hooren. De ouders werden 
ongerust, gingen naar Brussel en begaven 
zich naar de Opvoedingstraat. Men oordeele 
over de verslagenheid der ouders, toen zij 
bemerkten dat er in die s traa t  geen num m er
126 bestond. Gansch ontmoedigd keerden zy 
te ru g  naar Brugge en gingen de policie 
verwittigen van de onrustwekkende verdwij
ning van hunne dochter. Ilet parke t van 
Brugge verwittigde terstond dit van Brussel 
en g ister morgend is de policie reeds op zoek 
gegaan ; doch tot hiertoe hebben zij nog niets 
ontdekt dat hen op het goede spoor kon 
brengen.

— Geene goede keuken zonder vaste Cibils 
in potten. Brederoderstra at , 17, BRUSSEL.

St Andries. — Kerkdieven. — In den 
nacht van zondag tot maandag hebben kw aad
doeners de kapel van « ’t Boompje » aan het 
kasteel van den heer de Formanoir palende, 
opengebroken. De kwaaddoeners hebben de 
juweelen van het O. L. Vrouwbeeld gestolen, 
benevens talrijke zilveren offerande voorwer
pen, « ex votos », enz.

IIet parket is ter plaats een onderzoek komen 
doen, doch de heiligschendende dieven hebben 
niet het minste spoor achtergelaten.

Men denkt te doen te hebben met de 
stoutmoedige gasten die van tijd tot tijd des 
nachts eene of andere buitenkerk of kapel 
bezoeken. _

H oofdlijden, T a n d p i jn ,  M ig ra in e
N evralgie — Bijzondere uitvinding 
Amerikaansch Algaopoeder geneest in 
eenige minuten de hevigste aanvallen. In  
alle apotheken. Te Brussel bij Vergauw en 
Anspachlaan. Hoöfddepot : Camile Libotte, 
apotheker Yper. 2 fr. 50 de doos. Proefdozen 
fr. 1,50 Iseghem bij J, Verhamme, apoth.

Oostduinkerke. — Dinsdag avond, rond
10 1/2 ure, is eene remise, bevatteude drie 
rijtuigen en de toebehoorten, door brand in 
asch gelegd. E r schiet niets over dan het 
verwrongen ijzer van de rytuigen. Alles was 
de eigendom van Augusta Préat, hotelhoudster 
en is verzekerd. Daar men kwaadwilligheid 
vermoedt, is er een onderzoek ingesteld.

Bergen. — De streek van Bergen wordt 
sinds woensdag avond door een hevige storm 
geteisterd, vergezeld van hagel en regen. 
De rivier de Honelle is reeds 40 centimeters 
geklommen, In het « Bois de 1’Evêque », te 
Eugies zijn er groote boomen ontworteld. 
De spoorlijn van Hainin, te Quievrain, staat 
onder water. Te Wasmes, is een nieuw' 
opgebouwde m u u r  ingestort. Te Zinnik werden 
telefoonpalen door den wind gebroken.

P riesterlijke  Benoem ingen.
Monseigneur de Bisschop heeft benoemd :
Pastor van het stedelijk kerkhof te Brugge, 

den Eerw. Heer W errebrouck, leeraar in 
het gesticht der doofstommen alhier.

Op de prijsuitreiking die vrijdag in de 
Gregoriaansche Hoogschool van Rome plaats 
had, werd E. II. Mullie, van het bisdom 
Brugge, als licenciaat uitgeroepen en E. H. 
Lefere, ook van ons bisdom, als bachelier 
in godsgeleerdheid.

STERFGEVALLEN.
Maandag laatst had alhier de begraving 

plaats van M. Jean Kips, kapitein-commandant 
van het korps vrijwillige pompiers dezer stad, 
schatbewaarder van de Maatschappij « De 
Broederliefde », lid van de koninklijke gilde 
van St Barbara, vereerd met de medalie van 
2d0 klas voor daden van moed en zelfopoffering ; 
met het burgerlijk Eerekruis, de medalie 
van l 8 en 2de klas van onderlingen bijstand 
en de Herinnerings-Medalie van Leopold II.

Aan den stoet namen deel : Het korps 
vrijwillige pompiers, de Maatschappij De 
Broederliefde, de Gilde van St Barbara, een 

•groot getal der bijzonderste ingezetenen van 
stad, w aaronder M. Eugeen Carpentier, 
burgemeester, alsook verschillige afdeelingen 
der pompiers korpsen van West-Vlaanderen 
en eene afveerdiging van de Burgerwacht 
van Ronsselare.

Op het g raf sprak M. Sylvain Eeckhout 
de volgende redevoering uit in name van het 
korps pompiers :

Mijne Heeren, M akkers en Vrienden,
Het is een pijnlijke en droevige plicht, die 

ik thans in naam van het korps Pompiers 
dezer stad volbreng, met een laatst vaarwel 
te wenschen aan onzen zoo geliefden en 
betreurden bevelhebber Jan Kips.

Voor de tweede maal :in nauwelijks vijf 
jaren tijdverloop, staan wij hier voor hetgapend 
g raf  van een man die ons zoo lief en zoo 
duurbaar  was. Ruim 33 jaren, maakte Be
velhebber Kips deel van het vrijwillig korps 
Pompiers en hij verwierf opvolgentlijk al de 
graden ; door zijnen vriendelijken en gezel- 
ligen omgang wist bij spoedig alle harten 
tot zich le trekken en zijne dienstwilligheid 
gepaard met strenge nauwkeurigheid in het 
uitoefenen van den dienst, riepen hem, nu 
vijf jaren geleden tot het bevelhebberschap, 
ambt, dat hij met het wijste beleid en 
krachtdadige minzaamheid wist te bekleeden. 
In zijne handelwijze was hij steeds de man 
op de rechte plaats, zoodat men, even als 
van zijnen voorzaat, zijnen levensregel kon 
samen vatten in deze twee woorden : « Orde 
en Plicht ! »

Ja, duurbare bevelhebber en vriend, dit 
was uw e lens ; niets was u te veel, niets 
was u te lastig, onvermoeibaar w aart  gij in 
het uitoefenen uwer plichten ; steeds nauw 
gezet s trek te t  gij ons allen tot voorbeeld ; 
bij deze nauwkeurigheid wistgij zulkeoprechte 
minzaamheid te voegen dat gij voor uwe 
manschappen beter een vriend als een overste 
w aart.

Ónmogelijk ware het de menigvuldige 
diensten aan te halen, die hij aan ons korps 
in ’t bijzonder en in ’t algemeen aan zijne 
medeburgers bewezen heeft, gedurende dezen 
langen tijdverloop, zoowel in rampen en 
ongelukken als in feesten en vermaken ; ook 
Z. M. de koning Leopold II, de diensten 
herkennende, beloonde hem opvolgentlijk met 
de medaille van 2° en 1° klas en later met 
het burgerkru is .  Uitmuntend in den krijgs
dienst, geëerd en geacht als burger, geprezen 
als pompier, altijd den eersten en den laatsten 
op de bres, beseffen wij bijzonderlijk w’elk 
groot en onherstelbaar verlies wij komen te 
onderstaan ; het is genoeg gezegd, dat de 
faam van bevelhebber Kips door de geheele 
bevolking onzer stad, voor zijnen iever en 
zijne bekwaamheid te recht werd geprezen 
ais een toonbeeld zijner edele bediening.

~ 2riju l]6chtveerd igheid, waarin..steeds
hooge loon schenken als vergelding voor een 
leven vol toewijding, vol opoffering aan den 
beproefden evenmensch. Vol vertrouwen op 
Gods gerechtigheid, ontvang hier, duurbare 
vriend en bevelhebber, Jan Kips, onze laatste 
broederlijke groeten en geniet in ’s Hemels 
Woon het eeuwige heil.

V a a rw e l ! v a a rw e l ! Tot wederzlens in een 
beter leven.

En Mijnheer Jules Demeester s tuurde  in 
name der Broederliefde aan den betreurden 
overledene een laatste vaarwel in dier voege :

Mijnheeren,
In naam der maatschappij van Onderlingen 

Bijstand « de Broederliefde », komen wij hier 
eenen droeven plicht vervullen, en aan onzen 
afgestorven en diepbotrcurden vriend en mede
broeder, M. Jan Kips, eene laatste hulde 
brengen, een uiterst afscheid nemen en tevens 
een laatste vaarwel toesturen.

De afgestorvene werd in 1846 geboren.
Met moed en onderwerping doorstond hy 

de langdurige en pijnlijke ziekte die hem 
ondermynde. Hij leed zonder klagen, tot de 
dood hem aan de liefde van vrouw en kinderen, 
aan vrienden en bloedverwanten kw am  ont
rukken.

M. Jan Kips was steeds de beschermer en de 
vriend van den werkm an, en het princiep van 
Onderlingen Bijstand  lag hem nauw' ter  herte. 
Sedert 30 Juni 1872, maakte hij deel van de 
« Broederliefde ». In 1875 werd hij bestuurlid 
en bekleedde bij tevens het am bt van hulp- 
sekretaris tot in 1889, en verwisselde dan dit 
am bt met datgene van schatbewaarder, dat h\j 
tot zijn overlijden met de grootste n au w 
keurigheid en zelfopoffering vervuld heeft.

Het S taatsbestuur beloonde hem voor zyn 
weldoen en belangloos streven. In 1895 werd 
hem bij Koninklijk Besluit, de bijzondere 
decoratie der mutualite it  van 2d6 klas toege
kend, en in 1906 bekwam hij de hoogste 
vereering : de decoratie van 1“® klas.

De overledene was rondborstig en vreedzaam 
van aard, zijnen omgang was minzaam en 
innemend

Zijn woord klonk vrij en vredelievend en 
was ter  trouwe.

Hij was een volksvriend en werd als dus
danig bemind en geëerbiedigd.

E n ’nu.... Nu is alles geeindigd !.... De dood 
heeft ons voor altijd gescheiden !.... Wjj allen, 
uwe vrienden, hier rond uw graf vereenigd, 
met eene diepe treurnis in het hert, zeggen 
wij U, goede vriend, een laatste v a a rw e l !.... 
Wij d rukken  nogmaals onzen innigen dank 
uit, voor al het goede dat gij voor «de Broeder
liefde » gedaan h e b t !

Beste medebroeder, v a a rw e l !... Rust zacht, 
en geniet bij God den eeuwigen vrede !

V a a rw e l ! Vriend Jan, v a a r w e l ! 1



Misdaad. — E r wordt veel Vieux-Systéme 
verkocht in w itte 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 Neefs op het etiket.

Nieuwe m esdag.
De Iseghemsche jonkheid heeft een nieuwe 

speeldag uitgevonden, zoo ’t schijnt. Maandag 
zwierden er een groot getal door de straten 
al zingen en tieren, ’t waren de lotelingen

i die zich in troepen op het stadhuis hadden 
gaan aangeven en peisden dat zij die heugelijke 
gebeurtenis in den drank  en zotternie moesten 
vieren, Hoeveel dagen worden er  alzoo n u t
teloos verlet.

’t Is jam m er dat de jonglieden der werkende 
klasse ioo weinig de noodzakelijkheid Van 
het sparen begrijpen. De jonkheden verspil
len tijd en geld in den drank, de jonge 
doch tors aan kleederen en sneukelarij, en 
bij de minsten tegenspoed zijn zij iu nood 
en ellende.

Markt Tan Iseghem
Boter per kilo fr.
E ieren per 26

5 Dec. 12 Dec
2,75 k 2,85 ; 2,70 a  2,80 
2,60 a 3,90 j 2,60 a 3,90

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Sêcurité  met kolen voorConrard Verstraete.

— Tim e is  M ony met lijnzaad voor de 
gebroeders Vanaemoortele, Emelghem. — 
Ei/fel met lijnzaad voor Const. Vandemoortele.
— De 5 gebroeders met kolen voor Gustaf 
Naert. — Ville d ’A nvers  met brabantsch 
goed voor Fr. Decaigny, Emelghem.

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

440. Madeleine Uyttenhove, dv. Cyrille en 
Marie Defauw. — 441. Rachel Tavernier, dv. 
Alidor en Marie Desmet. — 442. Raphaël 
Devoldere, zv. Cyr. en Emerentiana Deforche.
— 443 Daniël Folens, zv. Petrus en Marie Beke
— 444. Joseph Baert, zv. H enrien  Rosalie 
Verbrugghe. — 445. Georges Degraer, zv. 
Gaspard en Adelaïde Dits. — 446. Elisa Buyse, 
dv. Ephrem en Roinania Viaene.

ST E R F G E V A L L E N  :
275. Eugène Vanhauwaert, 14 d. zv. Emile 

en Silvia Vandecasteele, Kortrijkstraat. — 
276. Helena Quagebeur bottinenstekster, 21 j. 
dv. Cam. en Maria S trynckx, O. L. Vrouwstr.
— 277. Henri Seynaevé, borstelfabrikant, 75 i.

* " *  * T T  I • T ”  i • : l _  J

H U W E L IJK E N  :
- 7 8 .  Aloys Degrande, bakkersgast, 27 j. en 

Zulma Devos, borstelmaakster, 20 j. — 79. 
Leo Geerlandt, schoenmaker, 22 j. en Maria 
Debel, borstelmaakster, 21 j.

. • - . t- ■i"t" \

VELO te koop, een jaai^^fidiend, gekost 
150 fr. te koop voor 90 fr. Remi Loncke, 
Krekelstraat, Iseghem.

YoorMt net ratelden.
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 a re  beschaving ?
Voorzeker zullen talrjjKe Iseghemnaars, 

mannen en vrouwen, deze voordracht willen 
bij wonen. De reden daartoe is dan ook drie- 
derlei :

En wel vooreerst, zij zullen wetensweer- 
dige dingen vernemen over ’t wonder 
Congoland, en hetgene wordt gezegd, zal ook 
in beeld worden vertoond.

Ten tweeden, al hetgene nu over Congo 
spreekt, moet ons dubbel belangrijk
w ezen ; immers dit eindeloos afrikaansch 
gewest, is nu belgische kolonie.

Ten derden, de opbrengst is ten voordeele 
onzer arme broeders uit Congo behoorende tot 
de Missiën van zijne Hoogw. Mgr Roelens.

Prijs der plaatsen : 1* 2 fr. 2d9 1 fr.
K aarten  z ijn  te bekomen aan den ingang  

d er  zaal.

STAD ISEGHEM

VERPACHTING der TOLRECHTEN
voor 1009.

Burgemeester en Schepenen derstad  Iseghem,
Maken het publiek kenbaar dat er op Zater

dag 19 December aanstaande, om 10 ure
juist des voormiddags, in de groote zaal van 
het s tadhuis alhier, zal overgegaan worden 
tot de openbare verpachting der meet-, weeg- 
en standrechten op de jaarlijksche en weke- 
lijksche m ark ten  dezer stad, voor het jaa r  1909.

Het kohier van voorwaarden en den tarief 
volgens welke deze verpachting zal geschieden, 
berusten ter  inzage van eenieder in het stedelijk 
sekretariaat.

Iseghem, 5  Decem ber 1908.
B i j  B e v e l  :

De Sekretaris, Burgemeester ê  Schelpenen,
A. W e r b r o u c k .  E. C a rp e n tie r-H a m m a n .

VERSCHENEN bij J. DOOMS :
Almanak van Iseghem

Prijs : TIEN CENTIEMEN
bevattende een dagklapper die de goè- en 
kw aweerem 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 
Ouckene ; de lijst der voermans van Iseghem 
en omliggende gemeenten ; de tabel der 
wekelijksche m arkten  in al de gemeenten 
des lands, en een groot getal aankondigingen 
van neringdoeners van Iseghem en om
liggende.

V erm indering van prijs voor de voort- 
verkoopers.

N ieu wj aargeschenken
Ouders koopt voor uwe kinders nuttige en 

vermakelijke dingen, zooals: pennedozen, verf 
en passerdozen teeken en schilder- albums 
schoone penhouders en potlooden, portefeuilles 
en portemonnaies, schrijf- en teekeoboeken. 
Schoone vertelseltjes en printboeken penne- 
messen, enz., enz.,

Duitsch-Vlaamsche en 
Vlaamsch-Duitsche Woordenboeken. 

Komt zien en oordeelt 
J. DE BUSSCHERE-BONTE Sint Hiloniusstraat 

Genadige prijzen

a n f l o n D i i D i D  n n n a  w n  1. 1>
zonder purgeermiddelen zonder kosten, door de uitmuten- 
de gezondheidbloem, de

Revalenta du Barry.
Zij geneest de weêrspannigste gewone verstopping 

slechte spijsverteering, maag ontsteking, maagpijn 
buikloop, slijmen, zuren, verzuurde slijmen, braaklust 
opwerpingen, brakingen, afgang, buikkrampen, hoest 
asthma, zware verkoudheid, influenza, griep, tronchitie, 
benauwdheid, congeetie, zenuwziekte, zwakheid, uitprtting 
bloedarmoede, bleekzucht, rhumatisme. jicht, alle storingen 
van de blaas, der lever, lenden, ingewanden en bloed, 

Voor de herstellenden is het ’t beste voedsel voor het 
herstellen der krachten, door den ouderdom, den arbeid 
of door overmachtigheid uitgeput.

Ook is zij het beste voedsel voor het opkweeken van 
kinderen, die het met genoegen nemen, dan dat alle 
andere spijs hun walgt. De heer D’Elmslie schrijft te dien 
propooste : “ Uwe Revalenta is haar gewicht in goud 
waard ! „
— En de bekwameontleder, Dr Griffiths, der Hoogesehool 
van Edimburg (Schotland) verklaart ze. in zijn verslag 
verschenen in de Medical Gazette : * Een volmaakt voed
sel voor zieken, “ alsook voor de teederste kinderen. ,

Uittrekseluil brief van M. DÉDÉ, scheikundige te Parijs:
“ Hetgeen mij ’t meest verwondert, is haar goed uit- 
„ werksel op de verduwingswerkluigen, hare eigenschap
* van gansche en rappe gelijkmaking van ’t menschelijk 

lichaam hare voedingskracht, haren eetlust dien zij
“ teweegbrengt en bijzonderlijk hare gezondmaking van
* verjonging van het bloed „

Vier maal voedzamer dan Eet vleesch, zonder te con- 
stipieren, bespaart zij nog 50 maal haren spijs in medeeijnen
— In doozen van fr. 2-50,4-50. 7-75, en 17-50 ; 6 kilos.
40 fr. Omtrend lOcent. per eetmaal. Vrachtvrij verzonden 
tegen postmandaat.
Verkrijgbaar bij al de goede Apothekers en winkeliers Du 

RARRYen 0 ( Limited), Londen; KALCKER-WIELE- 
MANS. hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel.

Depots te Iseghem, RODENBACH, apo;h ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEJSf, apoth. Rous
selare, F. AMEYE, apoth. DUBUISSON,apoth: GRYMON- 
PREZ. apoth. 1

Depots te Iseghem, RODENBACH, apoth ; Meenen. 
VAN OST, apoth , Groote Markt, en SIOEN, apoth.; 
Rousselare, F. AMEYE, apoth., DUBUISSON. apoth- 
GRYMONPREZ, apoth. v "

Men bekomt eene voortreffelijke C R È M E  door een versch 
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 , 3 7

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

K L E I N

*iders, waakt over uwe kinderen

?t, dat Uwe kinderen in gezondheid opgroeien, laat 
heroral niet de prooi worden van dien verschrikkelij
ker] m-en kinkhoest. waardoor zoovele kleinen vroeg- 
tijden grave worden gesleept. Dient hun op tijd het 
juiigeneesmiddel toe, opdat zij niet in eene Denauwd- 
hei.lijven

LYbdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, maakt de flui- 
me^emakkelijk lós en verlost de kinderen van hunne 
benSflbeid ; ïij is volstrekt onschadelijk en wordt bo- 
venmdoor de kleinen met genoegen ingenomtn.

iJonderstaande vrijwillige verklaringen van dank- 
bara pers. en gij zuil tot d« overtuiging komen dat de 
Abdtoop Klooster Sancta Paulo. het eenige genees- 

dat Uwe kindertjes noodig hebben.
Lr4ee kinderen van den Heer JOSEPH MERTEN8 

VA IWEVELT, caféhouder te Tessenderloo, leden in de 
h-evi-f mate aan slijmhoest. Zij hoesten verschrikkelijk 
kon' I daardoor niet slapen en hadden bovendien in 
Hki'feheei geen eetlust., De Abdijsiroop heeft hun be- 
pas goed gedaan, “zeide ons de vader, de heer Meertens,» 
en'kan deze als eene goede remedie aanbevelen.,, 

o----o
Heer RICHARD DE MOOR, bediende bij den 

IJj<?n weg te Oosterzeele, verklaarde ons, dat zijn twee- 
ja| kind langen tijd sukkelde aan slijm- en kinkhoest, 
wj voor reeds vele middelen waren aangewend zonder 
heminstegevolg. Door het gebruik van drie flacons Ab- 
diroopis de kleine volkomen genezen, 

o---- o
i kinderen van den Heer EMlEL DENIE te Nederbra- 

kavaren ten gevolge van kinkhoest aan bronchitis gaan 
lijn. De vader verklaarde ons daaromtrent het volgende :

De kinderen hoestten veel, en hunne borstjes piepten 
zdhevig, dat het verschrikkelijk was om aan te hooren. 
H bloed kwam hun uil neus mond en ik dacht niet an- 
de, of de kinderen zouden den een of den anderen dag 
iroene benauwdheid blijven. Ik had alle mogelijke ge- 
nismiddelen geprobeerd zonder goeden uitslag, toen ik 
va de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo hoorde spre- 
ki. Ik diende mijne kinderende Abdijsiroop toe en met 
ete flesch zijn zij'beiden genezen, Gij moogt dit overal be
klid maken. „
Prijs : per flesch van 230 grammen, 2 fr. ; van 550 gram- 

nn,4 franken, en van 1,000 grammen, 7 franken. — Hoe 
gootere llesch, hoe voordeeliger dus!!!
/Algemeen Depöt L. I. Akker, Rotterdam. 
-.Hoofd-Depót voor België : O. de Beul, Apotheek, Lange 

Jieuwstraat, 57, Antwerpen.
Wordt verkocht bij JOS. VERHAMME. apotheker 

Iseghem en in alle goede apotheken.

SUNU@HT
Z E E P

TAARTEBAK
ZONDAG 13 DECEMBER

ln  de K leppe, bij R Verfaille, Abeele.
In de Casino, bij H. Callens-Grymonprez,

ln  d'oude Broederliefde, bij H. Vandenberghe, 
(ku iper), Statiestraat.

In de Café Beige, by Quagebeur, Koornmarkt. 

ZONDAG 20 DECEMBER
In den Iler t, bij Jules Herman-Hemeryck 

Groote Markt.
In Café F rancais, bij Const. Loosveldt 

Groote Markt.

25 DECEMBER
In Café de i ’U nivers, bij Jul. Bral-Vanbesien. 

ZONDAG 27 DECEMBER
In 't N ieuiv K w a rtie r ,  

bij Jul. Vanbesien-Kerckhof, Rousselarestr. 
In N ieuiv Iseghem, bij Aug. Dejaegher, 

Rousselarestr.

Prijskam p

met de JASK AART
ZONDAG 20 DECEMBER

In n ieu w  A m erika, by C. Claerbout, 
Sint Hiloniusstraat.

(Kamping 25 December) 
ZONDAG 27  DECEMBER

In de coq ch an tan t, bij C. Deblauwe, 
Rousselarestraat.

ZONDAG 13 DECEMBER
om 4 u re  stipt

Prijskamp in het PIKETSPEL
ter herberg CAFÉ DE COMMERCE 

bij A. Sevenoo, Rousselarestr.

Z ooals  
het goud  

het zu iverste der metalen 
is, zoo is SUNLIGHT de 

zuiverste der zeepen. In de 
Wascherij, in de badkamer 

en in het huishouden, 
overal is zij zonder 

Weerga.

Jaarlijksche prijskamp
op den BIT jTjAKD

Zondag 20 December
In ’t Grijs P eerd  bij 

V ictor LEDOUX de Pèlichystraat.

Zondag 27 December 1908,
in  de Gouden Leeuw  

bij Jules CLOET-DUYVEJONCK, Gentstraat 
50 fr. prijzen 50 fr.

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

doe uw e aankoopen bjj
H enri VERCAMERT-DECLERCK

de P élich y s tra a t, ISEGHEM  

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

Te koop per OCCASIE
BIJ

Kahriêl Van Witegle, Isegliein
Eene Lintzage « met ’t hand en pedale ».
Eene ronde Zaag « met as, kussens, enz*

10 fr. ».
Eene Boor- en Kapmachien.
Eene Tabaksnijmachien « duitsch sijsteem »
Eene Kapmachien voor leer.
Eene Brasseermachien voor lintzagen.
Een Elektrieke tableau.
Een Rheostat.
Een voltmeter.
Twee ampere meters, interrupteurs, enz.
Assen, kussens, riemen, olie, vet, enz.
Eene Dynamo 60 amp 110 volts.

Belangerijk bericht.
Men w o rd t verzocht d it 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- 
rurg 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
ModLeartikelen,

KLEERSTOFFEN
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 keus van Fowwen
A lle slach van kleeren op maat.

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

Alles aan zeer genadige prijzen.



Schoon en gerieflijk w oonhuis gelegen te 
Iseghem• Roussefearstraat, nevens het klooster 
der E. P. Capucienen. Zich te bevragen bij M. 
Art. Vandeputte brouwer alhier.

Te pachten

Studie van de Notarissen 
AMELOl’ te (Jent 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 DECEMBER 1908  
om 1 ure stipt namiddag.

£ .45  koopen zware langstammigePopulier,

I W ilt gij uwe vensters schoon goed 
I koop garnieren, w ilt gij de moi niet 

doen stoors en gordijnen te vtchen 
Koopt vitrauphanie, te beginn aan 
0,40 c. de meter bij

J. DE BUSSCHERE-NTE,
S‘ Hiloniusstraat, ISEGil.

2° 30 koopen Olmen ; en;
1 Abeel ,

4“ 1 Essche.

M VS ! iev rig, ° i; 116 hofstede gebruikt door
M. Ahdor Vanderhaeghen-Demeulenaere.

Gewone voorwaarden

GROOTE STOOM VER XVER 1

E m m a  J R E lV I iF t
Marktstraat, 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van Makte 
kleedingstukken in alle kleuren.

Bijzonder zwart voor rouwe
Wasschen in ’t drooge van b le e k e 1 

Kleurde kostumen en toiletten- — In '■ 
wasschen van gordijnen, stors, tapijte 
petten, wolle sargien, enz.

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

’ eeuw
car-

af-

=  M A T R A S S E N  in goede gewaarboroda zuirere  floconwol =
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend, met tiaversin erbij, aan 29, 34, 39,43 en 47 frank. — Matrassen en traversins 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 floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als Bchaapwol. — Dus niet
verwarren met katoenüocon, die hard en ip 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 in  volle veiirouwen 

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

M a s a z l j n  v < -m  m e e r  d a n  Ï O O  g e m a a b 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 »

FABIRIEI^ vai7 IVÏAT1RASSEN
V raagt en gij zult verkrijgen ! !

mits goede borge. en tjjd van betaling
Groote keus

nieuwigheden,
van bloemen en piten 

tantaisie en toilet artilen.
Zeer genadige prijzen .

Vensterglas, Spiegelglas, Spiegelruitei
VOOR VITRIENEN

Gebrand en gegraveerd Pronkglas

IJNT ’t GROOT IIV ’t HLLECIIV

A . VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N"

AGENTSCHAP
VAN DEN

. g r o o t e  k e u s  v a n
Cathedrale glas in alle k leuren. — G ekleurde

in lodgezet (vitraux d’arÜ — PlTtonY»’ ^ eKJeurae  vensterram en
geham erd glas. aS vaor deuren , m ousseline, gestrip ten

Désiré Scheldeman-De BusscheiB
—  HILONIUSSTRAAT, I E S G H E MSINT

i n  ’t  G R O O T e n  i n  ’t  K L K I I V

Verzorgd werk -  Trouwe bediening
De Beroemde

MAAGDRANK IMPE
geneest dagelijks talrijke personen van 
hunne maagziekten

2 F r  DE FLESCH

JJKSi’S Ö f * /n al,e exie apolheken

UIT TER HAND TE KOOPEN
Schoon, onlangs nieuw en zeer gerieflijt 
WOONHUIS met stagie en hof, 6 meter* 
fagade, staande te Iseghem, Rousselarestraat. — 
Inlichtingen bij Jules Dekeyser, Rousselarestr.

C ré d i t  G e n e r a l  H y p o t h é c a i r e
Bestier  :

65, Koninklijke s tra a t, BRU SSEL.

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 by

Jules Grochon,
M a r k t s t r a a t ,  21, ISEGIIEM.

U it ter hand te koopen
Twee werkmanshuizen onlangs nieuw 

met stagie, koer en citerne, gelegen te Iseghem 
Krekel motestr^at. — Inlichtingen ten bureele 
van de « G&zette van  Iseghem  »,

= Odiel SEYNAEVE =
Meenenstraat

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

Genadige prijs. — Verzorgd werk.

Fabriek van Pelleterien
BIJ DE

ÏTLAFADT-LAHOIJSSS
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 d e r « S o c i é t é Gé aé r a l e d b  B e l g i q u s » te Brusse l
) T H I E L T

Hulphuizen ) I Q E 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  LT » verricht aan de voordeeligste 
voorwaarden :

Kredietopeningen.
Uitgave van kredietbrieven.
Geldstortingen in loopende rekening, terug 

betaalbaar op zicht of op termjjn.
Korting en inning van wissels op alle landen. 
Koopen 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 

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

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

Voor verdere  in lich tingen  m ag m en zich  
icendcn : N ieuwstraat, N° 6, ISEGHEM

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

Antwerosche Hypotheekkas
Isaam 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, met groote en kleine sommen

O blig-a tiën  aan  3 , 6 0  % 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
3,25 "/o op de tijdelijke stortingen met g em ak  van te ru g b e ta l in g

Huis Gezusters Devos
K ortrijkstraat, Iseghem .

recht over de Nieuwe Sint Pieter.
-— -  • •V T f w .il  -

&roote aankomst van F o um iren
F ourruren  van de hoogste tot de minste 

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

stoffen, gem aak t en gebreid goed.
Schoone premien voor comptante betaling.

Zeer genadige prijzen .
HUIS VAN VERTROUWEN

W ekelijksche Markten
KOUTaiJK

Tarwe heet fr, 
Rogge .
Haver .

7 Dec.

19,00 a 19,50 
00,00 a 16,25 
00,00 a 17,50

INTREST I S,60 %  op de stortingen voor geruim en tijd.
De gelden, toevertrouwd aan de Antwerpsche Hypotheekkas beliepen

op 31 December D)07 tot . . . . .  fr. 87,814,375,97
W A A R B O R G

A) De ieeningen die op dien datum bestoncen voor een bedrag van fr. 90,029.639,31
B) Het Maatschappelijk kapitaal gansch ingeschreven . . » 10,000,000,00
C) Reserven en mogelijke waardevermindering . . » 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 :
Aloys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Ca m ille  SCHOTTE, Gemeentesekretaris, 

Ingelmunster. Cha rles  COOLS, Hovenier ~  " ‘Emelghem.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

ÜM. & I T  M. MEIER
Bijzondere dnrur6ijiio Taudmeesters-Speciali&ten 

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

v ereerd  door de geeste lijk h e id  en de k loosters.

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

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 niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende u it  het huis van 
M1 en Mm° Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart.  Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm* MAURICE MEIER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel w; arvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank . — V olled ige  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 M E IE R , zijn v erzek erd  v o o r h e t leven.

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

Koolz. olie 100 k. 00,00 a 67,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 48,25 
Aardappels . 5,50a (5,00
Boter per Kilo 2,70 a 3,00 
Eieren per 25 4,80 a 4,95
Suikeryb. beschikb. 13,75 

id. 1908 14,00
KOUSSELA. JtE * 8 Dec.

Tarwe 100 k° 20,00 a 21,00
Roode tarwe 
Rogge . .
Haven .
Boonen . 
Aardapp9len 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907

18,50 & 19,00
16.00 a 17,00
18.00 a 18,50
19.00 a 20 00 

6,50 a 7,00 
2,80 a 3,00 
3,90 a 4,16

13,75 
a 14,50

Viggens . 18,00 a 28,00
Koolz. olie 100kD 00,00a 67,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 46,50

DSYNZE 9 Dec.

Aardappels 100 k. 6,00 a 6,50
Boter per kilo 2,64 a 2,80
Eieren de 26 . 2,60 a 2,80
Hespe de kilo 1,60 a 1,70
Viggens . . 27,00 a 32,CO

BRUGGE 5 Dec.

Tarwe de 100 k° 19,50 a 20,50
Rogge . .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

16.50 a 17,50 
2,60 a 2,90 
6,00 a 8 00

17,00 a 18,00
18.50 a 19,50 

1,20 a 1,60

30 Nov.
20.25 a 20,50
18.25 a 18,50
17.50 a 18,00 
00,00 a 66,50 
00.00 a 48,50
5.50 a 6.00
3.15 a  3,65 
0,00 a 4,00

00,00 a 13,75 
14,00

1 Dec.

20.00 a 20,50
19.00 a 19,50
16.50 a 17,00
17.00 a 18,00
19.50 a 20,00
6.50 a 7,50 
2,90 a 3,10
4.16 a 4,42 

00,00 a 13,25
• a 14,25

17.00 a 27,00 
00,00 a 67,50 
00,00 a 48,50

2 Dec.

6.50 a 7,00 
2,54 a 2,72 
4,30 a 4,50 
1,80 a 1,90

27.00 a 30,00
28 Nov.

19.50 a 20,50
16.50 a 17,50 
2,70 a 3,00
6.00 a 8,00

17.00 a 18,00
18.00 a 19,00 
0,00 a 1,60

AUDENAFRDE 10 Dec. 3 Dec.

Aardappels 100 k° 6,25 a 6,50
Boter de kilo . . 2,77 a 2,77
Eieren per 25 . . 0,00 a 4,12
Verkens . . . 34,50 a 33,00
Konijnen . . . 3,00 a 2,75

ANTWERPïN 5 Dec.

Soda-nitraat beschikbare fr. 22,60
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 28,00

V eem arkt Antwerpen 7 Dec.

45 ossen l e kw. 0,78 a 0,98
115 koeien 0,00 0,00
58 veerzen 0,76 • 0,96
33 stieren 0,68 0,88
21 kalveren 1,05 1,25


