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INSCHRIJVINGSPRIJS . 
/oor een jaa r  . . . .  3,26
Voor 6 maanden . . .
?oor 3 maanden . . .

Voorop te betalen, 
tien schryft in bij das 

Drukker-Uitgever

1,75
1,00

KfaggeUarstraat,
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. id.

Een uittreksel d«r Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, wor
den onvermeld tweemaal in de Gazette
overgenomen.

Staats Overzicht
DUITSCHLAND. 

De k o n ing  van Beieren
Te Munohen is men ongerust over 

den toestand van koning Otto I HU 
zou in de laatste dagen verscheidene 
aanvallen van woedende zinneloos
heid gekregen hebben, gevolgd van 
diepe neerslachtigheid en hevige 
hartpijnen. Het schijnt dat gansch 
het gestel van den ongelukkigen 
koning ondermijnd is en een nood
lottige afloop to vreezen is. Bij 
tusschen pozen krijgt koning Otto ï 
zijne geesteshelderheid terug; dan 
herkent hij zijne omgevingen spreekt 
hij over vroegere kennissen. Weldra 
echter neemt de zinneloosheid weer 
de bovenhand en is de ongelukkige 
vorst weer ten prooi aan de vreese- 
lijkste aanvallen.

HOLLAND 
Een P rin s-P ries te r.

In de kapel der Paters Predik- 
heeren, te Venloo, IIollandsch-Lim- 
burg, heeft dinsdag de plechtige 
priesterwijding plaats gehad van den 
prins von Loewenstein.

Het was de kardinaalaartsbis
schop van Keulen welke de wijding 
deed en eene treffende aanspraak 
hield tot den nieuwgewijden priester, 
die reeds de 70 jaren voorbij is.

Onder de bloedverwanten en 
vrienden welke de plechtigheid 
bijwoonden, bemerkte men : de 
Hertogin van Bragance; prins Al. von 
Luewenstein; prinses Scnwarzen- 
burg; prinses A. von Loewenstein; 
graaf Droste Visschering, voorzitter 
der Duitsche Katholieke Congressen, 
die tijdens het openbaar leven van 
prins von Loewenstein, de nieuwe 
priester, dezes beschermeling was.

ITA LIË. 
G elukzaligverk laringen .

Zondag middag werd, in het Vati- 
kaan, in de tegenwoordigheid van 
den H. Vader, lezing gegeven van 
drie dekreten voor de zaligverklaring 
van verscheidene missionarissen en 
van 29 hunner inlandsche gezellen, 
martelaren in Cochinchina, Tonkin 
en China, alsook van een klooster
ling van de orde der Predikheeren, 
martelaar in China. Er werd ook le
zing gegeven van het dekreet waarbij 
drie mirakelen, door de voorspraak 
van Joanna d’Arc verkregen, erkend 
worden.

VOORDRACHT
over de GONGO.

Maandag 14 December gaf Eerweerde Pater  
Hu’ys, zendeling van de Orde cler W itte  Paters  
van Afrika, eene Voordracht in de feestzaal der 
Congregatie, opgeluisterd door lichtbeelden, 
waarbij Eerw eerde Pater  Alexander Gillès 
de Pélichy zijne medehulp leende.

Onder de toehoorders bevonden zich de Wel 
Edele Heeren Baron Alexander GillèsdePélichy, 
Baron Charles Gillès de Pélichy, volksvertegen
woordiger, Baron Raphaël Gillès de Pélichy; 
de Eerweerde Pastor Van Coillie en andere 
geestelijken ; Mijnheer Eugeen Carpentier, 
Burgemeester, M. Van Naemen, gemeente

raadslid, en een groot getal bijzonderen, 
Heeren, Damen en Jufvrouwen.

Eerweerde Pater Huys heeft elf jaren in 
den Congo doorgeb rach t; hij is dus allerbest 
in state om een k laar en w aar  gedacht te geven 
van die streek en hare bewoners.

Zijne voordracht bestond uit twee deelen :
1° De ligging en de uitgestrektheid van den 

Belgischen Congo ; zijne stroomen en rivieren, 
zijne landen en bosschen. zijne planten en 
dieren ; de godsdienst der Congoleezen, hunne 
zeden en gebruiken, en hunne bekwaamheid 
en vatbaarheid voor beschaving en onderwijs.

2° Het w erk  der Missionnarissen in Afrika 
en den s taat der Missiën op onze dagen.

In eene klare en duidelijke tale sprak de 
Eerweerde Pater drij uren lang, en hield 
onvermoeid de aandacht zijner toehoorders 
gaande.

Congo is omtrent 80maal zoo groot als 
België. In de streken w aar  de P ater  verbleven 
of gereisd heeft, is den grond zeer vruchtbaar,  
zoo vruchtbaar dat men enkel behoeft te zaaien 
om vruchten te winnen. Mesten en groote 
bewerkingen kent men daar niet.

Er zijn daar onmeetlijke en ondoordringbare 
bosschen, met de schoonste boomen beplant. 
Sommige meten 12 a 14 meters in hunnen 
omtrek.

Er is daar hout van al de kleuren van den 
regenboog; sommige boomen hebben een zw art  
hert, andere rood, rooskleurig, geel, groen, 
enz. Van die verschillige soorten van hout, 
hebben de negers een au taa r  gem aakt die 
een wonderschoon uitzicht heeft.

Spreker kent wel 30 soorten van fru it  - 
boomen, w aaronder oranje- en eitroenboomen. 
Men vindt er zelfs avocate-boomen — ze 
moeten in de Congo toch van ievers komen 
om de menschen t ’helpen als ze in nesten 
zjtten.

De Congostroom, aan w elk  die streek haren 
naam ontleent, doorloopt het land van zuid 
naar noord, dan draait  hij westw aarts  en 
w e rp t  zich daar in den Oceaan. In sommige 
plaatsen is hij zeer breed en bevaarbaar; hier 
en daar met eilanden doorzaaid; elders stroomt 
het w a te r  tusschen de ro tsen ; zijne bedding 
zit vol klippen en vormt van afstand tot afstand 
machtige watervallen. Noordwaarts het dis
tri kt Bangalo heeft de Congostroom eene 
breedte van 30 kilometers.

Verschillige spoorwegen zijn reeds in den 
Congo g e m a a k t ; andere worden aangelegd ; 
zoo is het dat e r  eene lijn ligt van Matadi naar 
Leopoldville, een andere tot aan Lusambo. De 
Engelschen en de Duitschers leggen ook 
ijzeren-wegen aan, om in verbinding te komen 
met den Belgischen Congo.

Congoland heeft eigentlijk geen b e s t ie r ; 
hier en daar zijn er opperhoofden of koningen 
die over zekere stammen heerschen. Het zijn 
meest al wreede mannen, die uitmunten in 
het rooven en in het verdelgen van andere 
volkstammen. Zij hebben geen andere wet 
dan hunne grillen, en moorden en rooven 
al wie aan hunnen wil weerstaat.

De Congoleezen leven van de jacht, de 
vischvangst en de opbrengst van het land, die 
hun manioc en andere vruchten geeft.

Zij leven in hutten die zij nu hier dan daar 
oprichten, en die slechts eene enkele plaats 
bevatten die dient voor eetplaats, slaapplaats 
en stal voor hunne dieren.

Kleederen dragen zij niet, toch zijn er 
sommige met bladen of vellen g e d e k t ; de 
vrouwen dragen somtijds 10 a  15 kilos ijzer
draad rond het lijf, armen en beenen. Zij 
m aken veel w erk  van hun hair ; een zw arten 
coiffeur kan nauwelijks drie personen per dag 
coiffeeren naar Congoleesche mode. De vrouwen 
rekken hunne oorlellen zoodanig uit, met er 
gewichten aan te binden, dat zij tot op de 
schouders hangen. En dan zijn het volmaakte 
schoonen !....

Men vindt in den Congo leeuwen, olifanten, 
bisons, krokodilen, slangen, en zoodanig veel 
apen dat zij geheele streken verwoesten en 
uiteten, zoodanig dat de menschen verplicht 
zijn elders te gaan wonen om eten te vinden.
Er is daar eene kleine slang die altijd, altijd 
haar venijn in de oogen spuwt. De menschen 
die dit vocht vangen worden blind ; wj moeten 
om te genezen hunne oogen 2 a  3 maanden 
verschillige keeren daags uitwasschen met

melk, en dan zijn zij geheel genezen. Pa ter  
Htiys sprak ook van de w itte  mieren, die alles 
vernielen uitgenomen steen en i)zer. Zij maken 
geheele versterkingen, ware heuvels, en zijn 
zeer moeilijk om uit te roeien.

Men vindt er ook antilopen of hertegeiten 
van alle grootte ; het vleesch dier geiten is 
?eer goed en wordt veel geëten door de 
Mission narissen, even als apenvleesch, die ook 
zeer lekker is.

In Cofigo zijn er schoone vogels met rijke 
pluimagie, m aar zij hebben geene kele gelijk 
onze vinken en nachtegalen, hun gezang  is 
piepachtig.

E r zijn nog een ander soort van beestjes, die 
mfm noemt voetluizen. Die schadelijke diertjes 
wonen onder de teenen, zij eten het vleesch uit  
en nestelen zich in de voeten. Daarvan komen 
er  wonden die uitetteren, en men ziet vele 
Congoleezen wiens voeten geene teenen heb
ben. I)e moeders bezorgen hunne kinders niet 
gelijk onze moeders uit Europa ; de kleinen 
hebben het verstand niet zich van die ondieren 
te ontmaken, en,zoo verliezen zij hunne teenen 
en somtijds ook vingers.

De negers uit Congo hebben geen eigentlijken 
Gadsdienst; zij weten dat er een Almogenden 
Geest is die de eerste menschen, een man en 
twee vrouwen, gem aakt en op de aarde gesteld 
heeft. Deze hebben zyn gebod overtreden en 
daarom zijn zij aan de dood onderworpen, 
anders moesten zij niet sterven. Daarom 
bekommert zich de Groote Geest niet meer om 
de mensch? n ; m aar e r  zijn kwade geesten 
dit} er op uit zyn de menschen te plagen, en 
’t zijn deze alleen die zij vreezen. Zij hebben 
eerbied en ontzag voer de maan ; bij haar 
opkomen dansen zij ter harer eer, bij het 
vallen van den avond en den nacht door. Zij 
spelen op trommels en zij hebben ook ver
schillige soorten van snaartuigen.

In het t weede deel zijner voordacht, handelde 
Pater Huys over het w erk  der Missionnarissen, 
sedert hunne aankomst in het land, nu 30 jaren 
geleden, en hij toonde in brèede trekken  den 
weldoenden invloed der kerk  en der christene 
beschaving in onze Belgische kolonie.

Beurtelings groeten wij eerbiedig de licht
beelden van Kardinaal Lavigerie, van Mgr 
Koelens en Kapitein Joubert, terwijl de spreker 
ons verhaalde welke wonderen die helden door 
hunnen moed. hunne standvastigheid en zelf
opoffering hadden verricht.

Hij sprak van de scholen door de Paters 
gesticht, en het onderwijs die er aan de 
negerkinders gegeven wordt, voornamelijk in 
de christelijke leering m aar ook in al de 
vakken die hun nuttig  en voordeelig zijn. 
Er is daar eene normaalschool die 80 leerlingen 
telt en een seminarie waar, er 15 jongelingen 
in de godsgeleenlheid onderwezen worden.

Hij toonde ons in woord en beeld de prachtig* 
kerken, naar de teekeningen van Belgische 
bouwmeesters gemaakt, die door de Congo
leezen onder het bestier der Paters gebouwd 
w ie rd en ; de schoone meubels die dezelve 
versieren, dit alles is het w erk  der zwarten.

Sommige groote  verstanden beweren dat de 
negers geen menschen zyn met verstand 
begaafd, zoo iets tusschen mensch en dier ; 
ehwel, ik ken een neger die over tien jaar 
begon den A B C te leeren, en die nu zijne 
latijnsche studiën heeft geeindigd, die de 
beginselen der natuur- en geneeskunde kent, 
in een woord zooveel kennissen bezit als menig 
zeer beschaafd Europeaan die aan de Ilooge- 
school studeert.

De neger kan ook zeer goed het land be
werken, op zijn Europeaansch, gelijk hij het 
door onze Paters geleerd wierd ; de velden 
rond de Missiehuizen zyn al te maal door onze 
jongens bezaaid en heplant. Wij eten aard
appelen en groensels juist gelijk in onze 
s t re k e n ; wij leven er, in een woord, z e e r , 
burgerlijk, en dit w ordt al door onze jongens 
bezorgd. De negers hebben ook veel aanlegj 
voor het smeden, waarin zij eene zekere kunstj 
bezitten. Zij kunnen steenbakken, t im m eren ,1 
schoenmaken ook ; in een woord, zij zijn 
bekwaam om alle soorten van ambachten; 
uit te oefenen en zij w’erken neerstig ; m aar 
zij willen wel en rechtveerdig behandeld 
worden.

Buiten de kerken van Boudewynstad, enz., 
bewonderden w7ij nog huizen geheel in steen 
gebouwd — echte vlaamsche woningen.

En Pater Huys sp rak  nog over de meisjes
scholen door de Zusters Missionnarissen ge
houden, w aa r  de kinders alles leeren w at eene 
vrouw behoort te kennen : wasschen, naaien, 
kuisschen, de spijzen bereiden, enz. Het zijn 
meest allen weesmeisjes die door hunne ouders 
verlaten wierden. ’t Was in zulk een gesticht 
dat de Eerweerde Zuster Maria-Rodolphe van 
Aquaviva zalrger, de Edele dochter van Baron 
Gillès de Pélichy, over eenige jaren eene 
heldendood stierf op het veld der christene 
beschaving. Ja, Iseghemnaren, gij moogt fier 
zijn eene Edele telg  dier eerbiedweerdige 
familie onder de Zusters-Missionnarissen van 
Afrika geteld te hebben.

Een der droefste plagen die in Congo heer
schen, is de slaapziekte, w aartegen men tot 
nu toe geene remedie kent, en die reeds zoo
vele duizende slachtoffers gemaaktheeft.  Spre
ker  zeide hoe de kloosterzusters zich toewijden 
aan den dienst dezer zieken wiens bijzijn zoo 
gevaarlijk is, tot dat zij ook door de ziekte 
aangetast zijn. en er onder bezwijken. De 
Godsdienst alleen geeft moed en s terkte  om 
zich aan zulk eene taak te wijden, en den 
evennaaste in zijnen nood te helpen en te 
vertroosten.

•

Om te eindigen, vroeg den Eer weerden 
spreker dat de katholieken door woord en 
daad, door gebeden en geldmiddelen de 
Missionnarissen zouden ondersteunen. Hij deed 
een warmen oproep in ’t bijzonder tot de 
Iseghemnaren, die welhaast een Missionnaris 
in de zendingen van Congo zouden bezitten, 
namelijk den Eerweerden P ater  Alexander 
Gillès de Pélichy, die in ’t kort zal werken op 
den Afrikaanschen ak k e r  om zielen voor 
Christus te winnen, en mede te w erken  tot de 
beschaving van onze zw arte  broeders uit 
Congoland. •

Eerweerde Paster Van Coillie bedankte 
Pa te r  Huys over zijne schoone en indrukw ek
kende voordracht. Het w erk  der Afrikaansche 
missiën ligt mij nauw  aan ’t hert, zei hy, en ik 
belovedat ik alle dagen hetzelve zal indachtig 
zijn in mijne gebeden en binst het II. Sacrificie 
der Mis.

Ik hoop en betrouw dat wij te Iseghem nog 
jonge lieden en jonge dochters zullen vinden 
die hun leven zullen wijden aan dit verdienstig 
en heilig werk. Dit is mijn vurigste wensch.

On noodig hierbij te voegen dat de voordracht 
van Eerweerden Pater Huys met de grootste 
aandacht aanhoord wierd, en bij allen eenen 
duurzamen invloed heeft verwekt.

Om te eindigen een woord van dank aan de 
Damen en Jufvrouwen die hunne medewerking 
daartoe leenden en zoovele kaarten  in de stad 
verkocht hebben ten voordeele van dit werk.

Wij lazen in het maandschrift der W itte  
Palers  dat M. den Baron eene gifte van fr.
10.000 gedaan heeft voor het stichten van een 
nieuwen Missie-post die zal noemen de 
Pélichy-St Joseph.

Burgersbelangen.
Alle menschen moeten leven.
Iedereen, wie hij ook weze, moet kunnen 

bestaan en door zijne werkzaamheid het 
noodige bekomen tot zijn levensonderhoud.

Maar ziet !
Daar zijn hedendaags vele menschen, die 

als waren zij gek, hunne eigene broodwinning 
gansch te niet doen en de schuld zijn dat zij in 
hunne neering zeer nauw  vernepen zitten.

Men vindt ze in alle stielen en handels
vakken en zeer noodlottig zijn zij de eerste 
en voornaamste oorzaken van het verval 
hunner eigene zaak.

H a ! Zij weten hunnen stiel, hunne neering 
niet te eerbiedigen en door anderen naar 
weerde te doen schatten, w an t in plaats van, 
gelijk elk verstandig man, te zorgen dat hunne 
winst behoorlijk toereikend weze voor hun 
redelijk bestaan, denken zij zeer dwazelijk 
gedwongen te zijn onder den prijs te werken 
of te verkoopen.

Zij vergenoegen zich met eene spotwinst 
en staan m aar al te veel van het voordeel 
af, welk zij rechtm atig mogen vergen, voor 
hun verdienstelijk w erk  of voor hunne goede 
waar.



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 .
B IJ  GABRIËL VAN WTBERGHE

Zoo ziet men er velen, ja, m eesta llen , met 
het klein kapitaalke dat zij bezitten, zich een 
machien aankoopen, om hnnnen stiel te 
bevorderen, en, zou men meenen, om meer 
geld te verdienen. Neen, om hunne stielgenoten 
de concurrentie aan te doen, de prijzen te 
bederven en ten slotte hun kapitaalke nu t
teloos te vérs pelen. In plaats het machien, 
dat meer voortbrengt dan handenarbeid, te 
doen dienen voor hun voordeel en allereerst 
het machien en het gestorte kapitaal met de 
interesten te doen inwinnen, verminderen zij 
hunne prijzen, brengen den stiel ten onderen 
winnen e r  niets bij, en als ’t machien versleten 
is, zijn zij niet meer in staat het te vernieuwen : 
’t kapitaalke is ook versleten, en verloren !

Zulke handelwijze is ten hoogsteonverstandig 
en af te keuren, w an t op die wijze wordt 
het on mogelijk op eene eerlijke wijze van 
zijne winst te bestaan.

Men moet er vast van overtuigd zijn dat 
alwie w e rk t  of verkoopt eene redelijke winst 
moet nemen of vergen, w an t  geen mensch 
leeft voor zich alleen, m aar met en door 
alle anderen te samen.

Dus w at hij maakt, maken ook nog anderen ; 
w a t  hij verkoopt, hebben1 ook nog anderen 
in hunnen winkel en het is geenszins toegelaten 
aan iemand, wie hij ook weze, den stiel te 
bederven of de neering te niet te doen, door 
anderen ook uitgeoefend.

Men moet natuurlijk den kooper niet beste
len, zooals de dief doet, in een bosch, door 
hem te hooge prijzen te doen betalen.

Men mag evenmin den klant als levend 
villen, door een veel te hoogen loon te eischen 
dan het w erk  verdient. Men moet redelijk 
zijh en blijven.

Doch men denke niet dat men veel voordeel 
zal doen door te verkoopen met eene zeer 
geringe w inst of te werken tegen een honger
loon. De menschen zullen daarvoor niet te 
meer naar u komen, integendeel, zij zullen 
g au w  g ew aar  worden dat gij hen niet te r  
t rouw  kunt dienen of gerieven, want niemand 
kan tooveren en alzoo is het onmogelijk zeer 
goed w erk  te leveren cf voortreffelijke waren 
te verkoopen, aan veel lagere prijzen dan 
de mededingers in het vak.

En men weze ook niet zoo dwaas te meenen 
dat het vele beter is te bestaan met vele 
kleintjes, w an t meestal is men beter met veel 
min verkoop of veel min w erk ,  wanneer men 
het w a t  meer weet te doen betalen.

Maar, zal men zeggen, als ik niet w erk  
of verkoop onder den prys, dan heb ik  niets 
te doen.

Dat is eene grove dwaling, w an t wanneer 
hetgeen gij m aak t of te koop stelt goed en 
deugdelijk ' is, moogt, gij stout uwen prijs 
vragen. Men zal hem u liever geven voor 
iets dat niet deugt.

En ’t is eene onomstootelijke waarheid, dat 
alwie veel ouder den prijs w erk t  een knoeier 
is en dat dezen, die hunne waren veel 
goedkooper geven dan anderen, enkel maar 
slechte hoedanigheid verkoopen.

Niemand kan wonderen doen en wil men 
iets hebben dat goed is, men moet den be
hoorlijken prijs betalen.

Ook, alwie verstand heeft en goed wil 
gediend zijn, zal met die stielbederverij zelf 
niet ingenomen zijn en daarom moeten allen 
dezen raad in acht nemen, die goud weerd is :

Verkoop goede ica a r  ; m aak goed xoerk 
en... vraag  een goeden prijs,

Dan zult gij kunnen bestaan.
Mochten velen deze les onthouden en in 

praktijk stellen !
G azette van  Rousselare.

HET PA RK ET IN HET 
STADHUIS VAN LAEKEN.

Ten gevolge van verschillige klachten over 
het aanbesteden en uitvoeren der openbare 
w erken  te Laeken, heeft den Gouverneur van 
de provintie Brabant een bestuurlijk onder
zoek bevolen in de bureelen van het gemeente
bestuur.

De Burgemeester, de sekretaris en andere 
bedienden zijn door het gerecht onderhoord 
geweest. Verschillige dossiers werden aange
slagen namelijk deze betrek hebbende op de 
aanbesteding der trottoirs en de onteigeningen.

De L an dw ach t van 16 dezer zegt : De 
gansche zaak schynt te loopen over de uitvoe
ring der openbare werken, en zouden aan het 
licht gekomen zijn, door het onderzoek iuge- 
steld door het pariset over de fameuze zaak 
van Schaarbeek. De wijnpotterij van Laeken 
zou in een enkel jaar 35,000 fr. hebben bedra
gen : de vervalschte boekhouding zou zulks 
bewijzen.

De raadsheer Hayoit de Termicourt zal zich 
met het onderzoek der dossiers betreffende de 
openbare werken bezig houden, die betrek 
hebben met de zaak van Schaarbeek, en waarin 
aanbestedingen van aardewerken, de zaak der 
kantsteenen, enz. vallen, zónder dat mén thans 
weet, wat a.1 zaakjes er bij kunnen komen.

De rechter Scheyven zal vooral de zaken 
van onteigeningen en leveringen aan het 
gem eentebestuur gedaan, onderhoeken.

Men zegt dat hij van-zin is al de onteigende 
personen der laatste tien jaren te onderhöoren.

De kiezers van Schaarbeek en Laeken zien 
nu hoe dat de liberalen én socialisten met het 
geld der lastenbytalers omgaan, en hoe noodig 
het is bekwam e en treffelijke mannen te kiezen 
die in state zijn de zaken van nabij te onder
zoeken, te bespreken en nauw keurig  na te

De G odsdiensthaters aan ’t w erk .
Woensdag avond, in den gemeenteraad van 

St-Joost-ten-Noode. vroegen "de katholieken 
eene toelage \a n  200 fr. voor het W erk der 
Schoolsoep en liet W erk  der Kleeding van de 
vrije scholen. Liberalen en socialisten bestre
den hardnekkig die vraag, onder voorwendsel 
dat de openbare besturen geen onderstand 
mógen verleenen aan. scholen, welke een gods
dienstig k a rak te r  hebben, .en de v raag  werd 
verworpen met 13 stemmen tegen 6 en 4 on t
houdingen.

Onmiddelijk daarna vroegen de. socialisten 
eene toelage voor het vrijdenkersweeshuis van 
Ukkel en die vraag werd toegestaan met 10 
stemmen tegen 9 en 4 onthoudingen.

De katholieken mogen dus vóór hunne.scho
len geene toelagen ontvangen van de openbare 
besturen, m aar de vrijdenkers w e l!  En dat 
durven de liberalen en socialisten dan nog 
« onpartijdigheid » heeten.

Bond van Liberate Propaganda.
In W est V laanderen.

Zondag, zijn te Brussel als bestuurledèn van 
dezen Bond uitgeroepen :

Brugge : MM. Baeckeroedt en Siron ;
Kortrijk : MM. Van Leynseele en Verbeke ;
Oostende: MM. Van Graefschepe en S erru y s ;
Rousselare : MM. Delaere en D“' DeGhezelle
IJperen : MM. Dalmotte en Lesaffre.
’t Zijn die heeren welke, in 1910, het katho

liek ministerie in West-Vlaanderen gaan 
omverre werpen. In 1900 kondigden zij ook 
den val van het ministerie aan, wij hebben 
gezien dat zij er niet in g e lu k t  zijn en ditmaal 
ook zullen zij hunne moeite voor nietst doen, 
is ’t hopen.

BINNENLAND
PIANOS DESMET 

99, K oninklijkestraat, Brussel, zijn 
beroem d voor hunnen schoonen klank.

Oost-Roosebeke. — Laffe m oordpoging.
— Zondag avond ontstond er ruzie door het 
kaartspel tusschen Alfred Vanluchene vlas- 
kooper, oud 23 en een jongeling van Marialoop, 
ter herberg « De V lash an del». bij Vanluchene. 
I)e herbergier wilde den twistzoeker buiten 
zetten, doch het g ing  niet en zijn broeder 
Alfred kwam hem daarin ter hulp. Buiten 
gekomen haalde de ruziem aker een revolver 
te voorschijn en loste zes schoten op Alfred 
Vanluchene die doodelijk getroffen ten gronde 
viel. Doctor Opsomer die ter  plaats kwam 
bestatigde dat de gekwetste door twee kogels 
in den buik getroffen was, een derde was 
afgeschampt op eene rib en de drie anderen 
hadden hun doel gemist. Daar de toestand 
van den gekw etste  voortdurend verergerde 
deed «Ie geneesheer hem de HH. Rechten 
toedienen. De toestand van het slachtoffer is 
doorslecht; de ongelukkige spuwt veel bloed 
en de geneesheer heeft geene hoop op redding.

Dinsdag was de dader nog niet aangehouden; 
men denkt dat hij verscholen is bij eene kennis. 
Tusschen den plichtige en het slachtoffer was 
er nooit tw ist geweest, evenmin als tusschen 
hunne families. Ook is men overtuigd dat 
de dader gehandeld heeft onder den invloed 
van den drank.

H et is  door uit het lichaam het piszuur 
en de uraten  te verdrijven dat de Elixir 
Vincent het flerecijn en het rhumatism geneest.

P ri js3 fr. Depót A Rodenbach, groote Markt, 
Iseghem.

Flawinne. — K erkedieven aangehouden.
— Zondag aacht zijn dieven in de kerk  van 
Flawinne gedrongen en hebben e r  vers^h^'dAne 
gewijde voorwerpen, van groote wéferilo, y j -  
stolen. De dieven, ten getalle van drie, waren, 
voorzien van hunnen buit, met den trein naar 
Chatelineau vertrokken om het gerecht op een 
valsch spoor te brengen, daar zij wei het 
inzicht hadden naar Charleroi te gaan. Hun 
signalement was echter in alle richtingen rond
gezonden ; toen zij te Chatelineau aankwam en, 
werden zij aangehouden en naar het gevang 
van Charleroi overgebracht.

Cibils is zuiver sap van beste rundvleesch, 
in flesschen en potten.

Eyne. — Tengevolge van de overvloedige 
regens is de Schelde fel géstegen. De grachten 
en de beken loopen over en op verscheidene 
plaatsen staan er weiden en velden onder w a 
ter, onder andere langs de Schelde boven Ber- 
chem en Avelgliem, langs de Lei e tusschen 
Iiarelbeke en Deynze, te Onckerzeele, te Den- 
terghém  enz. Tusschen Gavere en Zwijnaerde 
heeft men in de steenbakkerijen het aardsteken 
moeten staken, daar al de putten onder w ater 
s taan .

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.

STERFGEVALLEN.
De Z. E. H. Vanneste, pastor te Reninghelst, 

is donderdag aldaar overleden in den ouderdom 
van ru im  76 jaar.

H eilige w ijd ingen .
Zijne Hoogweerdigheid Mgr Waffélaert zal 

vandage in de kerk  van ’t Groot Seminarie te 
Brugge de heilige wijdingen toedienen.

Zullen priester gewijd worden :
EE. HH. Algoet R., Pitthem ; Debeir P., 

Thielt ; De Vlaeminck R., Brugge ; Dewancker 
K., P o p er in g h e ; D’Heyghere J., K o rtr i jk ;  
Ingelram S., S ly p e ; Legrand A., K o r t r i jk ; 
Reins A., B ru g g e ;  Souvagie A., L eff inge; 
Tang'he 11.. Staceghem ; Vandenbussche R., 
Desselghem ; Vanneste E. Wöesten ; Ver- 
straete A., Meulebeke; Vilein R., Eessen ; 
Zone E. Poperinghe.

Zullen onderdiaken gewijd worden :
HH. Decuypere F.. Brugge ; Depoorter L., 

Kortrijk ; Desmarez F., R en in g h e ls t ; Desmedt 
A., Cachtem ; Devisschere C., Iseghem ; Go°ge- 
beur A., Brugge ; G ruw ier A., Yper ; Heme- 
r>ck G., H ooglede;’ Lamiroy IL. Kort rijk ; 
Leuridan J., Merckem ; Pil V., Zonnebeke ; 
Poignie K., Coolscamp; Schreurs A., Lisse- 
weghe ; Vanden Broucke P., Zillebeke ; Van
der Gothe M., Yper ; Verhaeghe E , Leysele.

M aatschappij

De Ware Vaderlanders.
Dit is den naam der gilde van de gewezen 

soldaten van Z. M. Leopold II die maandag 
alhier hunnen feestdag vierden, en stoetsge
wijze ter kerke gingen om de H. Mis bij te 
wonen ^waarbij bijna al de Eereledon tegen
woordig waren. Binst de Consecratie wierd er 
een wel uitgevoerden Aucc cham ps  geblazen 
door de trompetters der maatschappij.

’t Was schoon die flinke en talrijke leger
schaar door de straten te zien marcheren 
voorafgegaan door de trompetters onder ’t com
mando van den jongen commandant Valère 
Clement, om bij hunne leden hier en daar een 
glaasje te drinken, vooraleer zich aan tafel 
te zetten in het lokaal ’t  Garen Huis. ,

Binst het noenmaal heeft de majoor August 
Bourgeois, in naam van het bestuur aan den 
voorzitter Heer Jules A^erhaeghe, zijn portre t 
aangeboden als bewijs van hulde en genegen
heid.

Commandant Michel Buyse, sprak  als v o l g t : 
Mijnheeren en geachte w apenbroeders.

Dat het mij toegelaten zij een woord te spre
ken in naam van U allen, het is voor mij en het 
bestuur alsook de inrichters der maatschappij 
eene w are  vreugde op heden te zien hoe onze 
maatschappij nog m aar pas sedert eenige 
maanden geboren met zulke reuzestappen is 
vooruit gegaan; aan wie dezen schoonen uiislag 
toe te wijten ? wel en voornamelijk aan onzen 
welbeminden en onvermoeibaren kolonel den 
heer Jules Verhaeghe die noch moeite noch tijd 
en spaart, die zich opoffert voor het welzijn en 
het belang der Maatschappij, ook neem ik 
deze gelegenheid te baat om hem in uwen 
naam onze hertelijken dank te betuigen en hem 
in naam van al de wapenbroeders, dit kunst- 
portret aan te bieden als blijk onzer innige 
liefde en groote genegenheid die wy hem 
toedragen, in de hoop dat de banden die ons 
hier zoo nauw  vereenigen nog steeds meer 
en meer zouden toe naderen. Om te eindigen 
Heeren wapenbroeders, verheft uw glas en 
roept met mij.

Leve lang onzen kolonel !
Leve lang onze maatschappij !

Zeer ontroerd antwoordde de voorzitter dat 
hij de leden hertelijk dankte voor de blijken van 
genegenheid die zij hem betoond hebben door 
het aanbieden van zijn portret. Den bloei der 
Maatschappij vervolgde hij, is te danken aan 
uw e aanhoudende m edew erking en de aanmoe
diging der Eereleden van de stad die ons 
w arm e ondersteuning verleenden.

Na de aanspraak van den heer Verhaeghe 
zond het bestuur een telegram aan Z. M. den 
Koning. Onder het nagerecht ontving .de Maat
schappij van wege onzen vorst de volgende 
d ra ad m are :

Mijnheer Jules Verhaeghe.
Voorzitter der maatschappij gewezen soldaten van Z. M. 

Leopold II. — Iseghem.
Brussel te  17.59 N° 3930

De Koning gelast mij zijnen oprechten dank te betuigen 
aan de leden der maatschappij gewezen soldaten van Z. M. 
Leopold II  die op hunne feestvergadering hunne vader
landsche gevoelens aan Zijne Majesteit uitgedrukt hebben.

De lu itenant-generaal
Adjudant des Koninga van Dienst.

__7 ------------ __ _

Na het noenmaal deed de maatschappij nog 
een uitstapke bij hare medeleden en kwam 
later wederom in haar Hof te rug  om een 
genoeglijk avondfeest bij te wonen. Een der 
leden deed nog de volgende aanspraak.

Mijne Heeren.
Voorde eersten maal als oude wapenbroeders 

van Z.M. Leopold II vereenigd ter gelegenheid 
van onzen verjaardag en inziende dé plechtig
heid die komt plaats te hebben reken ik het mij 
als eene aangename plicht in mijnen naam en 
dezen van ons allen eene welgemeende hulde 
te brengen, aan onzen ieverigen voorzitter, 
Mijnheer Jules Verhaeghe, en tevens onze 
gevoelens van eerbied én achtPhgaan te bieden.

Wij wenschen U Heer Voorzitter, nog vele 
jaren aan het hoofd onzer maatschappij te mo
gen bewaren omdat deze onder uw bestuur in 
blóei en groei moge toenemen en in eendracht 
en vrede hare dagen tellen want wie meer dan 
ons, oude wapenbroeders van weleer moeten 
onze nationale leus, Eendracht maakt Macht, 
getrouw blijven en eerbiedigen.

Rekent dus op ons heer Voorzitter die U 
zullen in uwe taak behulpzaam wezen door 
onze eendrachtigheid en alzoo uw  bestuur 
zullen vergemakkelijken.

Nogmaals bieden wij U onze beste gevoelens 
van achting aan en roepen al te samen.

Leve óns nationaal vorstenhuis !!!
Leve onze Voorzitter !!!
De voorzitter bedankte den spreker in 

schoone bewoordingen en zei dat hij altijd den 
groeien  bloei der Maatschappij zou bevorderen 
zooveel of het in zijne macht was.

Ken lid.

Naklank van het feest ter eere van
O. L, V. van Lourdes.

In vijf naeenvolgende missen wierd er 
zondag door onze Priesters .gepredikt over 
het schoone feest ter eere van O. L. V. Onbe
v lek t .  — Lof en dank wierd toegekend, aan 
wie het behoorde. Maar vau eenen anderen 
kant betreurden de Priesters dat er in ons 
kristen Iseghem eenige losbandige kerels zich 
verstout hebben weerlooze vrouwen en kin- 
ders aan te vallen gedurende den lichtstoet. 
Vele keersen wierden uitgeblazen en afge
nomen, kleederen gescheurd en in stukken 
getrokken en zelfs halssnoeren en fourruren 
gestolen. Nooit sedert Iseghem bestaat hebben 
hier zulke schandalige feiten gebeurd ; en 
zeggen dat er  sommige gepleegd wierden door 
personen die het brood der kristene liefda
digheid geëeten hebben, en door de katholieke 
werken onderhouden, gekleed en geleerd w ier
den. Zulks gaa t te verre, en de treffelijke men
schen zijn daarover verontweerdigd. Het is te 
hopen dat zulks hem niet mper zal voordoen, 
en dat Iseghem zijnen oude faam van kristen 
en katholiek ongeschonden zal behouden.

Feestlied aan O. L. V. van Lourdes.
stem m e O la a t ons hem bezingen.
Refrein

De stich ters van de grot 
Blijven de v.riend van God 
En van zijn Moeder teer 
Dat v ragen  wij den Heef

Nu zijt Gij hoog verheven 
In deze nieuw e grot 
Nu gaan wij voor U leven 
Lieve Moeder van God.
Gij kom t h ier in ons midden 
O Gij vol medelij 
Wij kom en U aanbidden 
H oort ons ten allentij.
Wij hebben n a a r verlangen 
Dien blijden dag ontm oet 
Dat wij hebben ontvangen 
Een Moeder eeuw ig goed.

Maria w ilt hun helpen 
Deze die zijn in nood 
Wilt hupne tranen  stelpen 
Uw m acht Is toch zoo groo t
Met hert en ziel genegen 
Zijn wij rond IJ geschaard  
Geeft h ier toch uw en zegen 
Dat het geloof bew aard.
Wilt Iseghem  toch sparen 
Van onheil en van strijd 
Dat Gij nog lange jaren  
Met ons vereenigd zijt.

E.

tand van
G E B O O R TE N :

447. Bertha Lafaut, dv. Leander en Idonie 
Wallaert. — 448. Marie Sabbe, dv. Leonard en 
Maria Verhamme. — 449. Antoine Verhelle, 
zv .’ Jules en Emma Viaene. — 450. Aurelia 
Beernaert, dv. Romanus en Clemence Nonkel.
— 451. Helena Déprez, dv. Henri en Flora 
Verbauwhede. — 452. Cyrille Parmentier, zv. 
August en Josephine Viaene. — 453. Marie 
Dupon, dv. Aimé en Emma .Cools,.

STER F G E V ALLE N  :
278. Idonie Wallaert, huish. 37 j. echt6 Lean

der Lafaïut, Rousselarestr. — , 279. Rachel 
Meurisse, 5 m. dv. Adolfen Maria Meulebrouck, 
Lendeledestr. — 280. Karel-Louis Gieleghem, 
zb. 80 j. wedr Sophie Descheemaeker, Slab- 
baardstr. — 281. Ivo Sevenoo,4m. zv. Auguste 
en Alina Goethals, Rousselarestr. — 282. Eu- 
phrasie Azou, 1 1/2 j. dv. Francis en Romania 
Verfaillie, Oudmanhuis, Gentstr. — 283. Aloise 
Vanneste, 2 m. zv. Emile en Evelina Debus- 
schere, Ivortrijkstr. — 284. Georges Casier,
5 m. zv. Camille en Marie Christiaens, Slab- 
baardstraat.

H U W ELIJKEN  :
80. Camille Dejonghe, borstelmaker, 23 j. 

en Maria Vanhoutte, borstelmaakster, 23 j.
81. Alphonse Huys, landwerker, 42 j. en 
Em m a Dinnnecoer, waschvrouw, 44 j. —
82. Victor Bouckhuyt, fabriekwerker, 52 j. en 
Barbara Verhuist, kantwerkster, 56 j.
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SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
L'E spérance , met kolen voor Florent Lefe- 

vere. - -  Clementine• en Anna, beiden met 
lijnzaad voor Alfons Dassonville, Lendelede.
— lvonne de Merville, met kalk en ciment 
voor Aiidor Vandewalle. — Elk zijn gedacht,  
met kolen voor Conrard Verstraete. — Fran-  
cisca , met bloem voor de gebroeders Vande 
Moortele, Emelghem.

Eene kwaal' van den tijd is zeker dit 
groot getal van maagziekten welke men te
recht denkt te moeten töewijten aan de ver- 
valschi'ng der voedingstoffen. Daarom roeper\ 
wij nogmaals de aandacht onzer lezers op de 
vervalschingen van de gekende gezonde likeur 
Elix ir  De Kempenaar w aarvan de stop en de 
capsule den naam Jacques Neefs Anversmoeten 
dragen en op het i teket den titel ELIXIR De 
K empenaar moet voorkomen.

KOOPT den

Almanak & W egw ijzer
van Iseghem , Ingelm unster, Emelghem, 
Cachtem, Ouckene, Lendelede en W yn- 
kel St Eloi
PRIJS A O CENTIMEN

bevattende de lijst van al de fabrikanten, w in
keliers en neringdoeners in bovengemelde 
gemeenten, een geestigen dagklapper, de 
wekelijksche m arkten , een artikel over het 
boekhouden en allerlei nuttige inlichtingen.

STAD ISEGHEM. 

O PE N BA R E  Z IT T IN G  '

Bijeenroeping van den 
Stedelijken Raad

Op WOENSDAG 23 DECEMBER 1908,
om 2 1/2 ure namiddag, in de gewone verga
derzaal ten Stadhuize.

DAGORDE :
1. Gemeente- en Dischrekeuing 1907.
2. Vaststellen :

a) u it  te voeren openbare werken.
b) noodige aan te gane leening.
c) nieuwe te leggen taksen.

3. Steenweg naar Lendelede. Wensch over
name door den Staat.

4. Reinigheidsdienst. — Goedkeuring voor
waarden van aanbesteding.

5. Aansluiting van het Pompierskorps bij de 
onderlinge Hulp en Pensioenkas der Pom
piers van West-Vlaanderen.

6. Wijziging belastingsreglement op de open
bare vermakelijkheden.

7. Goedkeuring verpachting tolrechten 1909.
8. Vaststelling standrechten barakken 1909. •
9. Toelage werkloozenkas.
Ki. Grondafstand Gemeentekerkhof.

Gekeime z itting .
11. Reklamatie Abonnement.

B i j  Be v e l  :
De Sekretaris, Burgemeester é  Schepenen,

A. WERBROUCK. E ug. CARPENTIER.

STAD ISEGHEM 

Plaatselijke

A A N B E S T E D I N G
voor het

VERVOER der VUILNISSEN
van den Reinigheidsdienst.

B  E T R I G H X  :
Het kollege van Burgemeester en Schepenen 

der stad Iseghem, Maakt de belanghebbenden 
kenbaar dat er op W o e n s d a g  30 D e cem b er
1908, om 11 u r e  voormiddag, in de groote 
zaal van het Stadhuis, zal overgegaan worden, 
tot eene plaatselijke openbare aanbesteding 
voor het Vervoer der  Vuilnissen van den 
Reinigheidsdienst der  Stad,  voor het jaar  1909

Het kohier van lasten en voorwaarden zal 
te r  raadpleging der belanghebbenden in het 
stadhuis berusten te beginnen met den 24 dezer 
loopende maand.

Deze aanbesteding zal plaats hebben .bij 
aanbieding geschrevén op zegel, toegestuurd 
bij aanbevolen brief, op het postkantoor besteld 
ten laatste den Dinsdag 29- December 1908, 
onder dubbelen omslag w aarvan den buitensten 
het adres zal dragen van : Mijnheer de
Burgemeester der  s tad  Iseghem en de woor
den Reinigheidsdienst, en den binnensten 
Aanbieding voor de Aanbesteding van het 
Vervoer der  Vuilnissen van den Reinig
heidsdienst.

Elke aanbieding zal moeten vergezeld zyn 
van het bedrag der borg of van het bewijs 
van voorafgaande storting eener som van 
250 franken, gedaan in handen van den stede
lijken Ontvanger van Iseghem, die ten dien 
einde zal zitting houden op Dinsdag
29 December 1908, van 9 tot 12 u re  voor
middag.

Iseghem, 11 Decembre 1908.
bij bevel:

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen
A. W e r b r o u c k . E u g . Ca p e n t i e r - H a m m a n .

Studie van d*en Notaris

Meulders te i n g e l m u n s t e r

Donderdag 31 December 1908, om 9 ure
voormiddag door bevoegd am bt

VENDITIE van 
ZWAAR KAPHOUT

te Meulebeke in de veldbosschen.
6 maanden tijd vau betaling.

N ieu wj aargeschenken
Ouders koopt voor uwe kinders nuttige en 

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

Duitsch-Vlaamsche en 
Vlaamsch-Duitsche Woordenboeken. 

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

Genadige prijzen

Huis “ LE LYNX
t

Hoek der Rousselare- en O. L. Vrouwstraten
BIJ VERMEULEN

Verkoop van alle slach van Krnidenaarswaren, Wijnen t  Likeuren
OVERZICHT V A N  EENIGE PRIJZEN :

Het huis is gekend voor zijne goede 
gebrande koffies, van alleraangenaamste 
sm aak aan de voordeeligste prijzen.

1 fr. 20 de kilo — 1 tr. 50 de kilo.

Koffie met en zonder premies, volgens 
keus.

Suikerijen in pakken en in gewicht,
de kilo 0,30.

Alle de gewone w aren  van goede kw alite it ,  
aan gansch voordeelige prijzen  : buiten  
concurrentie.

Chocolade.
Het pak van 1 kilo fr. 1,40
Het pak  van 250 grammen. . 0,45
Het pak van 350 grammen. . 0,60
Het pak van 1/2 k° 0,80 0,90 1,20 1,40

Ter gelegenhenheid van Nieuwjaar, 
groote keus van Likeuren :

Genever, de liter fr. 1,20
Brandewijn » . . .  1,30
Punch » . . .  1,10
Cassis » 0,90
Anis » *. . . 0,90
Anisette » . . . 1,10
Elixir, d ’Anvers » . 2,80
Citronelle » . 0,95
Pastille » 0,95
Rhum  » 2,00
Congnac » 2,00 2,50 2,75 3,50

» Picard de flesch . . . 4,00
Alle soorten fijne Likeuren, goede merken.

Peperkoek in gewicht
aan 0,60 — 0,80 — 0,95 de kilo

Bavière 
Stout 
Pale-ale 
Gueuze-lambic 
Krieken-lambic

Bier in  flesschen
de fiesch . 0,20

0,35
0,35
0,35
0,60

Groote keus van M orgenwijnen, Bordeaux w ijnen en L ikeurw ijnen.
Byrrh, de liter, 2 .7 5  

Samos, Porto, Malaga, Madère, 1 fr. de flesch.
Bordeaux 0 ,8 5  — 1 ,0 5  — 1 ,2 0  — 1 ,3 0  — 1 ,5 0  de flesch. 

Cham pagne te beginnen van 1 ,7 5  fr.

Lachen is gezond.

“ ik  lach, omdat ik door het beroemde genees
middel van onzen tijd, de vermaarde Abdijsiroop, 
Klooster Sancta Paulo genezen ben van een 
jarenlange borstziekte, „ ziedaar wat duizende 
personen zegden.

De Abdijsiroop heeft reeds duizende genezen en 
zal ook U genezen. Probeert h e t '!

De Abdijsiroop geneest borst- en longaandoe-, 
ningen. asthma pleuris, influenza, verouderde en 
hardnekkige verkoudheden, kink- en slijmhoest, 
voorkomt de tering en heeft dezelve reeds dikwijls 
genezen

Prijs : per flesch van 230 grammen, 2 fr. ; van 
550 grammen, 4 franken,, en van 1000 grammen, 
? franken. — Hoa grootere flesch, hoe voor- 
deeliger dus ! ! !

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

Lange Nieuwstraat, 57, Antwerpen.
Wordt verkocht bij J. VERHAMME apotheker 

Iseghem en in alle góede" apotheken.

V erslag van Doctor ROUTH,
hoofilgeneesheer in het “ Höpital Samaritain „ der vrouwen 
en kinderen, te Londen : “ Natuurlijk rijk aan onmisbare 
, bestanddeelen van het bloed voor de hersenen, de 
„ spieren, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen 
, en te onderhouden, is de

Revalenta du Barry
, het voedsel bij uitmuntendheid dat gansch alleen volstaat 
„ om den welvaart der kinderen en der zieken van allen 
, ouderdom te verzekeren. Véle vrouwen en kinderen, die 
„ verkwijnen van vermageringen zwakheid, zij volkomen 
, door de Revalenta du Barry  genezen worden. „ 

(Gebezigd in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar).
* Vitry-bij-Eeims (Marne), den 22 October 1890.

“ Ik maak persoonlijk gebruik van uwe REVALENTA. 
„ Ik schrijf ze aan mijne zieken voor, bijzonderlijk in de 
„ gevallen van aandoeningen der spijshuis en in alle ge- 
, vallen waar het van belang is de krachten der zieken op 
„te houden en herop te wekken; ik heb er altijd de beste 
„uitslagen mede bekomen. „ Dr L. Ravaüd.

“ Tours, den 2 Juli 1891.
“ H*eren. ik ben meer dan drie en zeventig jaren en 

„ niets meer kunnende vertegen ten gevolge eener reeds oude 
„ maagziekte, ben ik in Februari laatst, de REVALENTA 
, beginnen te gebruiken ; min dan eene maand later at ik 
„ gelijk iedereen en niets deod-mij pijn. „

“ Mej. Gaguelin, bij de nonne-Augustijnen. ,
“ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maandsn 

„ belet van te sterven; ’t is het eenige voedsel dat ik kon 
„ verteeren. „

“ H. G affino, Pastoor-deken van Cette. „ 
Vier maal voedzamer dan het vleesch zonder de consti- 

piersn, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medeeijnen. 
In doozen van fr. 2-5Ö, 4-50, 7-75, 17-50; 6 kilos : 40 fr. 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan K alckek-W ielemans 
hoofdagent, Rouppestraat, 2. Brussel; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. 2

Depots te Iseghem, RODENBACH, apoth ; Meenen. 
VAN OST, apoth , Groote Markt, en SIOEN, apoth.; 
Rousselare, F. AMEYE, apoth., DUBU1SSON. apoth. 
GRYMONPREZ, apoth.

Men bekomt eene voortreffelijke Ü B EM E  door een versch 
dooier van een ei bij te doen, wanneer de schotel van vuur 
genomen wordt.

TAARTEBAK
ZONDAG 20 DECEMBER

In den Hert,  bij Jules Herman-Hemeryck 
Groote Markt.

In Café Frangais,  bij Const. Loosveldt 
Groote Markt.

In Café de l ’Univers, bij Jul. Bral-Yanbesien. 

ZONDAG 27 DECEMBER
In ’t  N ieuw K w a rt ie r ,  

bij Jul. Vanbesien-Kerckhof, de Pélichystr. 
In N ieuw Iseghem , bij Aug. Dejaegher, 

Rousselarestr.
In de Vrede, bij Rosiers-Christiaens, 

Rousselarestr.
In de Vissctier, bij A!f. Denys,, Rousselarestr.

m u m
Hetgeen eene Vrouv? boven alles 

prijst is zuiver en frisch linnen. 
Niemand zal dat betw isten. 
M aar wat iedereen moet Weten 

is dat
S U N L I G H T  Z E E P

alleen het linnen zuiver en frisch 
maakt.

ZIJ KENT GEEN WEERGA

Markt van iMghem ld Dec. 12 Dec
Boter per kilo fr. 2,85 a  2,90 2,70 a  2,80
Eieren per 26 2,60 a  3,12 2,60 a 3,90

Prijskam p

met de JA SK A A R T
ZONDAG 20 DECEMBER

In n ieuw Am erika,  bij C. Claerbout, 
Sint Hiloniusstraat.

(Kamping 25 December)

ZONDAG 27  DECEMBER
In de coq chantant,  bij C. Déblauwe, 

Rousselarestraat.

ZONDAG 17 JA NUA RI 1909
In St llilonius, bij Fred. Kerckhof-Verhuist, 

Kerkplaats ■*
30 fr. Prijzen.

Jaarlijksche Prijskamp
Zondag 20 December

In ’t Grijs P eerd  bij 
V icto r  LEDOUX de Pèlichystraat.

Zondag 27 December 1908,
in  de Gouden Leéuw  

bij Jules CLOET-DUYVEJONCK, G entstraat 
50 fr. prijzen 50 fr.

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

doe uw eaankoopen bij

Henri VERCAMERT-DECLERCK
de P èlichys traa t,  ISEGHEM

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

Belangerijk bericht.
Men w ordt verzocht dit m et aan

dacht te lezen :
W ij hebben het genoegen  onze 

talrijke kalanten bekend te maken  
dat Mr & Mme Maurice Meier chi- 
rurgijnstandm eesters geenszins van 
gedacht zijn de stad te verlaten en 
altijd voorts gelijk  gew oon te te raad
plegen zullen zijn in hunne oude 
w oonst Moescroenstraat N° 2 huis m et 
koetspoort bij het gevang te Kortrijk.

MAGAZIJN V A N  KLEERSTOFFEN
IVIoca.eartifa.elen., W it Goed, enz.

GEZUSTERS VANDEPUTTE
NIEUWSTRAAT, ISEGHEM

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

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

A lles aan zeer gen ad ige  prijzen.



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

Te koop per OCCASIE
BIJ

Galmei Van Wteglie, Iseghem
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 voltm eter.
Tweeampere meters, interrupteurs, enz. 
Assen, kussens, riemen, olie, vet, enz. 
Eene Dynamo 60 amp 110 volts.

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

J. DE BUSSCHERE-BONTE,
S' lliloniusstraat, ISEGHEM.

GROOTE STOOM VER W ERIJ

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

Verwery volgens staal van gemaakte 
kleedingstukken in alle kleuren.

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

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

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

G ro o te  k e u s  van bloemen en planten 
nieuwigheden, fantaisie en toilet artikelen.

Zeer genadige prijzen.

Handel in Kolen en Cokes

Ch. VERSTRAETE-LEMETTRE
heeft de eer het geacht publiek kenbaar  
1 NOVEMBER zijne woonst en magazijnen

B r u g s t r a a t ,  N n 3 7

te maKen dat hij 
overgebracht heeft

sedert  
in de

VERKOOP IN ’T GROOT & IN ’T KLEIN

Xrouwe 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 =
Meenenstraat

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

Genadige prijs. — Verzorgd werk.

Fabriek van Pelleterien
BIJ DE

r U F A U T - ü H O l E S E
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 met 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 .

Naanllooze Maatschappij
gevestigd te ROUSSELARE

Igentschap d«r« Socièté Générale dé Belgique» te Brussel 
| THIELT

Hulphuizen ) | S e g H E M
De « B A N K  V A N  R O U S S E L A R E -  

T H IE  LT » 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. 
Koopen verkoop van vreemd geld en vreem

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

het buitenland.
Bevraarneming van titels en weerden 
Voorschotten op titels.
Uitvoering van beursorders.
Inschrijving op uitgaven.
Regeling van titels, enz. enz.
SPAARKAS onder de waarborg Van de 

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

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

Voor verdere inlichtingen m ag men zich  
tuinden : N ieuwstraat, N* 6, ISEGHEM  

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

UIT TER H AND TE KOOPFN
Schoon, onlangs nieuw en zeer gerieflijk 
WOONHUIS met stagie en hof, 6 meters 
fa^ade, staande te Iseghem, Rousselarestraat. — 
Inlichtingen bij Jules Dekeyser, Rousselarestr.

=  M A T R iS S E R  io goede gewaarborgde zuivere floconwcl =
voor 2 personen, gereed om op He bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend, met traversin erbij, aan 29, 34, 39, 43 en 47 frank. — Matrassen en traversms voor één persoon, scholieren, 
enz., aan 23. 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht ep 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 traversm 
aan 20, 25, 30. 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kangewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus niet 
verwarren met kaioenfiocon, die hard en in ballen komt.

Matrassen in echte schaapwol
voor 2 personen, met of zonder erin, aan 62, 70, 82, 92, 95 fr.

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

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

iviagazljn van meer dan ÏOO gemaatete matrassen
in alle prijzen en hoedanigheden

VOORALEER ELDERS TE KOOPEN = =
komt zien en u overtuigen van de kleine prijs en de goede u/aren

Matrassenmakerij « DE STER >

IIST ’t GROOT -------- -----------—-  IIV ’t KT .-ft-TTST

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 9

F A B R I E K  v a t )  M A T R A S S E N
V raag t en gij zult v e rk r i jg en  ! !

AGENTSCHAP
VAN DEN

Crédit General Hypothécaire
B e s t i e r  :

6 5 , Koninklijke s t ra a t ,  BRUSSEL.

U it ter hand te koopen
Twee werkm anshuizen onlangs nieuw 

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

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 obligatien 4 °/„
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gewaarborgd door overeenkomstige pandlee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
an 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,
Marktstraat, 21, ISEGHEM.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij te A ntw erpen , gesticht 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 k leine sommen

O b l ig a t ië n  a a n  3 , 0 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 , 2 5 5  %  op de tijdelijke stortingen met gem ak  van te ru g b e ta l in g  

INTREST j s 5e o  °/0 op de stortingen voor geruim en tijd.
De gelden, toevertrouwd aan de Antwerpsche Hypotheekkas beliepen

op 31 December 1907 tot . . . . • fr. 87,814,375,97
WAARBORG

A) De leeningen die op dien datum bestonden voor een bedrag van fr. 90,029.639,31
B) Het Maatschappelijk kapitaal gansch ingeschreven . . » 10 ’0 ° 2 ,®q q ,9 o
C) Reserven en moge Ui ke waardeverm indering . . . »  2 ,925,799,0^
zij dus bijna honderd en drij m illioen frank waarborg, niet onderhevig aan verlies.

Voor verdere inlichtingen z ich  te wenden  tot eenen der  agenten :
A loys  VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Ca m i l l e  SCHOTTE, Gemeentesekretaris, 

Ch a r l e s  COOLS, Hovenier,Ingelmunster. Emelghem.

BELANGRIJK BERICHT

T A N D E M

M. & r  ÏI. M E I  ER
Bijzondere Ctiirur6ijaa Taudmeesters-Specialibten 

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

vereerd door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.

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

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle p\jnlyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom. 
H e t  p la a t s e n  van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mmo 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. Ml' en M"" MAURICE MEIER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor Z(j gebreveteerd zijn. n.

Kunsttanden te beginnen ran af 5 frank. — V o lle d ig e  geb ijten  van af 
10 0  frank en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit de 
laboratoire r&n M, en M“* Maurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven .

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

Huis Gezusters Devos
Kortrijkstraat, Iseghem .
recht over de Nieuwe Sint Pieter.

Groote aaÉoüisi van Fourruren
Fourruren  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
KOBTKIJK 7 Dec.

Tarwe heet fr. 19,00 a 19,50 
Rogge . . 00,00 a 16,25
Haver . . 00,00 a 17,50
Koolz. olie 100 k. 00,00 a 67,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 48,25 
Aardappels . 5,50 a 0,00
Boter per Kilo 2,70 a 3,00 
Eieren per 25 4,80 a 4,95
Suikerijb. beschikb. 13,75

id. 1908 14,00

14 Dec.
20,00 a 20,50 
15,25 a 16,50 
18.50 a 19,00 
00,00 a 67,50 
00.00 a 48,50 

5,50 a 6.00 
a  4,00 
a 3,00 
a 13,75 

14.00

3,50
2,70

00,00

8 Dec.

20.00 a 21,00 
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

ROUSSEHKI

Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Rogge . .
Haver .
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907 
Viggens . 18,00 a 28,00
Koolz. olie 100 k° 00,00a 67,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 46,50

DIYNZK 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 32,00

JBRDGGE 5 Dec.

Tarwe de 100 k« 19,50 a 20,50 
Rogge . . 16,50 a 17,50
Boter . . 2,60 a 2,90
Aardappels 6,00 a 8.00
Haver 100 k* 17,00 a 18,00 
Boonen 18,50 a 19,50
Vlas 1,20 a 1,60

AÜDENAERDE 10 Dec.

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

ANTWERPIN 17 Dec.

Soda-nitraat beschikbare fr
Sulfaat van Ammoniak beschikbare-

Veem arkt Antwerpen 14 Dec.

15 Dec.

20.25 a 20,75
19.25 a 19,75
16.00 a 17,00
18.00 a 18,50
20.0 0 a 21,00 

7,00 a 7,50 
2,80 a 3,10 
2,86 a 3,12

00,00 a 14,25 
. a 14,75

19.00 a 29,00 
00,00 a 67,50 
00,00 a 48,00

16 Dec.

6,50 a 7,00
3.00 a 3,20 
3,10 a 3,25
1.60 a 1,70

26.00 a 32,00
12 Dec.

19.50 a 20,50
16.50 a 17,50
2.60 a 3,05
7.50 a 8,00

17.00 a 18,00 
18,50 a 19,50
0,00 a 1,60

17 Dec.

a 6,25 
a 2,90 
a 2,87 
a 30,00 
a 2,87

15,25
27,00

50 ossen ,1® kw. 0,77 a 0,97
120 koeien 0,00 0,00
52 veerzen 0,75 0,95
25 stieren 0,67 0,87
21 kalveren 1,03 1,23


