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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

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

IN DEN  
BURGERSBOND.

Maandag laatst waren de leden tot eene 
algemeene vergadering bijeengeroepen in de 
Herberg Het oud Stadhuis.  Rond de JOO leden 
hadden den oproep beantwoord.

De voorzitter M. Dr Gits opende de zitting en 
deed de volgende aanspraak :

Mijnheer en,
« W anneer wij — ’t is een jaa r  geleden — 

voor de eerste maal in openbare vergadering 
sam enkw am en om den Katholieken Burgers
bond te stichten, hebben wij er bijzonder op 
gesteund dat wij een dubbel doel voor oogen 
hadden.

Eerst en vooral werd onze bond ingericht 
om de- stoffelijke belangen der neringdoeners, 
der burgers te verdedigen ; m aar wij kwamen 
ook tot stand met een politiek doel, met een 
politiek inzicht.

Dan hebben wij gezeid dat wij al onze
• krachten g ingen inspannen om vrede en 

eendracht onder al de katholieken te bewer
ken, om eene overeenkomst te betrachten 
onder al de klassen der bevolking.

Zoo wij tot nu toe niet onder dat opzicht 
gedaan hebben, dan is het omdat menige 
punten van stoffelijk belang onze aandacht 
hebben ingeroepen. Maar het is bijzonderlijk 

. omdat wij niet lichtzinnig wilden te werke 
gaan.

Wij hebben ons goed ingelicht hoe kiezers- 
bonden in andere steden zijn ingericht, wij 
hebben de verschillige stelsels goed bestudeerd, 
en wij komen thans met een voorloopig 
reglement voor den dag, dat ons door allen 
aanneembaar schijnt.

Voor ik het woord aan M. den Burgemeester 
geve, houd ik e r  aan u te verklaren  dat de 
Katholieke Kiezersbond niet wordt in g e r ic h t :

Ten voordeele van iemand of ten nadeele 
van iemand, m aar alleenlijk om onder de 
katholieken van Iseghem vrede en eendracht 

>  te doen heerschen, om al de katholieken van 
goeden wil onder een en zelfde vaandel te 
scharen. »

Vervolgens legde M. Eug. Carpentier uit 
op welke manier e r  te werke gegaan was 
voor het inrichten van den kiezersbond, en 
hoe de w erk ingen  zouden voortgezet zijn.

_ Spreker ontwikkelde de volgende punten :
1° De punten op het dagorde zeggen k laar  

genoeg dat de leden van 4en Burgersbond 
bijeengeroepen zijn, om het inrichten van eene 
kiesvereeniging te bewerken en te verzekeren.

2° Deze inrichting is noodzakelijk, omdat het 
de eenige middel is om de verdeeldheid tusschen 
katholieken te ontgaan, om de sam enw erking  
te behouden en den ondergang van de katho
lieke gezindheid te vermijden.

3° Deze inrichting ligt sedert lang in de wen
schen der Iseghemsche katholieken, en na de 
voordracht van M. Standaert hebben al de 
toehoorders den wensch u i tged ruk t  eene 
inrichting in den aard van deze van Brugge 
tot stand te brengen.

4° Hoe daarin gelukt ? De kiezers behooren tot 
verschillige klassen, en vooraleer ze te ver- 
eenigen moet men onder hen de overeenkomst 
verzekeren. Eens de overeenkomst gesloten, 
moet men vaststellen hoe zij zullen samen
werken, en daarom moeten k laar  de voor
schriften bepaald zijn aan dewelke al de 
kiezers  hun zullen moeten onderwerpen.

5° De regeltucht is de grondsteen van de 
overeenkomst, zij alleen m aak t  de samen
w erk ing  mogelijk, en om de regeltucht te 
behouden moet het reglement k laar en duidelijk 
de rechten en plichten van de leden aanstippen.
De leden moeten de verbindtenis nemen zich 
aan de standregels te onderwerpen.

0° De standregels zijn van ’t grootste gewicht. 
Na onderzoek van deze van Brugge en elders, 
schijnt het dat, volgens de plaatselijke omstan
digheden en noodwendigheden, men op vol- 
gender wijze zoude kunnen te werke gaan.

7° Gedacht over de inrichting :
. . . .  i ij  • 1 Landbouwers,

a) Kiezers verdeeld in W e rk lieden.
3 afdeelingen j B urgers .

Iedere afdeeling heeft haar bestaan en telt 
hare eigene leden.

De samenvoeging der 3 afdeelingen vormt 
de kiesvereeniging.

b) Leden  Men wordt lid van de eene of 
andere  afdeeling ;

Zijn leden : A) De kiezers die lid zijn van 
eene katholieke maatschappij, op voorwaarde 
dat de maatschappij eene lijst harer leden 
inzendt aan het bestier, de aanvraag  doet, en 
door het bestier aanveerd wordt. — Dus al de 
leden van al de katholieke maatschappijen 
kunnen lid worden van de eene of andere 
afdeeling.

B) Buiten de maatschappijen : Al de katho
lieke kiezers die hen doen inschrijven in 
hunne wederzijdsche afdeelingen, en de ver
bintenis nemen de standregels te volgen. — 
Dus, alle katholieke kiezers.

C) Bestier.  Gevormd : a) door a f g e v e e r 
d ig d e n  van iedere afdeeling — binnen of 
buiten — hare leden, m aar binnen de leden 
der vereeniging. De afgeveerdigden maken 
het bestier van iedere afdeeling.

b) Te Brugge zijn er daarbij leden gekozen 
door  het bestieren ook c) leden van rechts
wege.

n

In het bestier noemt 
men een bureel

Voorzitter.
2 Ondervoorzitters. 
Schrijver-Schatbew.

D. W erkingen op politiek gebied :
I. K a m er  kiezingen.  De afgeveerdigden der 

afdeelingen  zijn van rechtswege afgeveer
digden bij den arrondissementsbond van 
Rousselare voor het aanduiden der kandidaten 
van K am er  en Senaat.

II. Provincie.  Zij zijn ook afgeveerdigden 
bij den kantonalen bond.

III. Gemeente. Iedere afdeeling heeft recht 
tot een vast te stellen  getal kandidaten. — 
Iedere afdeeling kiest binnen of buiten zijne 
leden — onder de leden van den kiesbond — 
zijne kandidaten. — De kandidaten der drie 
afdeelingen zijn de kandidaten van den kies-' 
bond.

Om de werkingen te beginnen is er eenen 
oproep gedaan tot de bestaande inrichtingen. 
Landbouwersbond — Werklieden — Burgers
bond, zijn verzocht eik 4 voorloopige afge
veerdigden te noemen, die la ter waarschijnlijk 
zullen in hunne wederzijdsche afdeelingen 
herstemd zijn. Deze zullen de voorloopige 
gedachten onderzoeken en de vereeniging lot 
stand brengen.

De vereeniging is het w apen met hetwelk 
wij ons bestaan zullen moeten verzekeren.

M. de voorzitter vroeg als er iemand was die 
begeerde te spreken of bemerkingen te maken 
had, waarop M.Fred. Declercq het woord vroeg 
en zich u itd ruk te  als volgt.

E erw eerde  Heeren, Heeren en Vrienden,
Eene der meeste kwalen van onzen tyd 

(benevens het menschelijk opzicht w aaraan  er 
vele lijden) is voorzeker de jaloerschheid. Alle 
standen der samenleving zijn van die kwale 
aangedaan. Ook veel menschen die beschikken 
over bekwaamheid, tijd, macht, invloed, geld 
en andere middels, om door eigen initiatief 
veel goed te doen, verlammen hunne w erk ing , 
door de jaloerschheid.

Ik zei daar zoo even dat alle standen der 
maatschappij aangetast zijn door die ellendige 
en venijnige plage : de jaloerschheid. En inder
d aad  :

Onder het w erkvolk ,  bij voorbeeld, ’t Is 
genoeg dat er een zijne plicht beseffende, de 
meester w aarschuw t over het een of het 
ander insluipend misbruik, of een goed ge
dacht geeft s trekkende tot de eene of de andere 
verbetering voor ’t algemeen welzijn, zoo 
▼an w erkm an  als van meester; m aar  al te 
dikwijls zal hij door zijue m edem akkers  blin
delings afgekeurd  worden, uit jaloerschheid.

Onder de landbouwers.  De boeren zullen 
liever hunne peerden verkoopen aan vreemde 
kooplieden (al waren het verstokte joden) en 
liever aan 25 of 50 franks min per kop dan 
aan iemand van hunne streek. Waarom ? 
Omdat zij er niet over kunnen dat de gebuur 
(die misschien meer kennissen bezit en w a a r
schijnlijk, om hunne taal te spreken, beter den 
trek kent dan zij) niets m ag winnen aan 
hun peerd. Dat willen zij vo lstrek t niet, uit 
jaloerschheid.

Onder de burgers. De winkeliers (bij voor
beeld) zullen zich op het vreemde en uit

w eeder of derder hand koopwaren aanschaffen 
die hier, ter plaatse, gefabrikeerd wierden. 
Waarom ? Omdat zijden vooruitgang benijden 
hunner medeburgers, ofte wel hunne schran
derheid of hun vernuft miskennen, uit 
jaloerschheid.

ln  de politieke w ere ld  ook heerscht er 
helaas ! te veel jaloerschheid. Zoo gebeurt  het 
dat de hoogste verdiensten miskend en de 
verkleefste en onbaatzuchtigste w erkers  van 
het eerste u u r  voor de goede zaak, somtijds 
onmeêdoogend, stelselmatig, ten tijde en ten 
on tijde beknibbeld en op den rooster gelegd 
worden door partijgenoten ; ook dikwijls door 
personen wiens verdiensten tot nu toe onbe
kend bleven, en die er bijgevolg weinig aan 
spraak mogen op maken iemand lichtzinnig 
te oordeelen of te misprijzen.

Dezen staat van zaken moet kost w a t kost 
eindigen, het is hoog tijd, in het belang der 
eenheid van de katholieke partij, en om in 
’t toekomende, geen troef te spelen in de 
kaart  van den vijand en alzoo door de verdeeld
heid der krachten, slechte en onherstelbare 
gevolgen te verwekken.
, Persoonlijk kon ik met geen al te groote 

geestdrift het gedacht van het stichten van een 
kiezersbond bijtreden, en ik meende daartoe 
goede, ja zeer gegronde redens te hebben, 
welke ik overbodig acht vandaag uiteen te 
doen.

Maar, in de veronderstelling dat wij voor 
’t algemeen welzijn en uit geest van toege
vendheid ons eigen persoonlijk gedacht moeten 
slachtofferen (en eens te meer w a te r  in ons 
wijntje doen) in de veronderstelling, zeg ik ,  dat 
er een Kiezersuoiul i u t  s t a r i u  h w „ « ,  

op stevige en gewaarborgde grondslagen, dan 
zou ik het volgende voorstel willen zien ter 
stemming leggen, te weten : De leden van  
het bureel van  den kiezersbond verbinden  
zich geen m a n d a a t  te zullen aanveerden  
van volksvertegenwoordiger noch van 'pro
vinciaal- of gemeenteraadslid.

Volgens mijn inzien, zouden bedoelde 
bestuurleden van den kiezersbond, alzoo han
delende, een machtig wapen kunnen doen 
vallen dat anderszins tegen hen zou gericht en 
misschien u itgebuit worden, zich ontrekkende 
aan de beknibbeling (gew ettigde of niet) van 
m aar te werken voor eigen belang en voor 
eereplaatsen. Van eenen anderen kant, door 
hunne verkleefde en onbaatzuchtige w erk ing  
in den kiezersbond zouden zij de gelegenheid 
kunnen waarnemen om hunne bekwaamheid 
en hunnen iever in het w erk  te stellen, voor :
1) Het moedig en onverschrokken verdedigen 
der w are  katholieke principen en belangen.
2) Het degelijk inrichten der kieswerkingen 
en van den kiesstrijd. -3) Het doelmatig-onder
steunen der katholieke proganda, enz. enz. 
Dat zou, meer dan woorden, hunne verdiensten 
doen uitschijnen en waardeeren. Het zou de 
leden van den kiezersbond die het wel meenen 
aanzetten, om ten gepasten tijde aan te dringen 
opdat de verdienstelijkste en geoefendste 
bestuurleden zich als dusdanig zouden laten 
vervangeu, om met volle recht en de noodige 
bekwaamheid de katholieken van stad, kanton 
of arrondissement te vertegenwoordigen met 
beproefde, geoefende en bewezen kennis van 
zaken.

Dat is daar, ik steun er op, een gansch 
persoonlijk gedacht hetwelk ik, gebru ik  ma
kende van onze vrijheid met het woord, Ued. 
laat kennen en van hetwelk ik geern zal 
afzien indien er iemand iets beters voorstelt.

Ik eindig, met mijnen innigen wensch uit 
te drukken  dat het licht uit den Oosten en de 
zon der rechtveerdigheid uwe werkingen be- 
schijne en alle duistere plannen verijdele ! Dat 
de kromme en kronkelende wegen rechte 
komen, wat oneffen en hobbelig is plat 
gebracht worde ! Dat de bergen der ikzucht 
verleegd, en dat de valeien en de leemten der 
verdeeldheid voor goed aangevuld worden ! 
Dat alle katholieken zonder eene uitzondering 
eens van hert en eens van ziel, zich mogen 
scharen in dichte gelederen onder de wijde 
en breede plooien van het katkoliek  vaandel, 
w aar er plaats is voor alwie bewijst van goe
denwil te zijn !

Ten stryde dus, ten strijde voor het goed, 
gelijk weleer de vlaamsche kruisvaders, onder 
den kreet van :

God wil het !
Wij zijn er !

M. de notaris Vandemoortele sprak nog als 
volgt:

Mijnheeren,
Laat mij toe van slechts een paar woorden 

te zeggen. Iedereen spreekt hier in eigen 
naam, ik houd eraan van te zeggen dat voor 
zooveel ter mijner kennis, de heer voorzitter 
Dr Gits in zijne redevoering en de achtbare 
heer Burgemeester in zijn voorstel hier per
soonlijk eigene gedachten hebben uitgedrukt.

Zéker is het volstrekt noodig en zelfs drin
gend dat er een goed ingerichte kiezersbond 
tot stand kome. En om dat er een begin zoude 
wezen, komt het eenvoudig voor van 4 leden 
u it  de verschillige standen te belasten met 
eene algemeene vergadering  van de katholijke 
kiezers bijeen te roepen.

Ook daarom is de Burgersbond vergaderd 
om 4 leden onder de Burgerij aan te duiden 
dewelke deel zullen m aken van het voorloopig 
bestier hetwelk — gelijk zoo even wierd gezeid
— het initiatief nemen zal van al de katholieke 
kiezers van Iseghem bijeen te roepen. Hun 
w erk  is het, hun werk alleene, van in volle 
vrijheid, naar eigen goesting, de regels vast 
te stellen welke de politieke werkingen 
zullen beheerschen.

Ik steune op die onderscheiding, omdat 
er geen misverstaan zoude heerschen en dat 
men den Burgersbond met den Kiesbond niet 
verwarre, omdat men niet en zegge dat de 
politieke inrichting uit sden Burgersbond 
voortskomt. Die gewichtige zaak is van alge
meen belang en de Burgersbond op zijn eigen, 
w ierd  jniet ingericht om zelve die veran t
woordelijkheid op hem te nemen.

IV1. u u h t u i  O i t io  - i -  ---- ---------- ,

volgens wierd er tot de stem m ing overgegaan, 
100 stembrieven w ierdenaan  het bureel behan- 
digd.

M. Fr. Declercq bekwam 65 st,
M. Doktor Gits 55 »
M. Vande Moortele, Notaris 45 »
M. J. V anhaverbeke 43 »
M. Jules Rosseel 23 »
M. J. Van Naemen 21 »
Daar M. Vande Moortele niet aanveerdde, 

wierd  M. Jules Rosseel in zijne plaats g e 
kozen verklaard.

M. Fred. Declercq sprak nog als volgt :
Eerw eerde Heeren, Heeren en Vrienden,
Ik was van gedacht geene taak  te aan veerden 

in het voorloopig bestuur van den kiezersbond. 
Maar aangezien gij mij in zoo overgroot getal 
met uw e stem vereert, kan ik bij dit gedacht 
niet blijven, uit vrees van op zekere wijze 
m isbruik te maken van uw vertrouwen.

Ik aanveerde dus deze bediening, ik zal 
trachten dat vertrouwen w eerdig  te blijven, 
en ik bedank U allen hertelijk !

Zondag 13 dezer vergaderden de hoofd
mannen der Christene vakvereenigingen, van 
den bond der Landenaars en de vereenigde 
werklieden tot het kiezen der afgeveerdig
den bij den kiesbond. Wierden gekozen : 

Allewaert Em. 2 9 st., Dejonghe Pet. 26 st.-, 
Samyn Ad. 19st., Buyse Vic. 16 st. — Er 
waren 70 stemmers.

Zondag toekomende, 27 dezer, zullen de 
landbouwers, leden van den Boerenbond, op 
hunne beurt, hunne afgeveerdigden kiezen

Zitting van des Gemeenteraad
W o e n s d a g  2 3  D e c e m b e r  1908

om 2 1/2 ure namiddag.

W aren tegenwoordig : de HH. Eugeen 
Carpentier, burgem eester; Rosseel en Ameye, 
schepenen ; Baron Jean Gilles de Pélichy, 
Lefebvre, Coucke, Dierick, Gits, Van Naemen, 
De Ryckere. — Afwezig : de HH. Jules 
Vande Kerckhove, belet voor belangrijke 
zaken, en Joseph Seynaeve, door rouw.

Den heer Sekretaris  geeft lezing van het 
verslag der vorige zitting, waarin wij onder 
ander aanstippen : goedkeuring reglement der 
nijverheidsschool, en benoeming der leeraars. 
De benoeming in geheime zitting van den 
gemeenteraad, der leden van het bestuur der 
Burgerlijke Godshuizen : E. H. Van Coillie,



Olie, Riemen, Machienen, Moteurs, enz.
b i j '  GABRIËL VAN WTBERGHE

wiens mandaat eindigt in 1913, M. H. Paret, 
wiens mandaat eindigt in 1910, M. de Notaris 
Vande Moortele, wiens mandaat eindigt in 
1911, en M. Ch.-Louis Sagaert,  wiens mandaat 
eindigt in 1912.

M. Fred. Declercq wierd met eenparigheid 
hernoemd tot lid van het Armbestuur.

De reclamatiën op het abonnement van wege 
Mad. W we Hinnekint, MM. Vanneste-Deleu, 
Verham m e Alois, Le Corbesier Alb., Ameye 
AÏb., Declercq Jul., Geldhof-Demarez, Decoene- 
Mortier, Nonkel-Dendauw, Van Naemen Jos., 
Vanden Bogaerde Emile, Gaspard en André, 
en Mad. W we De Ryckere, zijn allen door den 
gemeenteraad verworpen.

De volgende worden in acht genomen : M. J. 
Schramme is van de abonnementtaks ont
slagen ; Nuttens Kinders, 10 fr. verminderd ; 
Vanmarcke wed. Jacobus, 5 fr. verminderd.

M. de Burgemeester  vraagt indien er iemand 
het woord vraagt over het verslag.

M. C. Gits. In het verslag die ik gelezen 
heb in de « Gazette van Iseghem » nopens de 
laatste zitting van den Gemeenteraad, be
m erkte  ik dat E. H. Van Overschelde zijne 
demissie van leeraar bij de nijverheidsschool 
gegeven heeft en ze vervolgens weer heeft 
ingetrokken. Ik zou daar willen de redens van 
kennen.

M. de Burgemeester. De redens van het 
ontslag wierden in de voorgaande zitting 
uiteen gedaan, en ik ben niet van zin op 
die zaak te rug  te komen.

M. Gits. Indien het schepenkollegie te w erk  
gegaan had gelijk het behoort, zou dit niet 
gebeurd zijn. Als er openbare plaatsen of 
bedieningen te bekomen zijn, zou dit moeten 
bekend gem aakt worden opdat elkendeen die 
bekwaam is, zich zou kunnen aanbieden.

M. de Burgem eester , '  De leden van den 
gemeenteraad zijn over die zaak ingelicht 
geweest, en hebben er  over gestemd; daar
mede is de zaak effen.

1° P unt. M. de S ekretaris  geeft  lezing 
der  s tadsreken ing  voor 1907 die m et a lg e 
m eene s tem m en  aanveerd  en goedgekeu rd  is.

M. de Burgemeester.  Al de rekeningen 
en mandaten der stadsrekening van 1907, 
zijn door het schepenkollegie nagezien, juist 
gevonden en goedgekeurd geweest.

2e P unt . Vaststellen — A) Uit te voeren 
openbare werken. — B) Noodige aan te gaan 
leeningen. — C) Nieuw te leggen taksen.

itj.. u-e uw i y&nicvöt/Gi g e e n  veei en o reed en  
uitleg over de verschillige deelen van dit belang
rijk punt. 1" Gezondheidswerken. 2e Wegenis. 
36 Doortrekking der straten, kalsijden. 4e Het 
maken van duikers, den nieuwen boulevard 
en dweersstraten, de Mandelstraat, duikers  
m arkts traat,  nieuwe graviers.

Het schepenkollegie stelt voor eerst de 
noodigste werken uit te voeren, te weten : 
Den boulevard, de dweersstraten, P ater  
Ommegangstraat, duikers m ark ts traat ,w erken  
K erk van het H. Hert ; het leggen van den 
g rav ie r  n° 11 van Joye ’s molen, tot aan 
de hofstede Lambrecht, Lendeledestraat; gra- 
v ierweg n° 35-36 van aan het knokhuis, 
Boschmolens, tot aan de Geite, en van den 
anderen kant, verbinding met de grav ier  
van Lendelede aan d ’ hofstede Maes. — Een 
du iker  van aan de kesteloot-brug door de 
Kortrijkstraat tot aan de Priesterstraat, om 
in verband te komen met de Pastorijbeek 
die langst daa r  gedeeltelijk moet overwelfd 
zijn.

E r zal ook eene som van 5000 frs, voor
zien zijn voor het afbreken van ongezonde 
en onbewoonbare huizen en dit (op aanvraag  
der gezondheids-commissie van Rousselare. 
Dus om al de voornoemde w erken  te kunnen 
uitvoeren, zal er moeten eene leening aange
gaan zijn.

M. Gits. Ik vind dat de overwelving der 
Pastorijbeek nuttelooze kosten zyn, en wij de 
weinig geldmiddels waarover de stad beschikt, 
aan nu tt ige r w erk  zoude kunnen besteden.

M. dc Burgemeester.  De gezondheidscom
missie heeft de stad belast met de uitvoering 
van dit werk en dring t aan, wij en kunnen 
dit niet meer uitstellen daarbij, in plaats van 
200 meters te overwelven gelijk het ons opge
leid wierd, hebben wij haar kunnen content 
stellen met 60 a 70 meters.

At. Gits. Ik vind het niet noodig; op andere 
plaatsen zou men nutt iger kunnen het geld 
besteden. De gebuurs  klagen daar niet v an ;  
verleden jaar zijn wij gaan zien op aanvraag  
der leden van de gemeenteraad, en het w ater  
der beek was zoo k laar  als pompewater.

M. de Burgemeester. Gevallen van typhus 
hebben zich voorgedaan, en nu nog onlangs. 
De gezondheidscommissie eischt dat dit w erk  
uitgevoerd worde.

M. Gits. Als de gezondheidscommissie dit 
eischt, is er niets aan te doen.

M. Rosseel. Het wordt ons opgeleid, wij 
kunnen  anders niet dan ons er naar schikken.

M. Gits. In alle geval het w erk  van den 
Boulevard, en eenige sedert lang vastgestelde 
w erken  behooren toch uitgevoerd te worden, 
want anders blijft dat wederom steken.

M. de Burgemeester.  Wij ’ zijn van zin 
dit te doen, ’t is overigens hetgeen ik k laar

en duidelijk daar zooeven zegde. Wij stellen 
dus voor eene leening aan te gaan van 
250 duizend franks. Niemand vraag t  nog het 
woord hierover?

Ziehier nu de middels welke het schepen
kollegie gezocht heeft om die leening te dek
ken. 1° de taksen op de duikers. De aaripa4ers 
van de straten w aar  er duikers geleid zijn 
zullen voor eiken kant der s traat 50 centiemen 
taks per s trekkende meter betalen; zij dus 
voor het inkomen der stad 1 fr. per meter ; 2° 
de taksen op den bebouwden en on bebouwden 

grond zullen verdubbeld worden, en gebracht 
zijn voor den bebouwden grond van 2 fr. op
4 franks en voor den onbebouwden grond 
van 1 fr. op 2 fr. ; 3° wijziging van het stelsel 
van abonnement. Vele herbergiers, betalen-nu
3 fr. abonnement. Dit zou gebracht worden op
5 fr. en voor de stadskas 1500 fr. opbrenggn. 
Daardoor zou het steeds aangroeiend gtftal 
herbergen in den binnen en den buiten v er
minderen. Zulke taksen worden ook in andere 
steden en  gemeenten geheven ond< r  andere te 
Rousselare w aar zij op 10 en 20 f. gebracht zijn.

Van jaar  tot jaar wordt er meer en m eer 
geklaagd over het abonnement. Deze opsp iaak  
is veel min op het cijfer zelve van den 
aanslag, dan op het gemis van evenredigheid.

. W y hebben de zaak onderzocht, en aan
gezien dit zal blijven duren  zoolang er geen 
vaste basis bestaat, hebben wij besloten d it 
t.e veranderen.

Het abonnement moet rusten op het - be
lastbaar inkomen, en den aanslag moet daarop 
dragen. Het schepenkollegie gehoor gevende 
aan den algemeenen wensch der gemeente
raadsleden zou dit nieuw stelsel voorstellen. 
De opbrengst van het abonnement zou op
38,000 fr. vastgesteld blyven, het cijfer zou 
omtrent hetzelfde zijn, aangezien wij niet 
boven de 40,000 fr. mogen heffen. Toegepast 
in dien zin, zou elk in evenredigheid zijn 
inkomen, taks per honderd franks betalen.

De inkomsten van Iseghem op 3 1/2 
millioen geschat, en door het steeds aangroeien 
van den welstand, door den handel, erfenissen 
enz. stijgende tot 4 millioen zou in evenredig
heid het inkomen van het abonnement verhoo- 
gen. Alzoo zouden wij kunnen de andere taksen 
gedeeltelijk of somtijds geheel afschaffen daar 
het gedurig  verhoog van het belastbaar inko
men, de opbrengsten zou vermeerderen. Op 
deze manier w are  er gemakkelijk middel tot 
het dekken van de 250 duizend franks die 
wij te leenen hebben.

M. Gits. De taks van 5 fr. voor de groote 
herbergen is te klein, ingevolge hetgeene de 
k ene herbergen zouden aangeslagen w'orden 
het werkvolk en de kleine burgers hebben 
reeds genoeg te betalen.

M. de Burgemeester.  De bewoners der 
groote herbergen die vallen in de klas dergene 
die in ’t abonnement aangelegen zijn, zullen 
in evenredigheid eene taks moeten betalen. Dit 
is voor het getal kleine kroegjes buiten en 
binnen stad te verminderen.

Al. Gits. Den eenen mensch is rjjk en den 
anderen is arm. De taksen van de duikers enz. 
zullen wederom zooveel en nog meer wegen op 
het werkvolk en den kleinen burger. Zoolang 
elk in evenredigheid van zjjne fortuin niet zal 
aangeslagen zijn, wil ik geene taksen stemmen 
die altijd meest op w erkm an en burger wegen. 
Als er geld gevraagd is voor de stadskas, wat 
zien wij ? ’t Zijn al de rijkste, die meest zouden 
moeten betalen, die vermindering van lasten 
vragen.

Als e r  zooveel gebrek is aan geld, waarom 
aanveerd gij niet de jaarwedden van Burge
meester en Schepenen en de zitpenningen van 
den gemeenteraad af te schaffen ? Dat zou nog 
2000 fr. ’s jaars  opbrengen.

M. de Burgemeester.  Het is reeds de derde 
maal dat gij zulkdanig voorstel doet, en van 
dezen keer zal ik hem niet laten vallen.

Gij en zult zeker niet peizen dat wij het 
am bt van Burgemeester en Schepenen aan
veerd hebben voor de jaarwedde ? Wie is er 
gelast met de studie, het nazien en onderzoeken 
van al de stadszaken, openbare w erken, enz., 
en w at is die jaarwedde ingevolge de som 
w erk  welke wij aan stadszaken besteden ? 
De zoogezeide jaarwedde van den Bur
gemeester bedraagd 840 frs. ’t is drz Tl.! 
als deze van een s tratevager,  en deze van 
schepene, die van een halven s tra tevager! . .  
(algemeen gelach).

Ik ben niet van zin van populariteit te 
zoeken, m aar ben voor het recht- en zal recht 
doen voor den een gelijk voor den anderen 
(algemeene teekens van goedkeuring), ’t Is 
ten anderen hetgeen ik zei bij mijn instal
latie als Burgemeester der stad.

M. Gits. Ik had altijd gedacht dat de plaatsen 
die wij bekleeden eereposten wraren, en dat 
in dien zin gij aan die jaarwedde niet zoudt 
gehouden hebben.

M. De Ryckere.  Indien de kas zoo leeg 
is, stel ik voor ons zelven een taks op te 
leggen als gemeenteraadslid.

M. Van Naemen.  E r zijn werklieden die 
ook abonnement en taksen moeten betalen, 
en er zoo slecht tegen kunnen. W are  er 
geen middel deze te ontlasten ?

M. de Burgemeester.  Door het aannemen van 
de nieuwe basis voor het abonnement, w are  
uwen wensch op voorhand vervuld. — Het 
meeste deel dier kleine taksen zouden er 
u i t  vallen.

M. Rosseel. Zulke menschen zijn nooit 
aauges legen .

M. Dierick.  Ais zij enkel een eigen huis 
hebben moeten zij geen ahonnement betalen, 
het is m aar als zij winkel of herbergen 
houden dat zij uit dien hoofde aangeslegen 
zijn

M. Van Naemen. W are  er geen middel de 
losplaats der statie te verlichten ?

M. Gits. Inderdaad, dit is zeer noodig. Men 
ziet e r  geene hand voor de oogen ; ’s avonds is 
het lossen en laden aldaar onmogelijk. Wij 
hebben reeds petitien genoeg gemaakt, wij zijn 
er waarlijk moe van.

M. de Burgemeester.  Zal de gemeenteraad 
voor princiep aannemen de eigendommen die 
aan de stad niet toebehooren te verlichten ? 
Dat zou ons verre brengen. — Nochtans indien 
gij het goedvindt, zullen wij het doen.

M. Gits. Zou men niet aandringen bij het 
bestuur van den ijzerenweg opdat die plaats 
behoorlijk v e r lich t ,en gekalsjjd worde ?

Al. de Burgemeester.  Wij hebben het reeds 
meermalen gevraagd en erover geschreven, 
alsook voetstappen ten dien einde gedaan.

M. Gits. Het is verre gebracht dat wij hier . 
in Iseghem zulk geen klein onbeduidend 
en nochtans zoo noodig w erk kunnen gedaan 
krijgen.

M. de Burgemeester.  Geene andere bemer
kingen daarvoor meer gedaan zijnde, zullen 
wij tot de stemming overgaan.

L itta A. en B. zijn met eenparige stemmen 
aangenomen.

Litta C. Die nieuwe taksen worden op elf 
duizend franks g e s c h a t ; 1° taks op de duikers ;  
2° verhooging taks op de bebouwde en onbe
bouwde eigendommen ; 3° op de herbergen. 
Deze worden door al de leden gestemd uitge
nomen door M. Gits.

39 P unt Overname door den s taat der kal
sijde van Iseghem naa r  Cuerne, wijk Katte.

M. de Burgemeester  doet uiteen dat het 
vervoer op den steenw eg zeer groot geworden 
is, en de staatsbaan van Ingelmunster-Kor- 
trijk veel min verkeer van wagens heeft en 
bijgevolg, dat die kalsijde door alle slach van 
kooplieden veel bereden is op onze kosten. 
Heuie heëft reeds <le zaak besproken en aan 
veerd, de vraag van overname voor te stellen. 
Lendelede zal er ook gevolg aan geven en de 
aanvraag  doen. Op onze beurt stellen wij U die 
zaak voor. Reeds heb ik bij de Permanente 
Deputatie daarover gesproken en ik twijfel 
geenszins of zij zal lukken, ’t w are  voor ons 
eene groote ontlasting. Algemeene goed
keuring.

4° P unt. H et lastencoliier van den 
reinigheidsdienst, wordt goedgekeurd.

5e P o n t . Hulpgeld Pompiers. —  Na
lezing der aanvraag  wordt de gevraagde 
subsidie aanveerd en algemeen goedgekeurd.

6e P u n t . Openbare vermakelijkheden. —
Van verschillige kanten zijn er reklamatien 
gedaan over het dansen. Ziehier eenige in
lichtingen daarover. Dit jaa r  heeft men in 
drie herbergen gedanst, en in eene tente. 
Maar men heeft bijzonderlijk gedanst in twee 
zalen. Die zalen hebben het inonopool. Wij 
stellen dus voor den taks te veranderen : 
voor het dansen in de herbergplaats zou de 
taks 10 fr. beloopen. Voor het dansen in 
andere zalen of in tenten 30 fr. per dag. 
Den taks op het dansen heeft opgebracht :
6 dagen aan 30 fr. 180 fr. 8 dagen aan 
10 fr. 80 fr. Gansch het bedrag der taksen 
beliep tot 430 fr. samen.

M. Gits. De taks van 30 fr. is w at over
dreven voor eene stad gelijk Iseghem, dat 
het 15 of 20 fr. w are, dat zou beter zijn.
E r  ware dan meer gedanst en dit zou meer 
geld voor de stad opbrengen.

M. de Burgemeester.  Nit mand is e r  ver
plicht te dansen.

M. Gits. I)at moet niet gezeid zijn.
M. de Burgemeester. Wij zullen het in 

stemmen leggen. Allen stemmen ja, u itge
nomen M. Gits.
7e P unt. Goedkeuring verpachting tolrechten.

M. de Burgemeester,  doet opmerken dat 
de tolrechten verminderen en dat de verpach- 
ting bijgevolg van jaa r  tot jaar  min opbrengt. 
Het bedrag is 135 fr. min als verleden jaar.

M. Gits. Is de m ark t  zoo verslecht dat en 
is niet te verwonderen en ’t is overal alzoo 
sedert de opkomst cler Boerenbonden, melke
rijen enz. E r komt geen volk meer naar de 
m ark t,  en de winkeliers verkoopen van langs 
om min.

M. de Burgemeester,  v raag t  de stemming.
De aanbesteding is goedgekeurd. Loosveldt 
Constant le lot 400 fr. Albert Rosseel 2° lot 
600 fr.

8° P unt . Standgeld barakken. — Tijdens de 
laatste kermis heeft het schepenkollegie die 
zaak onderzocht. Te Brugge is er een nieuw 
reglement ingevoerd diei de] beste uitslagen 
oplevert. Dit zou hier ook kunnen toegepast

worden. De grootste barakken zouden over de 
meeste plaatsen beschikken, mits aanbod. Die 
meest biedt beschikt over de plaats. De mindere 
plaatsen worden verhuurd  aan 1 fr. de vier
kante meter. Die foorgasten ontvangen hier 
jaarlijksch een schoon sommeken, en zij laten 
hier weinig geld ; ’t is om daarvan ook iets 
mede te deelen dat het schepenkollegie dezen 
voorstel doet. Daarenboven zou er nog een 
taks van 10 %> gesteld worden ten voordeele 
der politie. Verleden jaar bracht het standgeld 
der barakken 560 fr. op, waarvan er 320 fr. 
n a a rd e  politie gegaan is, en 240 fr. in de 
stadskas. Daar de politie nu goede en vaste 
jaarwedden heeft, stel ik voor dit te ver
anderen en haar slechts 10 %  toe te staan.

M. Gits. Ik vind dit goed. Zullen de 
Iseghemnaars die eene barak of peerdemolen 
hebben, ook de occasie hebben ?

M. de Burgemeester.  De foormannen hebben 
een journal, w'ij zouden ze daarover in hun 
orgaan kunnen inlichten.

9C P unt. Toelage werkloozènkas.
M. de Burgemeester  legt den aard en het 

doel uit dezer instelling Het geld door de 
stad gegeven, zou niet dienen noch voor gre- 
ven of werkstakingen van allen aard, m aar 
enkelijk om de werklieden te.ondersteunen die 
gebrek aan w erk hebben. In Iseghem zijn drie 
zulké kassen ingericht dezeder  schoenmakers, 
de borstelmakers en de bouwwerklieden die 
te samen 470 leden tellen.

Het schepenkollegie s te l tvoo r  eene som van 
150 fr. toe te staan die zal verdeeld worden 
onder dezedrie klassen ingevolge zy aan hunne 
leden zullen uitbetaald hebben.

M. Gits. Ik vind dat goed.
M de Burgemeester. Voor een begin is het 

genoeg ; wij moeten voorzichtig zijn.
M. Dierick.  Er zouden kunnen voor later 

grooter sommen bepaald zijn, gelijk in andere 
steden, die zouden uitbetaald zijn als de 
noodzakelijkheid zich voordoet.

M. de Burgemeester. Voor dit jaar zullen 
wij ons daarmede bepalen. — Aangenomen.

10° P unt . Vraag grondafstand gemeente
kerkhof, door de fam ilie Kips. —
Toegestaan.

De raad gaa t over tot de geheime zitting 
met gesloten deuren.

V oor Kerst en N ieuw jaargeschenk
kan men aan familieleden en vrienden 

geen beter, geen aangenaamer verrassing 
doen dan : Eene schoone bonbondoos of eenig 
ander nuttig  voorwerp w aarin  men eenige 
loten geplaatst heeft van de Tentoonstelling 
van Brussel ; hoe weinig men er geeft, ’t is 
eene onverwachte cadeau, waarvan de weerde 
verdubbeld en die u van vele kleine v e r 
plichtingen ontslaat.

BINNENLAND.
Geene goede soep of consommé zonder 

vloeibare Cibils.
Rousselare. — Dinsdag morgen bestatigden 

de geburen dat er ingebroken geweest was 
bij de echtgenooten Inghels leurders op de 
N ieuw m arkt alhier. Do politie werd verw ittigd  
die op hare beurt de bestolenen verwittigde die 
op reis waren Bij hunne tehuiskomst bestatig
den zij dat er een bakje dat eene zekere som 
geld bevatte, verdwenen was.

— Maandag namiddag kwam zekeren V. 
door de Hazelstraat met eene kar geladen 
met kolen, voor zich stootende. Twee policie- 
agenten daagden op en sloegen hand aan 
man en k a r  dewelke zij, den eenen in de 
doos stopten, de andere in bew aring namen. 
Volgens het schijnt zouden de kolen op de 
statie ontvreemd zijn ten nadeele van heer 
D’Hondt, handelaar, St-Hubrechtstraat.

— In den nacht van Zondag tot Maandag is 
er brand ontstaan in de suikerijdroogerij, toebe- 
hoorende aan Ivo Degroote-Decor te, land
bouwer op het gehucht de Tassche, te Rousse
lare. Het a larm  werd spoedig gegeven en een 
veloryder kwam de pompiers verwittigen. 
Dezen spoeden zich ter  plaats, doch de geburen 
wayen er reeds in ge luk t het vuur uit te dooven

Gansch het dak der drogerij was vernield.
De oorzaak w w d t  toegeschreven aan het te 

spoedig droogen der chicoreiboonen die v uur  
gevat hadden.

Van al de kwalen die het menschdom 
teisteren, zijn het fierecijn en het rhum atism  
zonder overdrijving, de meest onverdrage
lijke van allen. Zich verplicht zien in eenen 
zetel te blijven zitten gedurende lange dagen, 
voortdurende en inbijtende pijnen te lijden 
af te zien van eene droeve kwaal die ons 
verdrietig en menschenschuw maakt, is dit 
geene dubbele pijn ? En w elke remedie 
daartegen stellen ? De Elixir Vincent tegen 
jicht en rhum atism , uit Brussel, door zijne 
vernuftige en wel berekende samenstelling 
kan m aar alleen uw e pijn stillen en u, met 
eene spoedige genezing opnieuw een ge lu k 
kig  en bedrijvig leven verschaffen, dat ons 
allen zoo noodzakelijk is.

PrijsJ3.fr. Depót A. Rodenbach, groote Markt 
Iseghem*



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

ST A D SN IE U W S
Tusschen zaterdag en zondag nacht is er 

gestolen geweest bjj Aug. Vautomme, bakker, 
3 kiekens en 6 konijnen, bij Jean Vandeputte, 
landbouwer, Rousselarestraat, 18 kieKens en 3 
aanden, en zondag avond tusschen 6 en 7 ure 
bij V erm au taan  Boers Linde,  2konjjnen en bij 
Fl. Verfaille 6 konijnen.

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

454 Jeanne Boucquet, dv. Jules en Maria 
Lezy. — 455. Ivonne Vankeirsbilck, dv. Henri 
en Élise Bruneel. 456. Gustaf Samoy, zv. Gustaf 
en Maria W ittouck . — 457 Magdalena Ooster- 
lynck, dv. Silvin en Leontine Vandoorne. — 
458. Godelieve Vandaeledv. Lifard en Theresia 
Callens. — 459. Michel W erbrouck, zv. Victor 
en A ugusta Sabbe. — 460. Antonia Geldhof, 
dv. Hector en Maria Scherpereel. — 461. 
lvonna Tytgat, dv. Const, en Maria Ailewaert. 
Irène Fraeye, dv. Aloise en Maria Lefevere.

ST E R F G E V A L L E N  :
285. Pharailde Windels, huish. 66 j. wed. 

1® Francis Ameye, 2° Désiré Depondt, echt1" 
Leo De Jonghe, Hospitaal-Rousselarestr. — 
286. Charles Decock, 7 m. zv. Theophiel en 
Gabriella Mulier. — 287. Marie Snutsel, huish. 
31 j. echt'8 Jules Vandenberghe, Rousselarestr. 
— 288. Amelia Oosterlynck, kloosterlinge, 
83 j. dv. Jean en Isabella Dejonghe, Klooster 
Zusters van Maria. — 289. Marie Herman, 
landbouwster, 84 j. wedw0 Charles Louis 
Maertens, Boschmolens. -  290. Michel Dewitte, 
2 j .  zv. Bruno en Emma Yanderheeren, Mol. 

H U W E L IJK E N  :
83. Joseph Grymonprez, borstelmaker, 22 j. 

en Marie Kerckhof, borstelmaakster, 18 j.

BIJ UITSCHEIDING.
Uitverkoop van

Cigaren, groote hoeveelheid cigaretten, spon
sen, zeemvellen, matten, portemonnaie’s, 
pijpen (veel steenen pijpen) kleerstoffen, tabak- 
peerd, toog en winkeltoog.

A lles aan buitengewone lage prijzen.

W' Cleryckx, Kruisstraat, Iseghem.
Studie van den 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 van betaling.

STAD ISEGHEM 

Plaatselijke

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

VERVOER der VUILNISSEN
van den Reinigheidsdienst.

B 3RICHT :
Het kollege van Burgemeester en.Schepenen 

der stad Iseghem, Maakt de belanghebbenden 
kenbaar dat er op Woensdag 30 December
1908, om 11 ure 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  S tad,  voor het jaa r  1909 

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

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 den notaris 
VANDE MOORTELE te Iseghem

Bij uitscheiding van bedrijf 
en woonstverandering

OPENBARE VERKOOPING VAN

Schoone Woonhuizen
MET HOP,

te ISEGHEM, Gentstraat.
Koop I. — a) Schoon HANDELSHUIS met 

hof, magazijn, hooge schouw dienende voor 
fabriek, peerdenstal en remise met bijzonderen 
u i tgang  in den keunekouter, gebru ik t door 
den verkooper mits 500 fr. tot 1 Oogst 1909.

b) HUIS met winkel en koer, palende aan 
voorgaande, geb ru ik t  door J w Julie Lafaut,  
mits 200 fr. ’s jaars tot 1 Mei 1911.

Koop II. — Schoon HANDELSHUIS met 
hof, waschhuis en peerdenstal en bijzonderen 
u i tgang  in den keunekouter, gebru ik t door 
.Alfons Denolf, mits 366 fr. ’s jaars tot 
1 Mei 1909.

1 / 2  %  Instelpenningen te w innen.
Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

INSTEL : Donderdag 7 Januari 1909, 
OVERSLAG : „ 21 „ „

telkens om 3 ure namiddag, ter  herberg  
de Peer,  bij C. S tragier, Kerkplaats, Iseghem,

Studie van de Notarissen 
LE CORBESIER te Iseghem, en 

STANDAERT te Brugge.

Donderdag 21 Januari 1909, om 12 ure
’s middags, ten verzoeke van M. Andrè  
Vanden Bogaerde, te Iseghem, ter  hofstede 
geb ru ik t  door Ivo Cappeel, te THOUROUT, 
Langenhoek

VENDITIE VAN
25 koopen zware Canada-Populieren; 

90 koopen Eiken; 1 Olm en 10 koopen 
Taillie, staande bij den g rav ie r naar 
Cortemarck, dus gem akkelijk  om te ver
voeren.

9 maanden tijd van betaling.
V e rg a d e r in g ' t e r  hofplaats van Ivo Cappeel 

te Thourout.

Huis “ LE LYNX 9 9

Hoek der Rousselare- en O. L. V rouw straten
BIJ VERMEULEN

Verkoop van alle slach van Kruidenaarswaren, Wijnen & Likeuren
OVERZICHT V A N  EENIGE PRIJZEN :

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

1 fr. 20 de kilo — 1 fr. 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 
groote

Genever, 
Brandewijn 
Punch 
Cassis 
Anis 
Anisette
Elix ir  d ’Anvers 
Citronelle 
Pastille 
Rhum

gelegenhenheid
keus
de liter

van Nieuwjaar, 
van Likeuren :

fr.

Congnac
Picard de flesch

2,00 2,50 2,75

1,20
1,30
1,10
0,90
0,90
1,10
2,80
0,95
0,95
2,00
3,50
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 orgenw ijnen, B ordeauxw ijnen en L ikeurw ijnen.
Byrrh, de liter, 2 .7 5  

Sam os, Porto , Malaga, Madère, 1 fr. de flesch.
B ordeaux 0 ,8 5  — 1 ,0 5  — 1 ,2 0  — 1 ,3 0  — 1 ,5 0  de flesch. 

Champagne t« beginnen van 1 ,7 5  fr.

Misdaad. — Er wordt veel Vieux-Systéme 
verkocht in witte kruikjes of stoopkens, doch 
e r  bestaat maar eenen echten Vieux-Systéme 
van het merk « ’t W it Stoopke. » W il t  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.

De Briefdrager.

Het ambt van briefdrager behoort tot een van de belang
rijkste bedieningen !n het land. want weinige ambtenaren 
zijn met gewichtiger bezigheden belast. Hoevele schatten en 
geheimen, hoeveel wel en wee omval hij iederen morgen 
met zijne hand ! Wij achten de briefdrager een onmisbaar 
persoon in onze hedendaagsche samenleving. Hoe zouden 
wij aan onze berichten moeten komen zonder briefdrager? 
Zesmaal per dag komt hij bij ons en doet ons menig belang 
rijk bericht toekomen De volgende, zeer belangrijke tijding, 
die ons eenigen tijd geleden werd gebracht, zullen wij Ü 
hieronder eens verhalen :

De Heer ALFRED BERANGER, velofabrikant, Blu- 
merstraat 22 te Maeseyck. deelt ons mede, dat mij gedu
rende 10 jaren aan eene borstziekte heeft geleden. Wat ik 
gedurende die tien jaren heb geleden, kan alleen een borst- 
lijder beseffen. De slijm zat vast op de borst en kon niet 
loskomen. Ik leed aan benauwdheden en somtijds was ik 
zoo kortademig, dat ik mijne werkzaamheden niet kon 
verrichten. Ik sliep slecht en had in het geheel geen eetlust. 
Hoewel ik allerlei geneesmiddelen gebruikte, kon ik maar 
niet genezen en was de wanhooo nabij. Op aanraden van 
een kennis ben ik tot het gebruik der Abdijsiroop overge
gaan Ik kocht eene flacon bij de apotheek van Venckenray 
en na het gebruik van die eersie flacon kwamen de fluimen, 
die altijd erg vast zaten, gemakkelijker los. Ik heb het 
gebruik met de Abdijsiroop voortgezet en na het gebruik 
van 6 flacons was ik geheel genezen. Gaarne geef ik U het 
recht, dit bekend te maken.

Borst-, long- en astmalijders, wanneer gij evenals de heer 
Alfred Beranger de Abdijsiroop neemt, zult gij evengoed 
genezen als hij. De Abdijsiroop geneest anderen, waarom u 
niet ?

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

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

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

Iseghem en in alle goede apotheken.

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

Revalenta du Barry
“ onderzocht, het is rijk aan phosphorzouten, salpeterstof 
“ (caséine, enz. ) en potaschzouten — de hoofd, bestand- 
“ deelen van dè hersens zenuwen, beenderenbloed en 
“ spieren; derhalve bevat Du Barry’s Voedsel al de levens- 
“ ingrediënten tot herstel van zenuwen, spieren, verterings-
* organisme, enz., en de bestanddeelen van het voedsel zijn 
“ in zoodanigen vorm, dat zij door de zwakste personen 
“ geredelijk worden opgenomen. Voor ongesteldheden van
* ae maag, het bloed, de zenuwen, hersenen, enz., is de 
“ Revalenta ongeëvenaard. Ik kan het aan geneeBheeren 
“ en anderen gerust aanbevelen als een volmaakt voedsel 
“ voor zieken en tinderen. „

D' Elmslie schrijft te dier propooste: “ üwe REVA- 
LENTA is haar gewicht in goud waard ! „

“ Bonn, 19 Juli 1885 
“ Die lichte en aangename bloem is de beste verteerbar 

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

“ Dr R u d o l f  W u r z e r . „ 
Voor de herstellenden is het ’t voedsel bij uitnemendheid, 

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

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

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

Men bekomt eene voortreffelijke C R E M E  door een versch 
dooier van een ei bij te doen, wanneer de schotel van vuur 
genomen wordt.

l i l l G E i T

SUNLICHT 
is Waarlijk wonderbaar voor 
den Wasch maar men moet ze 
alleen gebruiken, het is te  

zeggen zonder malsche 
zeep, die het goed 

beschadigt.

t
Volgt ie S I M T  wijze.

SCHüE P V a &k T V ^ N  ISEGHEM.
La P a ix  en Bruges P o r t  de Mer, beide 

met lijnzaad voor Alf. Dassonville, Lendelede. 
— Eiffel, met lijnzaad voor de Gebroeders 
Vandemoortele, Émelghem. — Op het onver
w a ch ts , met lijnzaad voor Constant Vande
moortele. — Maria,  met kolen voor Bourgeois, 
bakker, Emelghem.

TAARTEBAK
ZONDAG 27 DECEMBER

In ’t Nieuw K w a r t ie r ,  
bij Jul. Vanbesien-Iverckhof, de Pélichystr. 

In N ieuw Iseghem, bij Aug. Dejaegher, 
Rousselarestr.

In de Vrede, bij Rosiers-Christiaens, 
Rousselarestr.

In de Visscher, bij A!f. Denys, Rousselarestr. 
ZONDAG 10 JA N U A R I 1909

In den Belle Vue, bij C. Scheldeman, 
Rousselarestraat.

Prijskam p

met de JA SK A A R T
ZONDAG 2 7 DECEMBER

In de coq chantan t,  bij C. Deblauwe, 
Rousselarestraat.

ZONDAG 17 JA N U A R I 1909
ln St Hilonius, bij Fred. Kerckhof-Verhuist, 

Kerkplaats  
30 fr. Prijzen.

Jaarlijksche Prijskamp
Zondag 27 December 1908,

in  de Gouden Leeuw  
bij Jules CLOET-DUYVEJONCK, Gentstraat 

50 fr. prijzen SO fr.

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

doe uw e aankoopen bij
H enri VERCAMERT-DECLERCK

de P élichy s tra a 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 gen oegen  onze 

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

MAGAZIJN V A N
M o d e a r t i k e l e n ,

KLEERSTOFFEN
W i t  G o e d ,  enz.

G E Z U S T E R S  V A N D E P U T T E
NIEUWSTRAAT, ISEGHEM

Groote en rijke keus van fouftwen
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 lleè aaa. zeer gen ad ige  prijzen.



Te pachten
Schoon en gerieflijk woonhuis gelegen te 
Iseghem Rousselaarstraat, nevens het klooster 
der E. P. Capucienen. Zich te bevragen bij M. 
Art. Vandeputte brouw er •alhier.

Te koop per OCCASIE
BIJ

Gabri Tm Wtïerglie, ïseghem
Eene Lintzage « met ’t hand en pedale ». 
Eene ronde Zaag « m e t  as, kussens, enz

10 fr. ».
Eene Boor- en Kapmachien.
Eene Tabaksnijmachien«duitsch si js teem » 
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.

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

J. DE BTJSSCHERE-BONTE,
S‘ Hiloniusstraat, ISEGHEM.

GROOTE STO OM VERW ERIJ

E m m a  JREJSTIEJR
Marktstraat, 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van gemaakte 
kleedingstukken in alle kleuren.

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

kleurde kostumen en to i le t te n .— I n ' t  uieuw 
wasschen van gordijnen, stors, tapeten, car- 
petten, wolle sargien, enz.

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

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

Zeer genadige prijzen.

F A f i f i l E K ;  v a t ?  J W A T l R A S S E r ï
Vraagt en gij zult verkrijgen ! !

MATRASSEN in

Handel in Kolen en Cokes

voor 'l personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend, met traversm erbij, aan 29, 34, 39,43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren, 
enz., aan ^3, 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 kangewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus niet 
verwarren met katoenftocon, die hard en in ballen komt.

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

Schaapwol aan fr. 2 ,60, 3 ,60, 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 

ivtagaasijn van meer c « ii lOO gsmaaltte matras
in »lle prijzen en hoedanigheden

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

Matrassenmakerij « DE STER >
IIST ’t GROOT ITV ’t KLBirC

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

Ch. V E R S T R A E T E -L E M E T T R E
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 ,  N °  3 7

V E R K O O P  IN ’T  G R O O T  &  IN  

T r o u w e  B e d i e n i n g ; .

K L E IN

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

W L A F A U T - L A H O U S 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 h u is ge la st zich  ook  m et het 
n ieu w e  w assch en  van a lle  v e ilen .

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

Naamlooze Maatschappij
gevestigd te ROUSSELARE

Agentschap der« Société Générale de Belgiqus» te Brussel 
j T H I E L T  

Hulpluizen > ( 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. 
Koop en verkoop van vreemd geld en vreem 

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

het buitenland.
Bewaarneming van titels en weerden 
Voorschotten op titels.
Uitvoering van beursorders. ■
Inschrijving op uitgaven. - \
Regeling van titels, enz. enz.
SPAARKAS onder de waarborg van de 

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

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

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

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

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

AGENTSCHAP
VAN DEN

Crédit &énéral BypotMcaire
B e s t i e r  :

6 5 , 'koninklijke s t ra a t ,  BRUSSEL.

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 Crochon,
Marktstraat, 21, ISEGHEM.

Antwerpsche Hypotheekkas
Naamlooze Maatschappij te A n tw 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 a llen  tijde, m et groo te  en k le in e  som m en

O b l ig a t ië n  a a n  3 , GO % i n t r e s t
worden uitgegeven in evenredigheid der toegestane leeningen op eersten ran g

S P A A R K A S
INTRF'nT ! %  °P de tijdelijke stortingen met g em ak  van te ru g b e ta l in g
InlKhbl ( 3 , 0 0  %  op de stortingen voor geruim en tijd.
De gelden, toevertrouwd aan de Antwerpsche Hypotheekkas beliepen

op 31 December 1907 t o t ........................................................ fr. 87,814,876,97
W A A R B O R G

A) De leeningen die op dien datum bestonden voor een bedrag van fr. 90,029.639,31
B) Het Maatschappelijk kapitaal gansch ingeschreven . . » 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
C) Reserven en inogeliike waardevermindering . . . »  2,925,799,02
zij dus bijna honderd en drij m illioen frank waarborg, niet onderhevig aan verlies.

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

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

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E M

M. & M“  H. M E I E R
Bijzondere ChlrurfijM Tandmeesters-Specialibten 

Gediplomeerd door de hóigtsche 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 gevan g , huis m et k oetsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pjjnlijke 
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 uit het huis van 
Mr eu 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 waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  geb ijten  van af 
100  frank en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
laboratoire van 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.

U it ter hand te koopen
Twee werkmanshuizen onlangs nieuw 

met stagie, koer en citerne, gelegen te Iseghem 
K rekelm otestraa t.— Inlichtingen ten bureele 
vande  « Gazette van Iseghem »,

Huis Gezusters Devos
Kortrijkstraat, Iseghem .

recht over de Nieuwe Sint Pieter.

Ivan
Fourruren  van de hoogste tot de minste 

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

stotfen, gem aakt en gebreid goed.
Schoone premien voor comptante betaling.

Zeer genadige prijzen.
HUIS VAN VERTROUWEN

W ekelijksche Markten
KOfiTaiJK 21 Dec.

Tarwe heet fr. 19,50 a 20,50 
Rogge . . 00,00 a 16,50
Have# . . 00,00 a 17,50
Koolz. olie 100 k. 00,00 a 65,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a, 47,50 
Aardappels . 5,50a 6,00
Boter per Kilo 2,70 a 3,00
Eieren per 25 4,80 a 4,95
Suikerjjb. beschikb. 14,00 

id. 1908 14,00
roüsselake 22 Dec.

20,25 a 21,00 
19,50 & 19,75
16.00 a 17,00
18.00 a 18,50
20.00 a?l 00 

7,00 a 7,50 
2,80 a 3,10 
3,86 a 3,16

Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Kogge . .
Haver .
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25
Suikeryboonen gele 14,25 
Suikeryboonen 1907 a 14,75 
Viggens . 19,00 a 20,00
Koolz. olie 100 k« 00,00a 67,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 48,00

DïYüfZS 9 D«c.

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

BRUGGE ]9 Dec.

Tarwe de 100 k° 19,50 a 20,00 
Rogge . . 16,00 a 00,00
Boter . . 2,70 a 2,90
Aardappels 6,00 a 7,00
Haver 100 k° 17,00 a 17,50 
Boonen 18,50 a 19,00
Vlas 0,00 a 160

14 Dec.
20.00 a 20,50
15.25 a 16,50
18.50 a 19,00 
00,00 a 07,50 
00.00 a 48,50

5.50 a 6.00
3.50 a  4,00 
2,70 a 3,00

00,00 a 13,75 
14,00

16 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 
L 6 0 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

AUDENAERDK 1 0 Dec. 17 Dec.
Aardappels 100 k° 6,25 a 6,25
Boter de kilo . . 2,77 a 2,90
Eieren per 25 . 0,00 a 2,87
Verkens . . . 34,50 a 30,00
Konijnen . . .. 3,00 a 2,87

ANTWERPIN 21 Dec.

Soda-nitraat beschikbare fr. 22,30
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 27,00

Veemarkt Antwerpen 21 Dec.

45 ossen l 9 kw. 0,78 a 0,98
115 koeien 0,00 0,00
58 veerzen 0,76 0,96
33 stieren 0,66 0,86
21 kalveren 1,05 1,15


