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GAZETTE ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een jaar . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
J  . D o o zxx m ,

Bousstlaarstraat,
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.
BEKENDMAKINGEN:

0,16 c. den r » g » l  

Rechterlijke aankondigingen 0 ,(0  e i i .  

Aanbevelingen 0,25 «. fé.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

Een uittreksel der Affichen bij den 
drukker van dit blad gedrukt, w#r- 
den M Ttrgtli tweemaal in de Gaaett* 
overgenomen.

Geachte Medeburgers.
Den goeden uitslag van het Aller

schoonste feest, met hetwelk gij 
uwen Burgemeester, zondag laatst 
vereerd hebt, is te danken aan de 
ieverige samenwerking van de in
richters en de uitvoerders van het 
teest, ’t is te zeggen van de gansche 
bevolking van Iseghem.

Daarom wil ik, eenieder van u, 
zonder onderscheid van stand of 
van denkwijze, vriendelijk verzoe
ken, dezen brief te aanzien, als een 
persoonlijk bewijs van mijnen 
hertelijken en rechtzinnigen dank.

Met de verzekering : dat ik zal 
doen dat ik kan, om uwe genegen
heid en uwe achting te bewaren.

de Burgemeester 
Eug. CA RPENTIER.

Plechtige Inhuldiging
van Mijnheer

E u g .  c a r p e n t i e r -h a m m a n
als B urgem eester 

op Zondag 3 Mei 1908.

De inhaling van Burgemeester Carpentier 
beloofde luisterlijk te zijn, m aar zij overtrof 
aller verwachting, te m eer daar zij door een 
prachtig  weder begunstigd wierd.

Het w as een eerlijke M eidag; van ’s morgens 
vroeg sc'nong de zon aan den azuren  hemel en 
doortintelde de bloemkransen die over de 
straten gespannen waren. De vlaggen w ap
perden langs de voorgevels en riepen in hunne 
tale met dichten en jaarschriften : h oezee! 
welkom! den nieuwen Burgemeester.

Met ’t krieken van den dag was iedereen in 
de weer om de pinting te sch ik k en ; de straten 
w aren  in echte bloemengangen herschapen, 
hetgene voorzeker nergens als te Iseghem met 
meer sm aak en verscheidenheid w ordt opgevat 
en uitgevoerd. Verschillige schoone poorten 
w aren  hier en daar o p g e r ic h t ; onder deze ver
dient de Brugpoort eene bijzondere melding : zij 
verbeeldde eene dier oude poorten, gelijk men 
in sommige vlaamsche steden nog aantreft.

De w erkm answijken, bijzonderlijk deze w aar  
de stoeten tot nu  toe weinig of niet voorbij 
g ingen , hadden hun uiterste best gedaan 
om M. den Burgemeester te vereeren. Zij 
w aren  opgetooid als jonge bruiden met alle 
slach van bloemen, kransen, kroonen en 
opschriften; tot de nederigste huizen hadden 
nog elk eene bijzondere versiering.

De overheden gingen den heer Burgemeester 
te gemoet langst de kalsijde van W ynkel- 
St-Eloi, a lw aar  M. Gustaf Rosseel, 1° schepene, 
in name der bevolking, hem welkom heette. 
Bij zijne intrede in de stad, wierd M. Carpentier 
begroet in nam e der bewoners van « Achter 
de K erk  », door M. F. Vanneste, veearts, in 
dier voegen :

Hooggeachte Burgem eester,
In name der feestcommissie en van de be

woners van dezen volkrijken wijk, bieden wij 
u  met innig genoegen onzen oprechten w e l
kom groet.

Wij zijn waarlyk fier omdat gij onzen w yk  
met uw e blijde intrede vereerde, wij bedanken 
u daarover, juichen uw e goede inzichten toe, 
en zien daarin een bewijs uw er bijzondere 
genegenheid voor ons gewest.

Het stadsbestuur heeft hier reeds merkelijke 
verbeteringen gedaan, onder andere aan den 
Knok, de verbreeding der Slabbaardstraat en 
de onlangs geopende straat, die de Meenen- 
s traa t  en de de Pélichystraat verbindt. Wij 
danken u  daarvoor en verhopen dat wij nog 
meer verbindingen met het midden der stad 
zullen bekomen.

Een zeer voordeelig w e rk  onder opzicht van 
waterafleiding, w are  onder ander deze der 
K ortrijkstraat, Droogen Jan en Slabbaard
straat. Deze laatste reeds aangenomen zynde, 
hopen wij deze w erken  w elhaast te zien

uitvoeren. Wij rekenen daarvoor op uw  gezag 
die wij hooge schatten, en stellen ons ver
trouwen in uw e bezorgdheid voor onze 
belangen.

Wij vereenigen ons m et geheel de stad, die 
u heden als ’s konings weerdigen am btenaar 
zoo plechtig vereerd en eenparig begroet.

Gelieve de Heer u  een lang en gelukkig  
bestier te verleenen, tot bloei en w elvaart 
onzer stad, tot bate der katholieke eendrach
tigheid en onderlinge liefde onzer mede
burgers.

Laat ons toe u dezen bloemtuil aan te 
bieden, als het zinnebeeld van onzen welkom 
en der eerbiedige toegenegenheid der « A chter 
de K erkenaren. »

De stoet die zich aan Sint-Josephsgesticht 
gevormd had, g ing  in goede orde door al de 
bijzonderste straten  der stad, gevolgd door de 
rijtuigen w aarin  zich de overheden en hoog
geplaatste personen bevonden. Wij bemerkten 
M. de B urggraaf de Jonghe d ’Ardoye, senator, 
M. Vanden Bussche, burgemeester van Ardoye, 
Baren K. Gillès de Pélichy en M. J. Delbeke, 
volksvertegenwoordigers, M. Loontjens, lid 
der bestendige afveerdiging, Baron J. Gillès 
de Pélichy, prov. raadslid, en M. C. Schotte, 
M. J. Mahieu, burgemeester van Rousselare, 
den heer bestuurder van bruggen  en wegen, 
de Eerw. Heeren pastors van Iseghem, de 
heeren leden van gemeente-, kerk- en d i^h -  
raad, de heeren vrederechter, b ijgezegde 
rechters en greffier, enz., enz.

De straten krielden van ’t ''■oX  >' in 
niet w aren  er zooveel vreemd^10^®^ n^a r  sJ;a(i 
gekomen. E r  wierden ron£‘ de 4000 kaarten 
in de statie afgenomen, «iaar nog een veel 
grooter getal mensche-1 w aren  te voet, per 
rijtu ig of per velo uittil® richtingen naa r  hier 
toegestroomd. Men *Jkent dat er dien dag wel
10,000 vreemdelingen in Iseghem waren, 
’t W as een w e tg e v e n d e  dag, w an t  er wierd 
wel verteer jedaan.

Den stoet- was luisterlijk; onmogelijk w a re ’t 
al de maatschappijen en gilden op te noemen, 
dat ze*» ons te ver leiden; deze der April- 
vissoAers, van Willem Teil. enz., wierden zeer 
onbemerkt, m aar bijzonderlijk de praalwagens 
die voor deze der naburige steden niet moesten 
onderdoen.

De Kaartersvrienden kw am en eerst, het 
waren vrolijke lieden, die zich aan hun geliefd 
spel overgaven, ondertusschen een glas bruin 
drinkende en een geestig liedje zingende.

De wagens der Schoen- en Borstelnijverheid 
waren prachtig. Zij toonden hoe de produkten 
der Iseghemsche nijverheden de wereld door 
verzonden, hier weelde en rijkdom verspreiden.

De Boomteeltkring had wederom een schoonen 
w agen vervaardigd, die in frischheid en keurige 
opvatting de voorgaande evenaarde. Dezen 
van het Gildenhuis verdient ook eene eervolle 
melding.

Ten slotte was ’t de wagen van den Burgers- 
bond, die de verheerlijking van handel en 
nijverheid voorstelde en zeer bewonderd wierd.

Voor ’t  laatst noemen wij de kindersschaar, 
voorzeker de meest belangwekkende groep, 
die op de Markt voor ’t verhoog w aarop  den 
heer Burgemeester en de overheden zich be
vonden, de verschillige bewerkingen der vlas- 
nyverheid vertoonden en bezongen.

Iedereen was v e r ru k t  over de bevalligheid 
en de gepastheid die zij in zang en gebaren 
aan den dag legden. Het w aren  gelijk ge
oefende stielmannen en vrouwen die op maat, 
met zw ier en gemak, onder blij gejoel, hun 
w erk  uitoefenden onder de toejuichingen der 
overheden en der omstaanders.

Om 5 u re  had de officieele ontvangst op het 
stadhuis plaats. M. Gustaf Rosseel, schepene, 
sprak den volgenden welkomgroet u i t :

Geachte H eer B urgem eester,
Mijn eerste woord is een woord van wel

gemeende welkom.
W elkom in naam van den gemeenteraad, 

welkom in naam  van gansch onze bevolking, 
die door hare algemeene deelneming in de 
feeste reeds hare gevoelens heeft u itgedrukt.

’t En zal u  niet verwonderen dat ik  u 
voornamentlijk verwelkom namens den ge
m eenteraad; wij zien immers in u  een man 
die bekwaam is de zaken onzer stad zóó te 
geleiden dat handel en nijverheid er bloeien,

dat de vooruitgang die zich in de laatste 
tw in tig  jaar  voordeed, zich nog verder uit- 
strekke t,ot -welzijn en geluk onzer bevolking.

Gij zijt immers een kind van Iseghem, en 
daarom draag t  gij uw e  moederstad in het 
herte. Sedert 1903, toen gy hier als gemeente
raadslid uw e intrede deed, hebben wij. 
gemeenteraadsleden, kunnen bestatigen dat 
gij, benevens die liefde voor uwe stad, ook de 
Kennissen en begaafdheden bezit om het geluk 
onzer bevolking te bewerken.

Uw vriendelijke, genegen om gang met elk 
van ons won u  meer dan onze achting, en 
daarom Vernamen wij met vreugde dat gij de 
taak wildet opnemen ons hoofd en onze 
leidsman te worden.

Sedert dien hadden wij reeds genoegzaam 
bewijzen dat wij in onze verwachting niet 
zouden bedrogen zijn.

Eene stad bestieren, eene stad van nijverheid 
ea vooruitgang gelijk Iseghem is, is geene 
zoo gemakkelijke z a a k ; en toch, wij zagen 
u reeds uw  bezoek brengen aan de nijverheids
school, die kweekschool van noeste w erkers  
ei handige nijveraars en handelaars, die de 
toekomst zijn onzer stad. Daar hebt gij het 
betrouwen gewonnen van meesters en bestuur
leden, die voor verdere uitbreiding vol hoop 
de toekomst inzien onder uw  geleide.

Wij weten dat gij reeds bij hooger bestier 
voetstappen hebt aangewend tot het bekomen 
van betere loskaaien aan spoorweg en vaart,  
en daar ook, u w  wijs beleid en uwen invloed 
zijn ons eene w aarborg  voor het welgelukken

JJUfclUgO,..
In dien korten tijd van uw  bestier hebben 

wij u ten andere reeds zaken zien vereffenen 
tot aller voldoening; ik  zal alleenlijk spreken 
van het doortrekken der nieuwe straten, die 
de Rousselarestraat m et de K rekels traa t  ver
binden, en de Meenenstraat met de de Pélichy
straat, en er bij voegen dat gij e r  in ge luk t 
zijt het w erk  der onteigeningen in ’t Nieuw 
K w artier ,  zoowrel door uw e  voorzaten be
gonnen, ten goeden einde te leiden.

Meer bewijzen van uw e kunde en uwe 
gedienstigheid moet ik  niet meer geven, en 
met recht en reden is het dus dat wy u als 
burgemeester verwelkomen.

Wij hebben de zekerheid dat gij voor ons 
zult blijven w at gij w aart ,  en op onze beurt  
verzekeren wij u  dat wij blyven zullen wat 
wij zijn, bereid om u te helpen en te steunen.

M. Carpentier antwoordde in dier voege :

Geachte Heer Schepen,

’t Is met aandoening dat ik  u mijnen recht- 
zinnigsten, mijnen hertelyksten dank zeg. 
voor den welgemeenden en warm en welkom 
groet die gij mij komt toe te s turen in uwen 
naam, in naam van de heeren schepenen en 
van den gemeenteraad, in naam  van de 
ambtenaren der stad en van de gansche 
bevolking van Iseghem,

Gij d ru k t  den wensch u it dat ik, als kind 
van Iseghem en als burgemeester, dubbel 
mijne geboortestad zoude genegen zijn. Dat 
moet zoo z i jn ; dat zal zoo zijn ; daarvan geef 
ik u  mijn woord van Burgemeester.

Gij zegt dat Iseghem veel hoop in my stelt 
en veel van mij verwacht : Ik vrees dat gij 
mijne begaafdheid veel te hoog schat en dat 
gij veel teleurstelling moogt verwachten. — 
Maar, die doet dat hij kan is eerlijk man. — 
Ik zal doen dat ik  kan en, w anneer het noodig 
is, zal ik  gaan bij u  en bij deze, bij dewelke ik 
in rechte m ag verwachten hulp en bijstand te 
vinden.

’t Is daarom dat ik met zooveel vreugde en 
volle betrouwen aanveerde : de verzekering 
van den steun, welke gij mij komt te beloven 
van wege den gemeenteraad en van de mede
w erk ing  van alle Iseghemnaren.

Zonder dezen steun, zonder deze medewer
king, zonder eene onderlinge overeenkomst 
tnsschen de overheden, tusschen de stedelijke 
overheid en de geestelykheid, tusschen de over
heid en de bevolking, w are  alle bestier on
mogelijk. En daarom is het, dat ik alles zal in 
’t  w e rk  stellen om te doen bloeien in Iseghem, 
tusschen allen en overal, die schoone overeen
komst, die eendracht welke gij mij zoozeer 
aanbeveelt en dat ik zoo hoog schat.

Laat mij toe, Mijnheer Gustaf Rosseel, u ook 
nog te bedanken in uw e hoedanigheid van 
voorzitter der Feestkommissie; en tnet u al de

leden der kommissie, alsook de heeren voor
zitters der deelnemende maatschappijen.

’t Is met bewondering dat ik  getuige ben 
geweest van den onvermoeibaren iever, met 
denwelken feestkommissie, maatschappijen en 
al de inwoners gew rocht hebben te r  gelegen
heid dezer inhuldiging en ter  eere van den 
Burgemeester.

En ’t is met de grootste voldoening dat ik  
u zeg hoe tevreden ik ben, hoe gelukkig  : van 
te zien den goeden uitslag van dit wonder- 
schoone feest, w aar  niets te kort was, zelfs 
het schoone weder.

En indien ik  zoo ge lukk ig  ben, ’t is min om 
reden mijner persoonlijke voldoening dan 
om reden van uw e  eigene voldoening; omdat 
dezen dag eenen dag van nering was voor 
Iseghem, en bijgevolg om reden der stoffelyke 
belangen der stad, w elke eenen Burgemeester 
nooit u it  het oog m ag verliezen.

Inderdaad, het am bt van Burgemeester is 
niet alleen de orde te handhaven en de wetten 
te doen eerbiedigen; zijn am bt is hooger en 
grooter : als eersten burger der stad, is hij 
gehouden de belangen van allen te behertigen 
en van alles te doen w a t  hij kan om den voor
u i tgang  te bewerken, zoowel op zedelijk als 
op stoffelijk gebied.

Indien ik  daarvan spreek, het is, Mijnheeren, 
om u  te bewyzen dat ik  myne plichten ken, 
en om de gelegenheid te hebben, hier in het 
openbaar plechtig te verklaren, dat ik  aan 
mijne plichten van Burgemeester nooit zal te 
kort blijven.
t e g e n o v e r ^ f T e 7 s e è T ie M V ë h ,% f l a ^ iö h ^ -  
scheid van stand en van denkwijze, verhoop 
ik  deze genegenheid te winnen en te be
houden w aarvan  gij allen, Mynheeren, en al 
de inwoners van Iseghem, mij op heden zulke 
schoone en menigvuldige bewijzen hebben 
g egeven .

Dank voor al hetgene gij gedaan h e b t ; dank, 
rechtzinnigen dank, aan u, Mijnheeren, en 
aan de gansche bevolking van Ise g h em !

Vervolgens wierden de geestelijke en wereld
lijke overheden aan M. den Burgemeester 
voorgesteld.

Rond 5 1/2 u re  wierd er een feestmaal in 
de Nijverheidsschool opgediend, w aaraan  er 
136 personen deelnamen. De spijzen w aren  
smakelijk bereid en keur ig  opgediend door de 
goede zorgen van het huis D’hooghe-Beissel 
te Iseghem, die er eere van haalt.

Aan het nagerecht stelde M. Rosseel een 
heildronk voor aan den koning, de koninklijke 
familie en M. de Burgemeester, die op herte
lijke toejuichingen onthaald wierd :

Mijnheeren,
In de blijde feeste van dien dag, in zang 

en spel en s traa t  en huis versieringen, in 
alles wat wij te hooren en te zien kregen 
vind ik  eene hulde aan het gezag gegeven. 
Laat mij dus toe dat ik  als Schepen in 
naam der stad een woord zegge om de 
beteekenis dier betoogingen klaarder te doen 
uitkomen en bekrachtigen.

Hulde aan het gezag zeg ik, en dat woord 
doet voor mijne oogen rijzen het beeld van 
het hoogste gezag in ons land : van dezen 
die sedert meer dan veertig jaren zoo wys 
en verstandig  zyn volk en zijn land weet 
te geleiden, hooger altijd hooger op, zoodanig 
dat de gebuurvolken met eene zekere be
wondering naa r  het kleine Belgie staren ; 
van dezen die op den vreemde den naam 
van de Wijze gewonnen heeft, en die eens 
in de geschiedenis van Belgie als de Groote 
zal bekend staan. Het beeld van onzen 
Koning aan wien wij als trouw e en dank
bare onderdanen onze hulde brengen.

Gedronken op de gezondheid, de bewarenis 
en het welvaren van Leopold II en van ons 
vorstelijk stam huis !

Die woorden werden op algemeen hand
geklap  onthaald, de glazen wierden geledigd 
en spreker vervolgde in dier voegen :

M ijnheeren,
Uw goedkeurend handgeklap bewees mij 

dat gij het eens w a a r t  met mij om het g e 
zag te huldigen, en verzekert mij in naam 
van den Gemeenteraad en in uw  aller naam 
en in naam van gansch de bevolking ook



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 .
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hulde m ag bieden aan onzen nieuwen 
Burgemeester.

De dag van uw e intrede, geachte Heer 
B urgem eester is een blijde dag, een dag van 
vreugde, mochten al de dagen van uw  
bestuur dagen zijn van ruste en vrede ; 
dagen van voorspoed voor onze nijverige 
bevolking en dagen van voldoening voor u.

Uwe grondige kennis van bestuurzaken 
uwe genegenheid voor uw volk en uwe 
werkzaamheid zijn ons daar borge voor. 
Ónze hulpe en onze steun zullen u in het 
betrachten van uw  doel geen dag ontbreken.

Mochtet gij dus lange jaren in bloeiende 
gezondheid en onversleten ijver onze leids
man blijven ; daarop vraag ik  u allen Heeren, 
u w  glas tot op den bodem te ledigen op 
de gezondheid van Mijnheer Eugeen Carpen- 
tier, Burgemeester van Iseghem.

Eerw. Heer Van Coillie stelde in dier voegen 
een heildronk voor aan M. Carpentier, in zijnen 
naam en in dezen der geestelijkheid onzer s ta d :

Mijnheeren,
Als oudste pastor van Iseghem heb ik de 

eer, in naam der gansche geestelijkheid van 
stad, eenen heildronk voor te dragen op de 
gezondheid en het voorspoedig bestier van 
onzen nieuwen Burgemeester Mijnheer Car- 
pentier-Hamman.

Deze eervolle taak vervul ik met ware 
voldoening en u it ganscher herte.

Na de welsprekende redevoering van 
Mijnheer den schepen Rosseel acht ik  over
bodig' verder u i t  te weiden over de per
soonlijke begaafdheden en hoedanigheden van 
Mijnheer Carpentier, over zijne bekwaamheden 
van het bestier, zijnen machtigen invloed 
bij de hoogere overheid en zijne vurige 
begeerte van den bloei zijner geboortestad 
te  bevorderen. Dit alles weet gij naar weerde 
te  schatten. Hetgeen ik in M. Carpentier 
m et diepe achting begroete, het is de bur
gerlijke overheid, het hoofd van het plaat
selijk b es t ie r ; het is de Burgemeester die 
in naam des konings de bestierende macht 
uitoefent ten einde de stoffelijke belangen 
d er  bevolking te handhaven. Dat gezag 
verdient al onzen eerbied ; en ten onzen 
dage meer dan ooit. nu dat alle gezag 
door zoovelen miskend wordt, dienen deze 
eerbiedige gevoelens luidop u itgedruk t te
3K<^gfem$¥kcflaïr,r  HK"l§c-de"grondslag 'ea 
de steun van het maatschappelijk gebouw ; 
het is de bronne van het leven en de 
oorsprong van al het goed dat e r  ten voor- 
deele der gemeenzaamheid verzind en u i t 
gew rocht wordt : het gezag, m aar het is 
een sprankel der Godheid, eene mededeeling 
d er  weldoende macht die God, de maker 
en de bewaarder der samenleving, overzet 
aan den mensch tot voordeel zijner onder- 
hoorigen. Daarom i s ’t, dat de geestelijkheid 
tèr  aan houdt, voor dit zoo heerlijk gezelschap, 
den Burgemeester van Iseghem plechtiglijk 
openbaar hulde te brengen van haren diepen 
eerbied, en hem hare gevoelens van recht
zinnige verkleefdheid uit  te drukken.

Dit doe ik met zooveel te meer voldoening, 
Mijne Heeren, dat ik dit gezag bekleed zie 
door eenen man dweers deure christen en 
katholiek, eenen man die weet en verstaat 
da t  er in de wereld, nevens het burgerlijk 
gezag, een ander gezag bestaat niet min 
eerbiedweerdig, een gezag rechtstreeks door 
God ingesteld, dat een verschillig, ja, maar 
hpoger goed bedoelt, en dat krachtens zijn 
wezen zelf geschikt is en bestemd om 
samen met het burgerlijk gezag de vol- 
bomene welvaart, het volkomen geluk  der 
zelfde onderdanen te betrachten en te ver
w ezen lijken . Ook ben ik overtuigd dat er 
voortaan zooals voorheen, volkomeneeendracht 
zal bestaan tusschen beide m achten; en dat 
de geestelijke overheid met Burgemeester 
Carpentier die goede overeenkomst, die 
vriendelijke betrekkingen zal mogen bewaren 
die ik  met zyne zoo deftige en verdienstelijke 
voorgangers Mijnheeren Vanden Bogaerde 
en Paret,  de voldoening had te genieten.

Uit ter  herten dus, Mijne Heeren, en met 
allen eerbied, zullen Avij drinken en wy 
bidden u met ons te willen uwe glazen ten 
bodem toe ledigen, op de dierbare gezondheid 
op het ge lukk ig  bestier van Mijnheer den 
Burgemeester Carpentier. A d m ultos annos !

M. de Burgem eester antwoordde als volgt :

De achtbare heer schepen Rosseel, in zijnen 
naam, in name der stedelijke overheid, in naam 
der gansche bevolking — met welsprekendheid 
en met eene overtuiging die een bewijs is zijner 
genegeheid. — De Eerw. Heer Pastor van 
St Hiloniuskerk, met zijne gewone welspre
kendheid en hertelijkheid, in zijnen naam en 
in den naam der gansche geestelijkhéid hebben 
my begroeten mijne gezondheid voorgedregen.

Met geestdrift hebt gij hunnen voorstel 
aanveerd. — Uwen h e ild ro n k ; uw e toe
juichingen gaan my naar het herte, en ik 
zeg u : rechtzinnigen dank ! — Maar die 
Heeren hebben zich niet vergenoegd te drinken 
op myne gezondheid ; zy hebben ook goed 
gevonden, mij op eenen troon te plaatsen ; mij 
te bewierooken; mij te overstrooien met 
bloemen, gemaakte bloemen ; en my te pinten 
met zooveel deugden en zooveel gaven dat ik

met reden vrees, nooit te kunnen geven hetgeen 
zy u van mij beloofd hebben.

Het wordt hoogen tyd, Mynheeren, dat deze 
huldebetoogingen een einde nemen, w ant mijne 
ootmoedigheid heeft vandage vele moeten 
afzien.

Gelukkiglijk dat ik mij kan overtuigen dat 
indien er in deze betoogingen een weinig 
genegenheid gelegen  is voor mijnen persoon, 
er veel meer medelijden in  te  vinden  is voor 
den ongelukkigen ambtenaar, wien Zijne 
Majesteit den Koning met eene lastige  taak 
vereerd  heeft en dat het daarom is dat men 
mij aanmoedigend toe roept : leve den
Burgemeester.

God alleen weet hoelang ik zal leven en 
ik wensch, om lang te leven, van geen 
Burgemeester te moeten sterven. Maar, zoolang 
als ik  de eer zal hebben Burgemeester te zijn 
van Iseghem, zoolang ook zal ik medehelpen  
uit al mijne macht tot den vooruitgang en den 
voorspoed van Iseghem, myne geboortestad.

En het zal mij genoeg zijn mede te helpen, 
want onze bevolking vindt, in haren aard 
zelve, die w erkzaam h eid , die neerstigheid, 
die ingeboren begaafdheid  voor handel en voor 
nijverh eid , — in een woord — die boosheid, 
die haar het verbeteren  van haar lot, met 
zooveel iever doet b ew erk e n ; die den oor
sprong  is van haren vooru itgang  en de bron 
van haren aangroeienden w elstand.

De bewezen daarvan zijn tastbaar. — Gaat 
met uwe inbeelding 25 jaren achteruit en 
tracht eene vergelijking te maken tusschen het 
Iseghem van dan en van nu.

Aanschouwt de gedurige ontwikkeling der 
stad : het ontstaan van nieuwe wijken, het ver
menigvuldigen van handels- en nijverheidsge- 
stichten — het inrichten van groote fabrieken, 
en gy zult het oude Iseghem niet meer kennen.

Beschouwt de bevolking zelve ; met verwon
dering zult gy bestatigen, de onophoudende 
verheffing van al de standen onzer medeburgers: 
zoodanig dat onze bevolking m eer  dan \  is 
gelijk welke andere, het latijnsche sprjek- 
woord heeft verw ezentlijk t: Voor eenen taiien 
wil, bestaan er  geene hinderpalen. Eere dus 
aan onze bevolking : die haar eigen zelven en 
Iseghem gemaakt heeft wat zy zijn.

Eere de stadsbestieren en de hoofden dier 
bestieren, de achtbare Heeren Burgemeesters
mijne voorzaten - die met zop̂ f»/»! wijsheid en . J o . a s  ontwikkeling der stad 
begeleid hebben.

Hulde aan de Heeren L^efebvre, Ameye, 
De Müelenaere en Vanden Bogaerde, wiens 
geheugenis lang zal blyven leven en met wiens 
zonen ik vereerd ben hier in deze feestzaal 
tegenwoordig te zien.

Hulde aan de overledenen maar ook hulde 
aan den levende.

Hulde aan Mynheer Henri Paret,  die als 
Kerkmeester, als Gemeenteraadslid, als Schepen 
en als Burgemeester, gedurende drij en dertig 
jaren  het schoonste van zijn leven aan Iseghem 
heeft geschonken die altyd met zooveel 
rechtveerdigheid de plichten van zijn ambt 
heeft gekweten ; zoekende niet den lof van het 
volk maar de getuigenis van zyn geweten • 
en van wie ik in der waarheid mag zeggen, 
zonder vrees van iemand te kwetsen, dat indien 
hij den eersten burger van Iseghem niet meer 
is in rang, hij altyd den eersten zal biijven 
in deugden en in verdiensten.

Wij komen samen te zien hoeveel Iseghem 
sedert 25 jaren is verandert. Ten gevolge van 
dezen onophoudenden vooruitgang • van dezen 
aangroeienden welstand, breekt de bevolking 
van Iseghem buiten de grenzen der stad, als 
de overstroomende waters buiten de oevers 
van den Mandei.

En men treft in al de standen eene 
strekking aan, naar verbetering en naar 
vermeerdering.

Men is van gevoelen dat de openbare 
bestieren niet alleen de verbeteringen moeten 
volgen en bekrachtigen; maar dat zij deze 
verbeteringen moeten voorzien, dat ay moeten 
werken voor de toekomst en dat zij geene 
onkosten mogen sparen om alle zedelijke 
verbeteringen te verwezently'ken.

En zoo is het dat men meer dan ooit 
hoort spreken van leggen van grav in .i en 
hunne verbinding met de kalsijden. — Van 
openen van nieuwe straten om de verschillige 
punten der stad in nauwer verband te stellen 
tot grooter nut der werkende klas. — Van 
openen van nieuwe kwartieren, om de uit
breiding der stad op doelmatige wijze te 
begeleiden, en langzamerhand de ongezonde 
huizen, koeren en gangen te kunnenjverdooven.

Verders ook, op wetenschappelyk gebied : 
van het verbeteren van mjverheidschool en 
vakonderwijs ; van aanleggen eener bibliotheek 
en onder veel ander nog het maken eener 
feestzaal en van het bouwen van een stadhuis.

\  an het maken van eene tweede brug over 
de vaart en van een groote loskaai aan de 
statie tot het gemak van verkeer met de 
naburige gemeenten en grooter n u t voor 
handel en nijverheid.

Men spreekt ook van het voltrekken en het 
uitbreiden van het net duikers en riolen, 
van verbeteringen in alles wat aangaat de 
openbare gezondheid ; van het maken van een 
slachthuis.

Dit alles zijn schoone en nuttige verbeteringen.
— Velen zijn noodzakelyk. — Allen kunnen 
verwezentlijkt worden met tyd en met geld.

En ik den eersten ben gereed om van 
Iseghem eene stad te maken, weerdig van de 
werkzaamheid, van de begaafdheid en van den 
aangroeienden welstand van hare bevolking.

Maar een man alleene kan niets. Ik kan 
niets zonder den gemeenteraad. En het 
stadsbestier kan niets, zonder het vertrouwen 
en den steun der bevolking.

Ik weet, Mijnheeren, welke hulp ik mag 
vernach ten  van mijne Achtbare ambtgenooten 
van het schepencollegie, de Heeren G. Rosseel 
en Alb. Ameye, die reeds zooveel diensten aan 
de stad hebben bewezen.

Ik hoop dat ik zal mogen rekenen op den 
gemeenteraad, waar allen oude en nieuwe 
met de beste inzichten bezield zijn en m a a r  
eene zaak betrachten : die is van wel te doen.

Ik twijfel niet of al de bedienden der stad, 
zoowel groote als kleine, het als eene eer 
aanzien en eene plicht, hun ambt wel te 
vervullen.

Ik ben overtuigd dat de bevolking, uit reden 
van haren aard zelve, ons zal ter zyde staan, 
en dat al de inwoners, elk op hun eigen en 
elk volgens maat zullen willen medehelpen tot 
het bereiken van het gemeene doel.

En indien allen, elk op hunne plaats en 
binnen de palen van hunne bediening, hunne 
plichten willen kwyten, dan zal ik, ik verzeker 
het u ook aan mijne plichten niet te kort 
blijven.

De leden van den Gemeenteraad hebben 
mij de onverwachte eer gedaan, mij de plaats 
van Burgemeester aan te bieden. Dit is eené 
plaats dat ik niet begeerd heb; dat ik niet 
betracht heb en dat ik aan niemand gevraagd 
heb. — Na veel aarzelen heb ik deze lastige 
eere en deze zware taak aanveerd, met het 
vast besluit van mijn ambt van Burgemeester 
weerdig te vervullen.

Als Burgemeester ken ik noch binnen noch 
buiten; noch landbouwer, noch burger, noch 
werkm an; noch vrienden noch tegenstrevers; 
ik ken maar een Jseghem; ik ken niets 
anders dan Iseghemnaren, en al de Iseghem- 
naitri — zonder onderscheid — zal ik  be- 
handev^n met dezelfde oprechtheid en dezelfde 
rechtveer^-

Om deze W eplaats te bekleeden had de 
gemeenteraad gbnakkelijk eenen man kunnen 
vinden met meer bekwaamheid en met meer 
ondervinding; hoog<p van rang of hooger 
van naine maar, en beu daar borge voor, 
men had niemand kuiken vinden, bezield 
met beter inzichten en 'aster besluiten om 
den welstand van Iseghem te bewerken, — 
En daarom is het dat ik hi*^ zonder vrees 
durf' herhalen hetgeen ik in hy, begin zegde : 
dat ik als goede Iseghemnaar zal medehelpen 
met al de Iseghemnaren, — uii al mijne 
macht en uit al myne krachten, t.0t den 
welstand van mijne geboortestad, en y>t de 
eendrachtigheid onder de bevolking.

Eendracht maakt macht. — En indien 
eendracht een natuurlijk gevolg ware van 
voorspoed, dan zouden de bewoners van 
Iseghem hun paradijs vinden op de aarde.

Ongelukkiglijk, hier niet meer dan elders, 
is de volmaaktheid te vinden en de overeen
komst laat ook somtijds te wenschen. — En 
nochtans kunnen voorspoed, vooruitgang en 
welstand alleen behouden worden, indien 
onder de verschillige standen deze noodzake- 
lijke overeenkomst heerscht, zonder dewelke 
het bestaan der maatschappij zelve onmo
gelijk wordt. — En deze overeenkomst moet 
gesteund zijn op de grondige kennis welke 
de verschillige standen moeten bezitten van 
hunne rechten en plichten de eene tegenover 
de andere.

Hedendaags wordt er in het algemeen veel 
te veel gesproken van rechten en veel te 
weinig van plichten.

En nochtans, wat zal het baten van : door 
onderwys, door opvoeding, door vakonderwijs, 
de jonkheid in state te stellen — in lateren 
leeftijd — zijnen eigenen welstand op stof- 
felyk gebied te bewerken; — indien men 
er  niet in gelukt terzelvertijd deze jonkheid 
te overtuigen : dat eenieder moet leven niet 
alleen voor zyn eigen — maar ook voor de 
samenleving — en dat de ware vryheid 
bestaat : eerst in het volbrengen zyner 
plichten en — dan — in het eischen zyner 
rechten.

Het is aan U, die u belast hebt met de 
schoone taak van het onderwys en de op
voeding der jeugd dat het toekomt : deze 
waarheid te prenten in den geest van dezen 
die ons morgen in de maatschappy zullen 
vervangen. — En ik ben overtuigd dat de 
Heeren onderwijzers geene moeite zullen 
sparen om daarin te gelukken, zooveel te 
meer dat e r  veel te vreezen is voor de 
toekomst.

Het kenmerk van den hedendaagschen 
maatschappelijken toestand is eene crisis — 
veel meer op zedelijk  dan op stoffelijk ge
bied.

De geschiedenis van al de volkeren leert 
ons dat : waar de zeden verdwynen daar

ook langzamerhand vooruitgang, voorspoed 
en welstand te niete gaan.

Indien wij onzen stoffelyken welstand 
willen bewerken, dan moeten wy ook ieverig 
den vooruitgang bewerken op zedelyk gebied.

En ik ben van dezen die gelooven, met 
overtuiging, dat in het herte van den mensch, 
de vrees des Heeren meer goed verwekt 
dan de vrees der gendarmen, en dat de 
ware grondsteen der zedeleer den Godsdienst is

EE. HH. Pastors dat is uw gebied. _ Gy
kent uwe taak en gij kent uwe plichten. 
Het bewys daarvan vind ik in den bloeien- 
den toestand van deze menschlievende Ge
nootschappen en inrichtingen tot bewaring 
der jeugd welke inrichtingen, ik hoop het 
in ’t voordeel van Iseghem, hier nooit 
zullen te kwiste gaan.

En voor hetgeen aangaat de overeenkomst 
tusschen de stedelijke overheid en de geeste
lijkheid, ik  ben overtuigd dat zij hier nooit 
zal te wenschen laten.

Door de natuurlijke aaneenschakeling der 
punten die ik koom te bespreken, heb ik 
bewezen hoe stoffelijk en zedelijk welvaren 
gepaard gaan, en hoe wereldlijk en geestelijk 
gezag noodzakelijk moeten overeenkomen.

Ten anderen, ik kan niet verstaan dat de 
overeenkomst zoude kunnen geschonden zyn 
tusschen twee partijen, die alle twee — opper
b e s t — de palen kennen van hunne reenten, 
en van beide kanten, om ter best, trachten 
hünne plichten te kwijten.

En nu, mijnheeren, blijft er mij over u  te 
bedanken en te drinken op u allen gezondheid.

Maar in het bijzonder, op de gezondheid : 
van den achtbaren heer schepen Rosseel en 
van den Eerw . Heer Pastor van St Hilonius, 
die hier uw e welsprekende tolken zijn ge
weest.

Van de heeren Senator, Volksvertegenwoor
digers en p laa tsvervangers; van den heer 
Loontjens, lid van de bestendige' afveerdiging, 
die door hunne aanwezigheid willen bewijzen 
dat Iseghem altijd op hen mag rekenen.

Van de heeren Burgemeesters, mijne am bt
genooten der naastliggende gemeenten, en 
bijzonderlijk van Mijnheer Mahieu, Burge
meester van Rousselare, met wien ik zulke 
vriendelyke betrekkingen heb, dat ik verhoop 
dat men welhaast Rousselare en Iseghem de 
twee zustersteden zal mogen noei&afe-V

Van de vertegenwoordigers der bijzonderste 
familiën van Iseghem, en vooreerst van M. 
Henri Pare t.

Van de vertegenwoordigers van handel en 
van nijverheid.

Van de heeren inrichters van dit schoone 
feest en van de uitvoerders van de feest, ’t is 
te zeggen van gansch de bevolking.

Op de gezondheid van u allen, Mijnheeren, 
en leve Iseghem !! !

Die redevoering wierd aandachtig aanhoord 
en w arm  toegejuicht.

De muziekmaatschappijen speelden ’s avonds 
beurtelings op de Groote Markt, tot dat het 
vuurw erk  op de Slatieplaats afgeschoten 
wierd. Geheel den avond krielden de straten 
van wandelaars, die de schoone verlichting 
gingen bezichtigen. In de Gentstraat was er 
eene overgroote kroon, zeer kunstig  geteekend 
en met bloemen bew erkt,  over de s traa t  
gehangen en met booglampen verlicht; het 
uitzicht was wonderschoon. De N ieuw straat 
had ook eene buitengewone schoone verlich
t in g ;  deze der M arktstraat was ook zeer 
lieflijk.

De feest eindigde wel gelijk zy begonnen 
was en zal een aangenamen indruk  bij allen 
nalaten, bijzonderlijk aan M. de Burgemeester, 
die getu ige  was van de eendrachtige mede
w erk ing  van al de ingezetenen.

Ln  ’t  sC h It t e r e n D o n t h a a L  L a C h t  De  
V oL k s L I e f D e .

Gedurende den nacht hebben eenige kwaad- 
(toeners de versiering der B rugstraat bescha
digd. De daders waren gekend en hebben de 
schade vergoed, intusschen dat zij daarvoor 
van het gerecht naar verdiensten beloond 
worden.

In de Kamer
In de bespreking der begrooting van openbare 

werken heeft Baron Gillès de Pélichy die de 
belangen van het arrondissement zoo knap 
verdedigd, dijnsdag laatst gesproken over de 
werken in den omtrek uit te voeren, in d ier 
voegen : onder de werken door het arron
dissement Roeselare-Thielt gevraagd vermeld 
ik in de eerste plaats de herstelling van de 
baan van Thielt op Aelter op het grondgebied 
Ruiselede.

Het goed seizoen is gekomen en ’t ware 
uiterst wenschehjk dat die werken konden 
ondernomen worden vóór het tijdstip der zware 
stortregens, die de Staatsbaan in eenen echten 
modderpoel zouden herscheppen. De gemeente 
nam op zich het plaatsen van kantsteenen, 
het leggen van de riolen en van de voetpaden ;
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Hetgeen eene Vrouw boven alles 
prijs t  is zuiver  en frisch linnen. 

Niemand zal dat betwisten.
Maar Wat iedereen moet weten 

is dat

S U N U G H T  Z E E P
alleen het linnen zuiver en frisch 
maakt.

ZIJ KENT GEEN WEERGA

men wacht nog enkel naar de herstelling van 
den kasseiweg.

De gemeenten Ingelmunster, Oostroosebeke 
en Oighem verzoeken u, mijnheer de minister, 
ten spoedigste de belofte, w elke uw achtbare 
voorganger haar deed, namelijk de Otteca- 
voetbrug op de vaart van Roeselare naar de 
Lei te veranderen in eene breede rü brug. 
Eenige palen in de belende perceelen land 
gestoken, duiden de nóodige werken aan, maar 
tot hiertoe werd niets uitgevoerd, ’t Is hoog 
tijd dat men hand aan ’t w e rk  sla.

Men heeft u insgelijks gevraagd den vloer 
der brug tegen de statie te Ingelmunster te 
verbreeden. Het verkeer te dier plaatse is 
aanzienlijk en dagelijks is de brug er  versperd. 
Handelaars en fabrikanten zouden ook graag 
weten of er geen middel w are  de richting der 
kaaimuren van het losdok dicht tegen die brug 
te veranderen. De schepen kunnen er thans 
heel moeilijk aanleggen. Laden en lossen moet 
er geschieden over eene lange plank. Dat is 
een vrij verouderde manier van werken, die 
daarenboven ongelukken veroorzaakt.

De belendenden der Mandei rivier, die sedert 
jaren en jaren door herhaalde overstroomingen 
geteisterd zijn, vragen w anneer een einde zal 
komen aan hun wezenlijk onuiljstaanbaren 
toestand. Men '^eft ons gezegd dat wij moeten 
wachten tot de gesteldheid der Leie zou 
veranderd zjjn ; welnu de werken gaan vlug 
vooruit. Ons dunkt dus dat het oogenblik is 
gekomen om van de beloften tot daden over 
te gaan.

Christene T extie lbew erkers
De twee prijzen van 50 fr. der maandelijk- 

sche t rek k in g  van April, zijn te beurt 
gevallen aan Germaine Deckmyn spoelster 
in St Josephsweversbond te Rouselare en aan 
Emiel Baetens stofbewerker te  Aalst.

W ynkel St Eloi. — Morgen zondag zal 
de inhuldiging van M. H. Foulon als Bur
gemeester dezer gemeente luisterlijk gevierd 
worden.

H oofdlijden, Tandpijn , M igraine, 
Nevralgie — Bijzondere uitvinding.
Amerikaansch Algaopoeder geneest in 
eenige minuten de hevigste aanvallen. In 
alle apotheken. Te Brussel bij V ergauw en, 
Anspachlaan. Hoofddepot : Camille Li botte, 
apotheker Yper. 2 fr. 50 de doos. Proefdozen, 
fr. 1,50. Iseghem bij J. Y erham m e, apoth.

P riesterlijk e  benoem ingen.
Zijn onderpastor benoemd : In SS. Pieter 

en Paulus te Oostende, de E. H. Vander 
Stiehele, coadjutor in St-Rochus te Kortrijk; 
te Swevezeele, de E. H. Van Brabant, onder
pastoor in Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk; 
hij wordt vervangen door de E. H. Vander- 
moere, onderpastoor te St Michiels; te St 
Michiels, de E. H. Dehaene, onderpastoor te 
Desselghem; hij w ord t  vervangen door den 
E. H. Vercruysse, coadjutor te Langem arck; 
te Emelghem, de E. H. H ulaert ,  coadjutor 
te Oostroosebeke.

De E. H. Amez, coadjutor te Damme, gaa t 
in dezelfde hoedanigheid over naar St-Rochus, 
te Kortrijk ; de E. H. Baert, coadjutor te 
Gheluvelt, gaa t over naar Oostroosebeke, en 
de E. H. Meuleman, coadjutor te Bixschote, 
gaa t hetzelfde am bt bekleeden le Damme.

Eene kwaal van den tijd  is zeker dit 
groot getal van maagziekten welke men 
terecht denkt te moeten toewijten aan de 
vervalsching der voedingstoffen. Daarom roe
pen wij nogmaals de aandacht onzer lezers op 
ae vervalschingen van de gekende gezond- 
heidslikeur Elixir de Kempenaar w aarvan  de 
stop en de capsule den naam Jacques Neefs, 
Anvers, moeten dragen en op het etiket den 
titel elixir De K em penaar moeten voorkomen.

A c h ! indien men het geweten had ! Och
ja, indien men het vroeger geweten had en 
indien men van over lang de raadgevingen had 
gevolgd van de talrijke personen die genezen 
werden va» j ich t en rhumatism door eenige 
flesschen Elix ir  Vincent, hoevele nachten van 
ljjden en hoevele dagen, in eenen leunstoel 
overgebacht, zou men vermeden hebben.

Dépot : A. Rodenbach, hoek der Groote 
Markt, Iseghem.

ST A D SN IE U W S.
Donderdag voormiddag rond 9 1 /2  uu r  is er 

eene afvaardiging van het ministerie van spoor
wegen alhier afgestapt om te r  plaats de kwestie 
der vermeerdering van statie en loskaaien te 
bestuderen en na te zien. E r waren omtrent 
vijftien mannen, ingenieurs bedienden die de 
statie en de spoorbaan nagezien, afgemeten 
en doorloopen hebben. Naar alle waarschijn
lijkheid zullen deze bezoeken en studiën in 
’t korte goede en nuttige verbeteringen voor 
gevolg hebben.

— Woensdag voormiddag rond II ure, is in 
de nederweg achter ’t kerkhof, een wagen 
met twee peerden bespannen, die op hol gegaan 
waren tegengehouden geweest door M. Masson 
handelsreiziger te Mechelen.

Markt van Iseghem 2 Mei 1908 9 Mei 1908
Boter per kilo fr. 2,70 a 2,80 I 2.65 a 2,80 
Eieren per 26 1,80 a 1,90 ; 1,80 a  1,90

SCHEEPVA ART VAN ISEGHEM.
P r in s  A lbert gelaad met suikerijboonen 

voor Constant Gits. — T in ja  met ‘kokes voor 
Constant Gits. — Leeuw  van  V laanderen  
met lijnzaad voor Alph. Dassonville, Lendelede. 
— IAbertè met brabantsch goed voor A. 
Vandewalle, F r.  Deeaigny en Constant Ver- 
straete. — La beauté en Léonie beiden 
met kolen voor Alidor Vandewalle. — L a  
IAbertè met lijnzaad voor Const. Vandemoor- 
tele. — Léonie met kolen voor Frangois 
Deeaigny, Emelghem. — E rnest met ciment 
en tichels voor Joseph Olivier. — Le jeu n e  
Louis m et kolen voor Conrard Verstraete.

Burgerstand m  Iseghem.
GEBOORTEN :

183. Antoine Rousseau, zv. Eduard en 
Emiliel Lainez. — 184. Georges Maertens, 
zv. Cyrille en Em m a Meernhout. — 185. 
Leon Vandaele, zv. Theophile en Irma 
V erhaeghe. — 186. Etienne Rodenbach, zv. 
Arthur en Celina Brabant. — 187. A rthu r  
Goddeeris, zv. Camille en Elisa Tack. —

f T P 7 n W n U ü i n  J l A W  II 1 |  r  W zonder medicijn, purgeermiddel noch kosten, door de
l i f c / t U n  U H  f c l  U Fin. IX n  u  U U 1* ^ smakelijksche gezondheidsbloem, de

R E V A L E N T A  D U  B A R R Y
Voor de herstellenden ia het voedsel bij uitnemendheid, de onmisbare spijs om de krachten, uitgeput door 

den ouderdom, den arbeid en de voerdaden, te herstellen. He is ook het beste voedsel om kinderen op te 
brengen, die het met smaak nemen wanneer al ander voedsel hen doet walgen.

Dr Elmslie schrijft te dier propooste : “ Eevalenta is goud waard. „

* ’t  Is met groot genoegen dat ik de werkdadigheid bevestig van de Revalenta, eenvoudige remedie
, zonder gevaar, in geval van voortdurende en ingewortelde verstoptheid en buikloop, waar het voor gevolg 
’ heeft de'w erking der ingewanden te regelen; dan in gsval van uitterende koortsen, vooral na de mazelen 
, in een woord, ’t  is een oprecht ondersteuningsmiddel in alle ziekten waar de voeding benadeeligd wordt 
» Dr S te in , der faculteiten van Leyden (Holland) en Moscow. „

“ Mijne Heeren, W anneer ik begonnen ben gebruik te maken van uwe smakelijke bloem, kon ik niets
, meer n u tte n ; de spijzen kwamen telkens weer, de holte der maag was steeds gezwollen. H et eten kwam mij 
” in den mond terug bij volle zwalpen, en wanneer er niets meer in de maag was, gaf ik een zuur over aan 
’ slechte wijn gelijkend, hetgeen mij mijne laatste krachten ontnam Sedert ik gebruik maak van uwe Revalenta,
’ keeren mijne krachten weder van dag to t dag. J . P a y a r d , Saint Arnaud. „

In doozen van 2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75. — Opzending franco tegen postmandaat aan M. KALCKER-W IELEM ANS, 
2, Rouppe-straat, Brussel; bij alle goede apothekers en kruideniers.

Meenen. VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN, apoth.Depot bij : Iseghem, RODENBACH, apoth.; Meenen. VAN OST, apoth. ( 
Rousselare, P. AMEYE, apoth. DUBUISSON, apoth. GRYMONPREZ, apoth.

CANADA NEW -YORK
van Antwerpen den dinsdag,viaLiverpool van Antwerpen1'» donderdag,via Glasgow

Overvaart in 7 dagen ongeveer met prachtige stoomers van 10 to t 14,000 ton. — 
Overschoone inrichting voor passagiers, bijzonderlijk van 2 ' en 3e klasse.

ANTW ERPEN-CANADA en NEW -ORK | ^  ‘ ^

Inlichtingen kosteloos door het algemeen agentschap voor Belgie : UNION TICKET 
OFFICE, 46, de Keiserlei, Antwerpen. — m en v e a a u t  o n d e r - a g e n te n .

BUENOS-AYRES BRAZILIEN

TE KOOP.
14 koppels bijzon

dere goede waterven- 
sters zoo goed als 
nieuw aan 6 fr. het 
s tu k  zich te wenden 
naar ’t bureel der. 
G azette van  Iseghem .

188. Hector Maes, zv. Camille en Iléléonora 
Coolen. — 189. Maria Messiaen, dv. Joseph 
en Stephanie Kerckhof. — 190. M argaretha 
Allewaert, dv. Emile en Augusta Demets.
— 191. Alice Bruyneel, dv. Cyrille en Maria 
V erbrugge. — 192. Maria Picavet, dv. Victor 
en Herminie Baert. — 193. P ierre  Verm aut, 
zv. Jules en Irm a Nyffels. — 194. Rachelle 
Verbeke, dv. Philomin en Maria Dejonghe.
— -195. Charles Decock, zv. Theophile en 
Gabriëlle Mulier. — 196. Leopold Toebat, 
zv. Camille en Elisa D’hondt. — 197. Rachel 
Depauw, dv. Cyrille en Emma Windels. — 
198. Michel Defranck, zv. Henri en Mathilde 
Leoen. — 199. Elvire Casier, dv Henri en 
Emma Deforche. — 200. Adrienne Vancoillie, 
dv. Polidoor en Celina Linseele.

S T E R F G E V A L L E N :
123. Marie Vandamme, huish. 50 j. echt. 

Auguste Segers, kl. Harelbeke. — 124. André 
V angheluwe, I m. zv. Louis en Maria 
Varidecapelle, Priesterstr .  — 125. Franchina 
Debrabandere, 5 m. zv. Jules en Sidonie 
Meerhaeghe, Katteboomstr. — 126. Omer 
Couckhuyt, 3 m. zv. Cyrille en Maria Van 
Haelewyn, Gentstr. — 127. Elodie Canniere, 
huish. 46 j. echt. Cam. Landuyt, Rousselarestr

H U W E L I J K E N  :
24! Remi Beernaert, borstelm. 21 j. en 

Zulma Houthoofd, borstelm. 24 j. — 25. 
Dieudonné Vanderbiest, schoenm. 22 j. en 
Elisa Herman, bottinenstekster 19 j. — 26. 
Remi Seynaeve, schoenm. 21 j. en Zulma 
Bourgeois, k leer re, 24 j.

Iem and die zijn b roer 150 ja a r  
overleefde

is te Londen als getuige in een erfenisproces opgetreden. 
Op de vraag van den rechter of hij broeders of zusters 
had, verklaarde h ij : Ik  heb een broer gehad, maar die 
is al 150 jaar dood. De rechter dacht dat de man gek 
was en toch sprak de man de waarheid. De vader van 
getuige was op 19 jarigen leeftijd getrouwd en had een 
zoon gehad, die korts na de geboorte stierf. Op 75 
jarigen leeftijd hertrouwde de vader en kreeg toen nog 
een zoon, denzelfden, die nu getuige was in het proces, 
en nu zelf 94 jaa r is. Aangezien 94 en 75—19 150 is, 
heeft de man waarheid gesproken. Wij vinden het vol
gende ook belangrijk genoeg om het onzen lezers mede 
te deelen.

De Heer Franjois de BLEEKER landbouwer te E ist 
bij Nederbrakel verklaarde ons het volgende: Gedu
rende meer dan een jaar leed ik aan benauwdheid der 
luchtpijpen en borstpijpen. Mijne ademhaling was zwak 
en onregelmatig Ik hoestte bijna altijd, dag en nacht. 
Des nachts had ik er noch het meeste last van. Ik 
moest dan zoo hoesten en had zulke benauwdheden, dat 
het mij onmogelijk was te slapen. W anneer ik een 
nacht sliep, was het eene uitzondering. De slijm zat 
mij zoo vast als een muur en wilde maar niet los komen. 
Zoo sukkelde ik een goed jaar door, to tdat ik door 
eene annonce in de gazet op de goede werking der 
Abdijsiroop werd opmerkzaam gemaakt. Nadat ik eene 
flesch Abdijsiroop gebruikt had, die ik bij den apotheker 
de Beer te Nederbrakel gekocht had, kreeg ik gemakke- 
lijker adem en ging het fluimen veel gemakkelijker.
Nadat ik 5 flacons Abdijsiroop gebruikt had, was ik 
totaa- genezen. Ieder belangstellende kan bij mij gaarne 
inlichtingen verkrijgen.

Prijs per flacon fr. 2. fr 4. en fr. 7.
Algemeen Depót L. I. A kker, Rotterdam.
Hoofd-Depót voor B elgië; O. de Beul, Lange Nieuw- 

straat 57, Antwerpen.
W ordt verkocht bij JOS. VERHAMME Iseghem en 

in alle goede apotheken. »

Studie van den notaris

Vande Moortele , te Iseghem .
I

OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN SCHOON HUIS
met groote poort en magazijnen 

geschikt voor alle slach van handel
WOONHUIZEN en BOUWGRONDEN

te IS E G H E M , in stad.

De goederen zijn ingesteld als volgt : 
Koop 1 — Renteniershuis met 7 a. 7 c. erve,

1 1 ,0 5 0  fr .
» 2 — Woonhuis met 2 a. 50 c. erve,

8 1 5 0  fr .
» 3 — Woonhuis met 2 a. 80 c. erve,

2 7 5 0  fr .
» 4 — Woonhuis met 4 a. 10 c. erve,

3 2 0 0  fr .
» 5 — Woonhuis met 2 a. 30 c. erve,

3 7 5 0  fr .
» 6 — Bouwgrond, groot 82 c. 4 6 0  fr .
» 7 — id. 6 a. 50 c. 9 0 0  fr .
” 8 — id. 1 a. 04 c. 3 5 0  fr .
» 9 -  id. 91 c. 3 0 0  fr .
» 10 — id. 1 a. 19 c. 3 7 0  fr .
» 11 — id. 1 a. 47 c. 5 0 0  fr .
’> 12 — id. ] a. 57 C. 5 0 0  fr .
» 13 — id. 1 a. 90 c. 5 6 0  fr .
» 14 — id. 1 a . 67 c. 4 5 0  fr .
» 1 5 — id. l a .  4 6c .  4 1 0  fr .
» 16 — id. 1 a. 24 c. 4 0 0  fr .
» 17 — id. 1 a . 03 c. 3 1 0  fr .
» 18 — id. 82 c. 3 0 0  fr .
» 19 — 5 woonhuizen met 6 a. 05 c. erve,

3 5 5 0  fr .
» 20 — Woonhuis met 2 a. 18 c. erve,

1 7 2 0  fr .
» 21 — Woonhuis met 2 a. 20 c. erve,

1 6 3 0  fr .
» 22 — Woonhuis met 2 a. 22 c. erve,

1 6 0 0  fr .
» 23 — Woonhuis met 2 a. 27 c. erve,

1 6 1 0  fr .
Zie plakbrieven. — Samenvoegingen zijn 

toegestaan.
OVERSLAG Woensdag 13 Mei 1908,

on 2 ure namiddag in \t D am berd  bewoond 
door P ie t e r  DECONINCKGentstraattelseghem.

Met tusschenkomst van den notaris TITECA, 
te Hooglede.

I I .

SCHOONE GROOTE VEN D IE  VAN

Gezaagde Houtwaren
te EMELGHEM (Dam), maandag 11 Mei 
1908, om 1 u re  namiddag op de koer der 
Herberg « Het Hof van  Commerce » bewoond 
door Emile Vermaete te Emelghem.

Gewone voorwaarden en tijd van betaling 
mits borge.

Kantoren der Notarissen
d u p o n t  te Ardoye & w  y f f e l s  te Rousselare

Maandag 11 Mei 1908, om 1 1/2 u re
namiddag, in de te verkoöpen herberg  den  
T rap

TOESLAG VAN :
I .  ARDOYE & CACHTEM (Ivruipendeerde) 

nabij de kalsijde naar Iseghem,
8 afzonderlijke huizen, 2 tweewoonsten  
en 1 driewoonst, met 2 h45a70c zeer goede 
zaailanden. — Gebruikt zonder pachtrecht 
samen aan 1093 fr. te jare.

M aar ingesteld fr .  1 5 ,8 7 5 . 
I I .  EMELGHEM & ARDOYE 

(wijk Tinnen Pot)
De HERBERG den Tinnen P ot, met 1h 16*90° 

land, gebru ik t door Cyriel S tragier aan 400 fr. 
’s jaars. M aar ingesteld  fr .  8 0 0 0 .

I I I .  ARDOYE, langs de kalsijde naar 
Iseghem :

Een groot WOONHUIS (nieuwgebouwd in 
1884) met 12a80c erve, bewoond door den 
medeverkooper Leonard Stragier.

M aar ingesteld fr . 4 5 0 0 .
I V .  ARDOYE, hoek der Marktplaats en 

K ortr ijks traa t  :
De HERBERG den T rap, bewoond door 

Henri Stragier. M aar ingesteld fr . 5 1 0 0 .

BA N K
R o u s s e  la re  - T h i e l t .

Naamlooze Maatschappij
gevestigd te ROUSSELARE

Agentsoliapier «Société Générale de Belgique» te Brussel

Hulphuizen T H I E L T
I 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 I E L T  n verricht aan de voordeeligste 
voorwaarden :

Kredietopeningen.
Uitgave van kredie tbrieven.
Geldstortingen in loopende rekening, te ru g  

betaalbaar op zicht of op termijn.
Korting en inning van wissels op alle landen
Koop en verkoop van vreem d geld en v reem  

de bankbriefjes.
Aflevering en u itw isseling van chèques.
Stortingen op de voornaamste plaatsen van 

het buitenland.
Bewaarnem ing van tite ls en weerden.
Voorschotten op titels.
Uitvoering van beursorders.
Inschrijving op uitgaven.
Regeling van titels, enz. enz.
SPAARKAS onder de w aarbo rg  van de 

Socièté 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 verd ere  in lich tingen  m ag m en zich  
w en den  : N ieuw straat, N° 6, ISEGHEM

Bureelen open van 9 tot 1U uren en van 
2 tot 4 uren.

W e l O pgelet!
Mr & Mm' MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten
Moscroenstraat, n° 2 KORTRIJK

op den hoek bij het gevang
hebben de eer het geacht publiek  bekend te 
m aken dat zij met al die densisten, rondloopers 
die van huis tot huis rondgaan om w e rk  af te 
smeeken hetzij oud of jong dezelfde naam dra- 
gendeof niet, in geene commerciale betrekk iug  
mede zijn, dat Mr en Mm0 Maurice MEIER geen 
gebru ik  m aken van rond te loopen, m aar wel 
gelijk gewoonte te raadplegen zijn in hunne 
oude woonst, w a t  niet elders bestaat al te 
KORTRIJK, HOEK VAN DE MOSCROEN
STRAAT, N° 2, huis met koetspoort, bij het 
gevang, het oudste huis van dentisten te 
Kortrijk, w a t  gesticht is in 1884. Die in K ort
rijk komt voor Mr en Mme Maurice MEIER te 
raadplegen, zw ig t u dan voor die mannen met 
hunne w itte  kiels die onze kalanten m et ge
weld elders willen brengen; laat u dus r.iet 
misleiden. Zoolang gij aan het gevang niet zijt 
ziet gij ons huis niet; dus om alle misgrepen te 
voorkomen vraag t  naar het gevang, daar zu lt  
gij zien den hoek der MOSCROENSTRAAT N° 2 
huis met koetspoort, da t  is bij Mr en Mm 
MAURICE MEIER.

Mr en M™ MAURICE MEIER hebben 
geen broeder, geen zoon, geen bloedver
wanten o f geen dom estieken die hun huis 
vertegenwoordigen.

On cherche a reprendre fabrique de 
brosses située a Iseghem  ou environs. 
Adresser offres : Verviers Ouest In itia le s  
M. P. 500, poste restante.



M agazijn van

Hoeden voor V rouw en
M EISJES en K IN D E R E N  

alsook linten, bloemen, pluimen, voileiten, enz. 
alles naar de laatste mode en volgens ieders 
smaak.

GROOTE KEUS
EN IN ALLE PRIJZEN

Beklaamhoeden aan 4 ,80  en 5,80

P rijzen  buiten alle concurren tie.

Elisa Veranneman
Nieuwstraat, ISEGHEM.

GROOTE ST 00M V E R W E R 1J

E m m a  Ft E N I E  Ft
M arktstraat, 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van gem aakte 
kleedingstukken in alle kleuren.

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

kleurde kostumen en toiletten. — In ’t nieuw 
wasschen van gordijnen, stors, tapijten, car- 
petten, woüe 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 ar tikelen .

Zeer genadige prijzen .

HUIS VAN VERTROUWEN.

IN DEN GOUDEN ZETEL
bij

A lex. Roose-Vuylsteke
B ru g stra a t, ISEGHEM.

Magazijn van meubels, spiegels, stoelen, 
wiegen, zetels, tapijten, toile-cirée, linoleum, 
porte m anteaux, kolommen, étagèren, pijprek- 
ken, vogelpikken, kaartebakken, trapleeren, 
fantaisietafels, zeegras, erin, gereedschappen 
voor billards, kruisen, heiligen beelden,vazen, 
candelabers, posturen, beelden, schouwgarm- 
tu ren  in brons en majolique. cachepots, 
iardinières, porte fleurs, café servicen in porce- 
lein. enz.

Matrassen in w ol, pluimen en windhair, 
alles aan zeer voordeelige prijzen.

U it ter hand te koopen
Twee werkm anshuizen onlangs nieuw 

met stagie koer en citerne, gelegen te Iseghem 
Krekelm otestraat. — Inlichtingen ten bureele 
van de « G azette van  Iseghem  ».

B ericht aan de W apenliefhebbers.
Meer dan 2000 soorten van Jaohtgeweeren in magazijn- 

Schoon jachtgeweer Lefaucheux met 1 loop in echt ataalka- 
liber 12 of 16 notelaren kolf van af 10,15,18,26,30 tot 45 fr.

Nog beter jachtgeweer 2 schoten baaculeerende met 
centrale percussie kaliber 12 of 16 sterkt stalen loopen 
gebronzeerd. van 35, 40 to t 60 franken.

Zeer schoon en voordeelig Jachtgeweer met 2 schoten 
(Sleutel tusschen de hanen). Gewaarborgd, stalen loopen 
gebronzeerd, hebbende de 4* proef ondergaan voor ’t  poeder 
ronder rook, tijne notelaren kolf 125, 150 tot 175 fr. twee 
jaar gewaarborgd op factuur voor den uitslag en met 
▼oorstel het wapen te proberen met verscheidene soorten 
van poeder. Geladen Kardoezen voor alle vuurwapens, 
poeder en lood aan matige prijzen. Deze wapens niet 
vergelijken met de slechte namaaksel?, welke het beter is 
niet te gebruiken ten einde alle ongemakken te vermijden. 
Vraagt nadere inlichtingen op ons bureel welke u kosteloos 
zullen gegeven worden.

De reis heen en weer naar La Louvière is kosteloos voor 
den persoon die een wapen koopt. Geeft acht op het adres : 
p i e r b e  HUYGEN, wapenmaker van 1“ * klas, 1 Rue du 
Pare et Rue Hamoir Warocqué, 91. (Recht over het 
kasteel van M. Ouyanie) Tramstilstand. — La Louvière.

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

Crédit GénéraMïypotliécaire
Bes t ie r  :

65 , Koninklijke s tra a t, B RU SSEL.

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

U itgaaf van obligatiën  4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarborgd  door overeenkomstige pandlee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500,000 fr.

De maatschappij verschaft onder hare w a a r
borg hypotheken aan deze die het begeeren.

Voor nadere inlichtingen, men wende zich bü

Jules Grochon,
Ma rk tstraat , 21, ISEGHEM.

Tabak.sn.ij d e r
gansch neuw  laatste model, weerde 325 fr. 
t» koopen aan zeer voordeelige prijs bij de 
Wed. CLERYCKX, K ruisstraat, Iseghem.

KINDERSIROOP 

MOEDERS! B .r5i
gebruikt regelmatig van de geboorte af, Coriandra- 
Siroop, onfeilbaar tegen krampen, zuur, brakin- 
gen, winden, slapeloosheid, verstopping', groene
afgang, en alle verwikkelingen van maag en 
ingewanden bij de kinders.

1 fr. da flasch
ISEGHEM : J. Simoens, Markstraat, 36 ; 

ROUSSELARE : Dubuisson, Ooststraat ; Van- 
Houwe, Noordstraat, en in alle goede apotheken.

m h h m  CORIANDRA h m  
De Beroem de

MAAGDRANK IMPE
geneest dagelijks talrijke personen van 
hunne maagziekten

2 Fr. DE FLESCH 
wordt verkocht in alle goede apotheken van 
geheel België.

Depot voor Iseghem en omstreken : 
Apotheek G. J. SIMOENS, 36 Marktstraat, 

Iseghem.

W onderpillen
zijn o n f e i l b a a r  

de verou-

op 2-3 dagen.

W onderpillen
derste bronchieten.

W onderpillen o 1
smettende en diuretieke bestanddeelen om 
alle slijmen u i t  de longen te verdrijven.

W onderpillen
asthmalijders.

W onderpillen

tegen

worden zeer 
aanbevolen voor

hebben reeds 
duizende borst- 

lijders op korten tijd genezen.

W  onderpi llen J et"  aï.zL,
als het beste geneesmiddel tegen hoest, 
bronchiet, asthm a, te ring .

Prijs : 1,60 fr.
Bijzondere doos voor asthma- en teringlijders 

2 frank.
ISEGHEM : A potheek Sim oens, M arktstr.  36; 

ROUSSELARE : Dubuisson  en Van H o u w e; 
THIELT : Vergucht, Hoogstraat, en in alle 
apotheken.

Snij- en naaischool voor heeren en joffers
bestuurder M. en Mad. DEMEERE

Consciencestraat, 46, Rorktijk 
Busten, modegravuren, patronen op maat 

Prospectus gratis.
Een bijzondere leergang is ingericht de 

zondag voor kleermakers en naaisters die in 
de week geen tijd hebben

W EG MET STROOI EN KAF ?
alsook met goedkoop konijnhaar of goedkoope flocons die om rechtuit te zeggen 
niet beter zijn of kaf en strooi.

K O O P T  G O E D E  M A T R A S S E N
in vertrouwen en u it eerster hand in de fabriek

Vanneste-MatthyS , Tramstatie, Oyghem
HET BIJZONDERSTE HUIS VAN GANSCH HET LAND.

Vraagt er de beste, zachtste matrassen in Konijnhaar-Windhaar, opgemaakt voor tweee üersonen aan 22. 24, 26 
en 28 fr., met schoone gebloemde bovencouverte, fr. 6-50 meer; traversins idem aan 6. 7 en 8 Ir., rnei; bovencöuve’rté. 
2 fr. meer; kussens, geheel gereed, fr. 3-50, 4 en 4-50 stuk. — Beste haar aan 13. 22, 24 en 26 fr.de baal van 25 kilos. 
Allerbeste gewaarborgde met knollend matrassen. — In Floconwol, voor twee personen, gereed om op de bedden 
te leggen, aan 33, 35, 39, 40 en 45 fr.; traversins aan fr. 8-50. 9-50 en 10-50; kussens aan fr. 3-50, 4 en 4-50, Koopt 
en probeert de kussens om U te overtuigen van de voortreffelijkheid dezer beddingen. Eene baal beste Flaconwol 
niet knollend, om zelf matras en hoofdkussen op te vullen, aan 20, 25, 30, 35, 38, 42 en 45 fr. — Schoone echte Sohaap- 
wol, aan fr. 3, 3,50, 4 en 4-50 den kilo. Opgemaakte voor twee personen, aan fr. 66-50. 72. 82. 92 en 102 fr. — Op
making van alle soorten van matrassen op maat en in vertrouwen aan zeer matige prijzen. Groote magazijnen van 
gereed opgemaakte matrassen in alle pri)zen en hoedanigheden. — Leveringen voor kasteelen, hötels, gestichten 
en bijzonderen door gansch het land. — Bijzondere verkoop aan jonge trouwers en scholieren. Stalen en prijzen 
op aanvraag. — Spoedige en trouwe bediening. Let goed op het adres :

M atrassenm akerij « De Ster », Oyghem. — Telefoon H. 29

OE G ALVERD RIJV EN D E PIL DOSI
is de

W are levens en gezondheids Pil
Een ideaal m iddel teg en  V ERSTO PTH EID  en BLOEDAANDRANG.
Deze pil verzekert de goede w erk in g  der spijsvertering, zij ontlast het lichaam van 

KW ADE VOCHTEN, GAL en ALLE ONZUIVERHEDEN V A N  ’t  BLOED.
Hebt gij geen eetlust,  neemt eene pil voor ’t e t e n ; v e r te e r t  gij slecht uw e spijzen 

.eene pil n a ’t eten. Leest in den u itleg  die rond iedere doos is, de wondere genezing 
door dit middel vei kregen. —  Prijs 1,50 de doos van 50 pillen Brussel, Dosi, Greffiestraat 
en in alle apotheken

X e  b e k o m e n  b i j

Vaière Laridon-Laridon
Café R oyal, ISEGHEM.

STEMPELS IN CAOUTCHOUC
in alle modellen en grootten. Specialiteit van
stempels voor het teekenen van emballagen.
Koperen deurplaten. G raveering op alle 
metalen.

Agent der Schrijfm achienen « UNDERWOOD >
met z ichtbaar geschrift. Hoogste onderschei
ding in alle tentoonstellingen. V ra a g t  pros
pectus. Men geeft machien in  probatie. 
Onderricht g ^ t i s .

Antwerpsche Hypotheekkas
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

OUDAENSTRAAT, 24 , A N TW ER PEN

Maatschappelijk kapitaal fr. 5 ,000,000. Reserveu fr. 2,599,109,28. 

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

O b lig a t ië n  a a n  3 , 6 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  %  op de tijdelijke stortingen met gem ak van terugbetaling . 
3 , e o  °/« °P de stortingen voor geruim en tijd.

Voor verdere  in lich tingen  zich  te w enden  to t eenen d er  agenten : 

ALOIJS VERHAM M E, D eurw aarder, Iseghem . 
CAMILLE SCHOTTE, Gem eentesekretariïs, Ingelm unster. 

CHARLES COOLS, H ovenier, Em elghem .

ihtbesT !

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

E &  P O E I E R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Gediplomeerd door de Bein^o.he Gezondheids-Commissie, 
G e b r e v e te e r d  bij K o n in k l i jk  b e s lu i t ,  

v ereerd  door de geeste lijkheid  en de k loosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t r i j k .

bij h e t g ev an g , huis m et k o e tsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle 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 en M“* 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaatst zonder platen zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mren M** MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beg innen  van af 5 fran k . — V o lled ig e  g e b ijte n  van af 
ÏOO frank  en h ooger. — Al de k u n sttan d en  en g eb ijten  k o m en d e  u it de 
lab o ra to ire  van  M' en M"* M aurice M E IE R , zijn  v e rze k e rd  v o o r h e t leven

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

G R O O T E N  A F S L A G

Echte cylinders PATHÉ aan 1 fr. de 
gewone rollen 1,70 fr. de groote rollen

bij Richard CLEMENT
HORLOGIE MAKER-GOUD SMID  

Specialiteit van Spreekm achienen
Gentstraat n° 2 te ISEGHEM.

W ekelijksche Markten
KOETRIJK 27 April

Tarwe heet. fr. 20,50 a 20,25
Rogge . 17.C0» 17,75
Haver . . 18,00 a 18,75
koolzaadolie 100k- 00,00 a 84,50 
Lynzaadolie 100 k“ 00,00 a 49 50 
Aardappels . 9.50 a 10.25
Boter per Kilo 2,70 a 2,90
Eiers per 25
Suikerijboonen beschikb 

id. 1908

1,85 a 1,95

4 Hei
20.50 a CO,00
16.50 a 17,00
18.50 a 19,00 
00,00 a 85,50 
00,00 a 49,50 
10,00 a 10,50 
2,70 a 2,80

* -i,9 0  a 2,00
14.50
14.50

15,50 15.50
15.50

Veemarkt Kortrijk 4 Mei per kilogr. op voet
]41 veerzen 1* kw. 0.96 2• kw. 0,00 3* kw 0 76 
•50 ossen 0,90 0 00 * 0*70

0,87 
0,86

160 koeien 
42 stieren

0,00
0,00

0,70
0,71
0.70

BOUSSELARB

Tarwe 100 k"
Roode tarwe 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907

28 April

19.50 a 20,00 
18,25 a 18,75
16.00 a 16,50
17.50 u 1«,00
20.00 a 21.00

s.cOi. s,fa
2,80 a 3,00 
1,85 a 1,95 

15,25 
. a 15,50

Viggens . . 24,00*34,00
koolzaadolie 100 k”*0C,00 a 81,50 
lynzaadolie 100 00,00 a 49,50

- DEYNZB 22 April
Aardappelen 100 k. 8,00 a 8.50 
Boter per kilo 2,73 t  2,9G
Eieren de 26 . 1,80 1,90
Hespe de kilo 1,60 a 1,70
Viggens . . 38,00 a 42,00

BRUQOE 18 April
Tarwe de 100 kilos 19,00 a 20,00 
Rogge . . 00.00 a 18,’.50
Boter . 2,60 a 3,00
Aardappelen 7,00 a 8,00
Haver 100 kilos 18,00 a 19.00
Boonen 18,00 a 18,50
Vlas 1,40 a 1.65

AUDENABRDE 23 April 
Aardappelen per 100 k 6,50 
Boter de kilo . . 2,86
Eieren per 25 . . 1,87
Verkens . . 37,50
hespe de kilo . . 0,00

ANTWEBPEN 27 April
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van ammoniak beschikbare

6 Hei

19.50 a 20.00
18.00 a 18,50
17.00 a 17,50
18.00 a 18,50
20.00 a 21,00

8.00 a 9,00 
2,70 a ‘i .90 
1 80 a 1,90

tO.OC a 15,50 
. a 15,50

23.00 a 33,00 
00,00 a 82,00 
00,00 a 49.00

6 Mei
7.50 a 8,00 
2,54 a 2,72 
1,80 a 1,90 
1,60 a 1.70

44.00 a 46.C0

2 Mei 
CO,00 a 20,50 

17.50 a 18,50 
2,60 a 2,70
7.00 a 0,00

18.00 a 18,50
18.00 a 00.00 

a 1.60
7 Mei

a 6.50 
a 2,77 

a 1,82 
a 43.00 
a 0.00

fr. 22,90 
31.00

Veemarkt Antwerpen
32 osBen 1* kw 0.98 i 
144 koeien 0.00
36 veerzen 0.96
48 stieren 0.90
41 kaWeren 1,15

4 Mei

0.78 
0.00 
0 76 
0.70 
0.95


