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INSCHRIJVINGSPRIJS 
'oor een jaa r  . . . .  3,26

Voor 6 maanden .
' oor 3 maanden .

Voorop te betalen. 
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
T . H> o o m m 

Rousselarestraat, 
en in alle Postkantorer.

1,75
i,or

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGRN :
0,18 e. den r»gel.

Rechterlijke aankondigingen 0,S0 t  id 

Aanbevelingen 0,25 «. i i .

Een uittreksel der Affiche» bi) <i*e 
drukker van dit blad gedrukt, wor 
den onvergeld tweemaal in de Uaiette
overgenomen

De Militaire Kwestie
V ergadering van den K atholieken  

Arrondissem entsbond van Rousselare.
Zondag laatst vergaderden te Rousselare 

in de zaal van den Hert de afgeveerdigden 
der Katholieke Kiesbonden van het a r ro n 
dissement.

De vergadering was voorgezeten door 
M. Joseph Demeester-Masselis voorzitter, M. 
Eug. Carpentier ondervoorzitter. M. den 
Baron Gillès de Pélichy en M. J. Delbeke 
volksvertegenwoordigers. Z. E. H.Loys. deken,
E. 11. Desaegher Superior van het klein Se
minarie en M. II. Carbonez.

Een groot getal afgeveerdigden waren 
aanwezig waaronder talrijke provintie-raads- 
ieden, Burgemeesters, schepenen en gem eente
raadsleden der verschillige gemeenten.

M. Demeester opende de zitting en bedankte 
de leden die in zoo groot getal de zitting 
bij woonden.

Twee punten waren aan het dagorde :
1° De m ilitaire Kwestie.
2° De kieswerkingen voor 1910.
Nopens het eerste punt betreurt M. de 

Voorzitter dat men eenige maanden voor 
de kiezing dit brandend vraagstuk  w ilt op
lossen tegen wil en dank der katholieken. 
Het nieuw militair ontw erp zou aanleiding 
geven tot vermeerdering der krijgslasten en
verhcOfJfixify «an < hot ix%±a «**«*»«•
tegen de katholieken van ons Arronc.i:sc- 
ment altijd opgekomen zijn.

Spreker zegt dat hij bij het enkwest over 
de toepassing der w et van 1902 tegenwoordig 
was en deed bemerken dat de militaire over
heid de aanw erving der vrijwilligers bijna 
on mogelijk maakte.

Dr Gits van Iseghem vraag t het woord :
Spreker zegt dat in eene vergadering van den 

Burgersbond te Iseghem gehouden de leden het 
eens waren om hunnen spijt uit te d rukken  
dat het ministerie de wet van 1902 niet 
beter had doen uitvoeren. De heeren doktors 
die hier tegenwoordig zijn, weten zoo wel 
als ik en hebben het ondervonden, dat de 
vrijwilligers door alle slach van middels 
afgewezen wierden, zoodanig dat er bijna 
geene mannen aangenomen wierden.

Algemeen wenscht men de plaatsvervanging 
te behouden; indien zij afgeschaft wordt, zou 
dit een w aar gevaar opleveren voor de aan
staande kiezingen en veel stemmen doen 
verliezen.

Een afgeveerdigden van Staden spreekt 
in denzelfden zin, en zegt dat e r  op de 
buitengemeenten meest plaatsvervangers 
gevraagd  zijn. sommige gazetten hebben 
daarover nauw keurige  inlichtingen gegeven. 
Het is hoogst noodzakelijk dat de plaatsver
vanging in de nieuwe w et behouden worde.

.1/. A llewaert,  afgeveerdigde van den bond 
der werklieden van Iseghem z e g t  dat het 
wenschelijk w are  dat de prijs der plaatsver
v an gers  zou verschillen ingevolge den toe
stand van de familien der lotelingen ; ’t ls 
te zeggen dat dG ouders hunne zonen zouden 
kunnen remplaceren mits 1.000, 1200 of 1800 
frs. in evenredigheid hunner fortuin of mid
delen van bestaan.

E r zouden ook moeten maatregelen genomen 
worden om aan de remplacanten het geld 
die hun toekomt op eene eenvoudiger wijze 
te behandigen. Er moet daarvoor te veel 
moeite gedaan worden.

M. I)r Vermeersch  Burgemeester van 
Lichtervelde is het eens met Doktor Gits 
over de moeielijkheden die de militaire 
oveiheden de jongelingen aandoen die zich 
als vrijwilliger aanbieden, en sluit zich aan 
bij den wensch door vorigen spreker u itge
drukt.

M Vermeersch, vraagt ook dat men getrouw 
blijve aan het oud katholiek programma 
« geen m an , geen cent, geen kanon meer . »

M. Carpentier,  Burgemeester van Iseghem, 
spreekt als volgt:

Mijnheer en,
De wet van 1902, gem aakt,  om zooveel 

mogelijk voldoening te geven aan den alge-

meenen wensch : Niemand gedwongen s o ld a a t ; 
geen man geen cent meer ! was hierop 
ges teund :  dat het jaarlijks nieuw in te lijven 
manschap moest geleverd worden door de 
vrijwilligers en door de loting : zoodanig,
dat hoe meer vrijwilligers er w aren  hoe 
min lotelingen er moesten o p g aa n .  Eu men 
koesterde de hoop dat, na een zeker getal 
jaren e r  vrijwilligers in overvloed zouden 
zijn en dat de loting zoude kunnen afgeschaft 
worden.

Ongelukkiglijk heeft de toepassing der wet 
de verwachte uitslagen niet opgeleverd en 
de teleurstelling is algemeen. Maar, zoo het 
schijnt uit een welgekend onderzoek, is zulks 
niet te wijten aan een gebrek van vrijwil
ligers m aar aan eene moedwillige toepassing 
der wet, door dewelke de vrijwilligers 
verworpen wierden — Beroofd van de beloofde 
voordeelen en natuurlijk  ontmoedigd. — 
Daarom is het, dat velen overtuigd zijn, dat 
een rechtmatige toepassing der wet van 1902 
voldoende is om het ge wensch to doel te 
bekomen en dat zij, zooals voorgaande 
sprekers, van geene verandering willen teno
ren. — W at er ook van weze, heeft het 
staatsbestier noodig geoordeeld een nieuw '  
wetsontwerp neder te leggen, gesteund op 
de afschaffing der loting. —

Maar, daar wij God zij gedankt, in Belgie 
en vooral in Vlaandrenland p.og niet rijp 
zijn voor « alle man soldaat » heeft het staats
bestier een nieuw stelstel moeten zoeken voor 
dezen aan te duiden die als soldaat zouden 
moeten opgaan.

Om deze gew ichtige zaak met niet' te

door de d rukpers  laten bespreken en zoo 
is het dat — op eenen schoonen dag — het 
gedacht : Een man per familie is voorgedregen 
geweest. —

Het staatsbestier heeft dit gedacht aange
nomen en volgens dit stelsel zijn nieuw #wets- 
ontwerp nedergelegd. —

Het schijnt buiten twijfel dat, ingeval de 
wet moest toegepast worden zonder verzach
ting, er eene vermeerdering zoude uit volgen 
van contingent, van manschap en bijgevolg — 
van onkosten, hetgeen hoegenaamd niet meer 
zoude overeen stemmen met onze oude leuze : 
Geen man, geen cent m eer! .. .

Daarom vind ik geradig  dat, in de wenschen 
w aarm ede wij waarschijnlijk deze vergadering 
zullen sluiten, er vooral hierop gesteund 
worde :

1° Dat de vrijwilligersdienst den grondslag 
zoude blijven van het nieuw stelsel en dat 
alle mogelijke voordeelen aan de vrijwilligers 
zouden verzekerd worden binnen en buiten 
het leger.

2° Dat indien de rechterzijde verplicht 
is het n ieuw  wetsontwerp te aanveerden, 
het stelsel «Een man per familie» sleclits 
zoude toegepast worden om — boven de 
vrijwilligers — liet noodige manschap te 
bekomen en met het voorbehoud :

a) dat het plaatsvervangen zal blijven be
staan ;

b) dat het contingent jaarlijks door de 
kamers zal vastgesteld w o rd e n ;

c) dat er geene vermeerdering zal wezen 
noch in manschap noch in onkosten.

Zoo doende zullen wij k laar en duidelijk 
onze gedachten uitdrukken  en onze Heeren 
Volksvertegenwoordigers zullen weten, hoe 
zij moeten te werke gaan om aan onze 
wenschen te voldoen.

M. P auwels  vindt dat het zeer slecht is altijd 
toe te geven, dit komt altijd uit ten voordeele 
der tegenstrevers. De katholieken moeten hun 
program m a getrouw blijven, anders gaa t de 
partij gedurig  achteruit.  Moest men voorts 
toegevingen doen, de katholieke partij zou 
vallen.

M. Demeester, voorzitter, stelt het volgende 
dagorde roor :

De katholieke arrondissementsbond van 
Rousselare ,getrouw aan zijn verleden, vijandig 
aan alle verzw aring  van krijgslasten, v raag t 
de volle en rechtzinnige toepassing der wet 
van 1902 — de bevoordeeling der vrijwilligers
— en v raag t  dat het contingent alle jare door 
de Kamers zoude bepaald worden.

I)r Gits zou eene klaarder en duidelijker 
bepaling willen geven aan de besluitselen.

W a re  er geen middel dat het Gouvernement 
het wetsontwerp in trekt, en de milltiewet late 
gelijk zij is P

M. Fred. Declercq, van Iseghem, sp reek t in 
denzelfden zin.

M. C arpentier  stelt eene wijziging aan het 
dagorde voor, om het krachtiger en duidelijker 
Te maken.

Dr Iioucquei/, van Rumbeke, vind het stelsel 
van een marl per familie, zeer goed en prijs
baar.

M. Bral-Dnuego, van Iseghem. spreekt over 
het behouden der loting.

M Boncquet, van Moorslede. Niemand 
gedwongen soldaat, dat vind ik best.

M II. D ’Artois,  van Iseghem, spreekt over 
den tekst der besluitselen waarover men van 
zin is te stemmen.

M. Delbeke, volksvertegenwoordiger, spreekt 
over de omstandigheden die het veranderen 
der militaire wet noodig maken.

Men beschikte niet over het noodig getal 
mannen door de w et voorzien, ’t is te zeggen
12.000 in vredestijd en 180,000 in geval van 
oorlog. Spreker erken t dat er tegen het 
aanwerven van vrijwilligers veel tegenkanting 
Wierd gedaan door deze die met hunne aan- 
veerding gelast waren, en alzoo tegen de 
toepassing der wet van 1902 wrochten.

In don beginne waren wij, volksvertegen
woordigers, zeer w antrouw ig  over de verslagen 
door de minister van oorlog neergelegd, en wij 
zeiden dat wij redens hadden te denken dat zij 
r  ’t nauw keurig  -waren, gezien hunnen oor- 
llflV'OëTiiT£ irer"\ve\; ~r<hi1 tiVs -A-r.
getal kamerleden gestemd. Dit.enkwest heeft 
bewezen dat wij een t,e kort van m anschap
pen hebben.

Het ministerie w as dus verplicht in het te 
kort te voorzien en heeft daarom een wetsvoor
stel neergelegd dat voor grondslag heeft een 
man per'familie. Het ministerie was dus in de 
onmogelijkheid zich te onttrekken aan de oplos
sing der mi li Ui re kwestie, en het ware zeer 
gevaarlijk eenige maanden voor de kiezingen 
van 19IÓ hierin ons katholiek ministerie niet te 
steunen en zijnen val te wege brengen, die 
misschien den val der katholieke partij en het 
mislukken der kiezingen zou voor gevolg 
hebben.

De heeren C arpen tier , Gits en AUcicaart 
komen te ru g  op hetgeen zij reeds gezegd heb
ben over den opstel van de besluitselen. V er
schillige wijzigingen worden beurtelings voor- 
gesteld en besproken, goedgekeurd of ver
worpen.

Eindelijk wordt de volgende dagorde voor
gesteld :

« De Arrondissementsbond van Rousselare,
» getrouw  aan zijn verleden, vijandig aan alle 
» verzwaring der krijgslasten.

» Is overtuigd dat eene volle en rechtscha- 
» pene toepassing van de wet van 1902 op den 
» vrijwilligersdienst voldoende is om het noo- 
» d igecontingent te bereiken,

» d ru k t  den wensch uit, indien de Rechter- 
» zijde, om de verdeeldheid in de Katholieke 
» Gezindheid te ontgaan, volstrekt verplicht  
» w a re  haar te voegen bij het ontwerp door liet 
» Staatsbestier nedergelegd, het wel op de uit- 
» drukkelijke voorwaarden weze :

» dat de vrijwilligersdienst de grondslag 
» blijve der miliciewet,

»» dat de plaatsvervanging behouden worde,
» de Kamer het jaarlijksch contingent stemmen 
» en den diensttijd bepalen, alles zonder dat de 
» krijgslasten, noch in manschappen, noch in
i) geld verzwaard worden.

M. Demeester v raag t indien den b an k -v an  
lseghein den tekst g o e d k e u r t ;

Algemeene bijtreding.
2 ” p u n t .  Kieswerkingen voor 1910
M. de Voorzitter  spreekt over den aanstaan

den kiesstrijd, den belangrijksten die wij ooit 
gehad hebben. Geene moeite zal er gespaard 
worden om eenen goeden uitslag te bekomen : 
IIet hoofd bureel van Rousselare zal daartoe 
bereidwillig zijne hulp verleenen. Maar er 
moet medewerking zijn van beide kanten. In 
ieder gemeente zou er een kieskomiteit moeten 
gesticht zijn die de kiezerslijsten goed en 
nauw keurig  onderzoekt, op die wijze zijn er 
belangrijke en goede aanwinsten te doen die 
niet en mogen verwaarloosd worden, ’t is nu

meer of noodig. Is er iemand die hierover het 
woord begeert.

M. Fr. Declercq, Ik vraag dat men n ieten  
zou beginnen te werken 14 dagen voor de 
k iez in g ; e r  moet van nu af hand aan 't  w erk  
geslegen zijn.

M. de Voorzitter.  Ik vinde dat wij weinig 
voordeel kunnen doen met van nu af voor
drachten te geven ; het bijzonderste werk ware 
nu het onderzoek der kiezerslijsten. Het is 
jam m er dat men de noodzakelijkheid daarvan 
niet genoeg inziet, dat en kost geen geld’ eu 
vraagt enkel w at goeden wil.

Een lid zegt dat er vele kiezers zijn die een 
renteboekje bezitten en hunne rechten tot het 
bekomen eener bijgevoegde stem niet doen 
gelden ; daar is middel om eenige stemmen te 
winnen.

Dr Gits vraagt indien de gestemde dagorde 
aan de dagbladen zal medegedeeld worden.

M. de Voorzitter. Ja  zeker, aan al de 
katholijke gazetten.

IV Gits. Vergeet het dagblad « Le XX* 
Siècle » niet, die den uitslag onzer beraad
slagingen niet zal overdrukken gelijk zij zijn.

Een lid.. Dat is zeker, wij weten dit op 
voorhand.

M. Carpentier.  De kiezers die een rente
boekje bezitten kunnen het aangeven en zullen 
eene bijgevoegde stem toegekend zijn, indien 
zij in de vereischte voorwaarden zijn.

Een lid. Men moet reeds drie jaar  in bezit 
zijn van een renteboekje vooraleer men aan 
spraak kan maken op eene bijstem. Het rente
boek ie ten voordöelfi der vrouw "enomen. kan

M. Declercq. Men dient hier ernstig voor te 
werken, hierdoor kunnen wij veel stemmen 
winnen.

M. de Voorzitter.  Velen zullen benauwd 
zijn hun renteboekje te vertoonen u it  vrees 
dat zij in het abonnement zouden aangeslagen 
zijn.

M. Carpentier.  Een goed middel is voorzeker 
een katholieken kiesbond gelijk te Iseghem. 
b. v. waar landbouwers, werklieden en bur
gers, elk in hunne afdeelingen hunne belangen 
kunnen bespreken en zich verstaan voor eene 
gemeenzame werking. Bet w are  wenschelijk 
dusdanige inrichtingen overal te zien tot stand 
komen. Men zou zich ook bij andere gemeenten 
kunnen aansluiten daar w aar zulks onmoge
lijk is.

M. de Voorzitter.  Het ware wenschelijk dat 
er eene afveerdiging van iedere gemeente bij ’t 
Congres van Mechelen tegenwoordig ware. 
Die het begeeren mogen zich bij Rousselare 
aansluiten, o fw e l  zich bij ons vervoegen te 
Mechelen. Iseghem gaat op zijn eigen, geloof 
ik. Van Rousselare zullen er 0 0 a 7 0  mannen 
zijn.

M. Declercq. E r zijn reeds 35 ingeschrevenen 
te Iseghem.

M. de Voorzitter. De personen uit andere 
gemeenten die begeeren met ons mede te gaan 
zijn verzocht de aanvraag  te doen. zij zullen 
seffens ingeschreven zijn.

De dagorde u itgeput zijnde, bedank ik de 
heeren afgeveerdigden die de vergadering 
met hunne tegenwoordigheid vereerden. Het 
doet deugd te bestatigen dat zij in groot getal 
gekomen zijn en de besprekingen zoowel en 
zoo neerstig gedaan wierden.

De Schuldeischersbond.
Over eenige maanden is aan de lezers der 

Gazette van Iseghem, bekend gem aak t ge
worden dat, onder het hooger toezicht van den 
Katholieken Burgersbond, alh ier een schuld
eischersbond wierd ingericht, voor doel heb
bende het innen der verachterde tegoedvindens.

Die instelling is reeds benuttigd geweest 
door verscheidene leden van den Burgersbond. 
en de pogingen die er gedaan wierden. zijn in 
meer dan een geval met goeden uitslag be
kroond geworden.

De middels die in ’t w erk  gesteld zijn be
staan in :

1) Het schrijven van eenen brief, geteekend 
door het Bureel, naar den schuldenaar w aarin  
hem verzocht wordt, rechtstreeks of door tus
schenkomst van het bestier, de schuld geheel 
of gedeeltelijk binnen de acht dagen te voldoen.
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2) Het zenden van eenen dreigbrief door den 
deu rw aarder  ;

3) Het inspannen van gerechtsvervolgingen.
Om zooveel mogelijk van dien laatsten mid

del geen gebru ik  te moeten maken, is er 
besloten geworden tusschen het zenden der 
vermaningen en het aangaan van processen 
eene nieuwe poging aan te wenden die voor
zeker in vele gevallen vruchtbaar zal wezen. 
Voortaan zal er namens het Bestuur van den 
Bond door eenen zaakgelastigde ten huize van 
den schuldenaar gegaan worden, dewelke, 
mits vergoeding zal trachten in der minne tot 
de geeischte betaling te komen, en die verders 
ook den schuldeischer voor de Rechtbanken 
zou kunnen vervangen.

De leden van den Katholieken Burgersbond, 
die e r  belang bij hebben, zullen dus de gele 
genheid hebben, nu met nog meer kans van 
gelukken, zich tot den schuldeischersbond, 
te wenden. Het bureel vergadert eiken Maan
dag om 7 u. ’s avonds in den Café Royal,  w aar 
alle schrijfwerk en onderhandelingen worden 
gedaan.

Om voordeel te doen aan de Kleine Burgerij 
is het niet genoeg dat nu ttige  instellingen tot 
stand komen ; het is ook natuurlijk  noodig dat 
de neringdoeners er willen gebruik  van maken.

Dikwijls hoort men zeggen : er wordt nooit 
iets gedaan vöor den middenstand. Maar er 
moet opgemerkt worden dat eerst en vooral de 
kleine burgers zelf hunne belangen moeten 
zoeken te behertigen. Help u zelf, zeg t  het 
spreekwoord, zoo helpt u God.

W elnu hier kunnen al de katholieke burgers 
die het. begeeren in de vereeniging van den 
Burgers boud, samen middels zoeken en be- 
trachten:onr den toestand te verbeteren. En 
alhoewel soms nederig op het eerste opzicht 
kunnen zekere instellingen w aar nut bij
brengen.

Zoo is de schuldeischersbond die, zoo men er 
wil gebru ik  van maken, bekwaam is ernstige 
diensten te bewijzen,en inzonderheid de slechte 
betalers eene heilzame vrees voor bekend
m aking  en vervolging zal inboezemen.

Iet Congres der M o l ie le  werken
te M echelen.

Houuuuen worm, ziU~uitsluHelijk titine ver-
a f  de'^vpi k IJI1 r ' ^ , r  ^  overJ ne werken die de katholieken in Belgie
tot stand brachten tot nut van hefcalgemeen. 
worden tiCke Zal ° iet M a n d e ld

Alsbekrooning van het Congres za l 'm orden  
zondag een stoet van katholieke maat- 

de -straten  doortrekken en een 
, *® .eurB 1,1 opene lucht, op de Markt 

v m  ^ i I llnentle de Kardinaal Aartsbisschop 
lel itvr » gezongen worden, met bege- 
wezigen samenzan£ van duizende aan-

Zondag laatst is te M echelen
de tentoonstelling der katholieke geloofszen- 
n l S , di r T i d , / ° 0 r’ n o p e n d  g ’t Is eene

W erken d i t  h ^ on- res der Katholieke vtrKen dat donderdag aanvane1 neemt
tentoonstelling ,s het "zien S  “  g e S
o " ^ ‘ rt ver ba?ende werkzaam heid  onzer heldhaftige geloofsboden.

te Leuven,

Aan onze Medeburgers.
Wilt gij uwe waren aanbevelen 

uwen winkel doen kennen, uwen 
handel uitbreiden, wilt gjj kalanten 
winnen niet alleen rond uwe deur 
en te Iseghem maar in het omlig
gende : b

Doet eene aankondiging plaatsen  
in den

ALMANAK van ISEGHEM
die binnen kort voor de tw eed e  
maal zal verschijnen,

De bijval die den Almanak van 
I se g h em ’t eerste jaargenoten  heeft, 
doet voorzien dat hij dit jaa r  nog 
veel meer zal verspreid zijn.

Reeds zijn er ons uit vele plaatsen 
inschrijvingen toegekomen, zoo dat 
de trekking veel grooter zal zijn 
dan verleden jaar.

De prijs der aankondigingen is 
zeer gerin g gesteld  als v o lg t :

Een blad . . . fr. 3 ,0 0
Een half blad . . » 2 ,0 0
Een derde blad . . » 1 ,5 0
Men gelieve de inschrijvingen te 

zenden tegen 1 October aan'J. Doorns, 
uitgever Rousselaarstraat .

Maandag 20 September werd te Leüven 
de Sociale Week geopend door E. P. Hutten.

Meer dan 300 deelnemers hebben geduronde 
3 dagen de lessen met standvastigheid en 
gretigheid  aanhoord.

I)e lessen werden gegeven door 12 welge
kende Sociale leiders.

Welken schoonen aan blik leverde de groote 
feestzaal van St Pieterscollegie toch op. Hoe 
schoon was het daar de werklieden pro- 
pagagandistender christene vakvereenigingen, 
gekomen uit  alle hoeken van het vlaamsche. 
land, te zien verbroederen met leden van 
hoogere standen, met geestelijken en leeken, 
die allen de sociale beweging komen be
st udeeren.

Nog treffender was het gedurende de 
voordrachten te zien hoe allen, en bijzonder 
de werklieden, daar gebukt zaten over hun 
copieboek, luisterende en gedurig aanteeke- 
ningen doende.

W at moet het deu*rd gedaan hebben aan 
het hert van E. P. Ruften, die de ziel is 
der christene vakvereenigen.

Veel zou er kunnen gezegd worden over 
de verschillige voordrachten, allen ‘ even be
langstellend. Dit tot later hopen wij.

Een woord nog over de inrichting.
Alles om ter  best geschikt. Voor nacht

verblijf was in het bijzonder sezorcrd. De 
maaltijden hadden plaats in de Gilde van 
Ambachten, burgers en werklieden zaten 
broederlijk aan dezelfde tafel.

Een bureel was ingericht w aar  men alle 
inlichtingen konbekomen zoo over de Sociale 
W eek als over het Katholiek Congres. Boeken 
over de sociale kwestie waren bij de machte 
te verkrijgen.

In een woord alles was zoo geschikt dat 
niemand over iets te klagen had. Eere aan 
de inrichters.

Mochten voort de Sociale W eken zulken 
bijval genieten en mocht er van langs om 
meer gevrocht worden aan de zelfsverheffing 
onzer Werklieden.

EEN FEEST
in de vakschool van schoenm akerij.

Verleden maandag was er  prysdeeling in 
de vakschool, om den derden jaargang  te 
sluiten en den vierden te openen.

Op den eersten rang  bemerkten wij de 
bestierleden, de heeren Am. Vandenberghe 
voorzitter, en Bral-Donego, ondervoorzitter, 
hug. C arp en tie r , . Van Naemen en Baron Jean 
Gillès de Pélichy, die. zijnen neef Baron 
Charles vertegenwoordigde.

Y.por de eerste maal wierden er u i t 
gangsdiploma’s verleend ; deze diploma’s 
wierden tijdens de tentoonstelling der 
Sinxendagen, door den keurraad toegekend 
aan de leerlingen die de jaargangen volledig 
gevolgd hebbende, door hunne werken bewe
zen h a d d e n ; d a t  zij zeer voldoende vruchten 
getrokken h a d d e n  uit delessen en het vereischt 
getal punten bekomen.

Bij het .e inde der plechtigheid nam de heer 
Burgmeester Carpentier het woord om zijne 
voldoeniug; üiU.tejfflrukken over den bloei 
en den tóenemenHen vooruitgang der vak
school ; hij herinnerde de tentoonstelling die 
de bewondering verwekt had van de talrijke 
bezoekers, zoo van hier als van den vreemde • 
hij wenschte de leerlingen geluk om hunne 
bevordering en w akkerde ze aan om de lessen 
die hun hier zoo ruimschoots gegeven worden 
altijd neerstig te volgen en alzoo hun ambacht 
grondig aan te leeren, waarmede zij later 
een goed en eerlijk bestaan zullen vinden ; hij 
bracht hulde aan de leermeesters die door 
hun eigen w erk en door den schoonen uitsla'1- 
der leerlingen getoond hadden dat zij op de 
hoogte van hunnen stiel zijn en bekwame 
werklieden weten te vormen. Mei w u r  
genoegen bestatigde hjj dat de toelagen door 
het Stadsbestuur aan de Vakschool verleend, 
wel geplaatst zijn en veel nut voortbrengen ; 
dat zal eene aanmoediging wezen om voort 
de vakschool mildelijk te ondersteunen.

Eindelijk bracht hij eene welgemeende 
hulde aan twee der leermeesters, de heeren 
Achiel Hoornaert en A rthur Bourgeois die 
onlangs in den prijskamp van Antwerpen de 
hoogste onderscheiding bekomen hebben. Im
mers het Verbond der Belgische schoenmakers 
gevestigd tot Antwerpen, had dezen zomer 
eenen prijskamp uitgeschreven van schoenen 
met de hand gem aak t en waarin al de aan
geslotene vereenigingen mochten mededingen 
(Jnder het groot getal Iseghemsche bekwame 
w erkm ans hadden er slecht/? twee de kans 
gew aagd. Zaterdag laatst wierd al het 
ingezonden werk aan het oordeel van den 
keurraad  onderworpen.
Inde  PAfdeeling: Pracht-dameswerk met lede

ren talons. Het diploma van gouden medalie en 
de premie wierden met eenparigheid toegekend 
aan Ach. Hoornaert.

In de 2° Afdeeling : Burgersmanswerk, 
Amerikaansch model. Het diploma \a n  gouden 
medalie en de premie wierden met groote 
onderscheiding toegekend aan A rthu r  Bour
geois.

In de 5° Afdeeling : M ansprachtwerk Diploma 
van gouden medalie en premie gezamentlijk 
aan Art. Bourgeois en een schoenmaker van 
Leuven.

P rachtdam esw erk met houten ta lons :  
Diploma van gouden medalie en premie aan 
Achiel Hoornaert bij toeju ich ing  van den 
Ju ry .

W at overheerlyke uitslag.
Wij voegen onze hertelijkste gelukwenschen 

i bij' deze van den heer Burgm eester en bieden 
onze hulde aan de twee bekroonde meesters. 
Dit s trek t niet alleen ter eere van de Vakschool 
die het geluk heeft zulke ervarene leermeesters 
te bezitten; m aar ook ter  eere van gansch 
de Iseghemsche Schoenmakerij ; w an t dat 
bewijst eens te m eer da t Iseghem in vak 
van schoenmaken aan het hoofd blijft van 
gansch het land !

BINNENLAND.
Rousselare. — Dinsdag morgend rond 0 1 2  

ure was een koopwarentrein aan ’t manoauvree- 
ren op de lynen, gelegen buiten de statie tegen 
de afsluiting langsheen den steenweg van Ar- 
doye. Eene rei van zeventig wagons botste op 
de stuitblokken die weken, zoodat twee der 
wagons ontriggelden. Gelukkig bepaalt zich 
alles bij geringe stoffelijke schade.

Ingelmunster. — Ter gelegenheid der
Kermis zal er Maandag aanstaande óm 3 ure 
een schoon Muziekfeest gegeven worden door 
de Harmonie van Ingelmunster. De spelwijzer 
duidt de volgende stukken  aan :
&’ol/eritio  A l l ° .................................................A l l i e r .
S i j ’élais lïoi, Ouv..................................... Adam.
Ouverture d’Obéron....................................W eber.
Dépêche tèlégraphique, suite de val ses . . . Strobl.
Ballet de Faust......................................... GoUNod.
Menuet sym phon ique^................................. W a lp u t .
Le Chardonneret, Polka pour flvtte . . . Romain.
Racketten-W alzer,....................................F reydt.

— De onkosten tot heden gedaan voor 
de Tentoonstelling van Brussel, beloopen tot 
ongeveer 25 miljoen.

Voor deze die de reusachtige werken aan 
den solbosch bezichtigd hebben, schijnt dit 
cijfer niet overdreven, en men gevoelt eene 
inwendige fierheid als men overdenkt dat het 
kleine Belgenland toekomende jaar aan een 
groot getal vreemdelingen een der u itgestrek- 
ste en der prachtigste Tentoonstellingen zal 
aanbieden, die men ooit in cie wereld gezien 
heeft, en die verre al deze die in ons land 
ooit plaats hadden, zal overtreffen.

Die grootsche betooging van onze nationale 
voortbrengst en rijkdom is grootendeels het 
w erk  van het publiek. Inderdaad, de opbrengst 
der Tombola van de BrusselscheTentoonstelling 
is geheel en gansch beschikt voo het welge- 
lukken onzer w ereldm arkt van 15)10, aan 
hare uitbreiding en den luister onzer 
hoofdstad.

Deze die de billetten der Tombola koopen, 
hebben dus niet alleen de kans een der m enig
vuldige loten te winnen die aan elke serie 
toegekend zijn, m aar zij werken ook mede aan 
den goeden uitval eener grootsche onderneming 
w aarvan geheel het land de vruchten zal 
genieten.

Priesterlijke Benoem ingen.
De E. H. Naert, licentiaat in handelsweten

schappen der hoogschool van Leuven, is be
noemd tot leeraar in het kollegie te Oostende ; 
de E. H. Carreer. leeraar in het klein semina
rie van Bon ne-Espera nee, is benoemd tot 
leeraar in het collegie te Meenen, in vervan
g ing  van den E. H. VarT,Jjesien, benoemd tot 
onderpastoor te Oostende ; tot bewaker in de 
normaalschool*van Thourout, de E II. Blomme, 
leeraar in hetzelfde gesticht ; tot leeraar van 
zesde moderne in de normaalschool van Thou
rout, de E H. Ilaezen, bew aker in het kollegie 
van Yper ; tot leeraar in het kollegie van 
Nieuwpoort, de E. H. Sanders, tweede bewa
ker in het klein seminarie van Rousselaere ; 
tot tweede bewaker in het seminarie van 
Rousselare de E. IJ. Duinon, hulpbewaker in 
de normaalschool van Thourout ; tot tweede 
bewaker en leeraar in de normaalschool van 
Thourout. de E.H. Hens, leerling van het Lem- 
mensgesticht te Mechelen.

Tentoonstelling van Hoenderteelt. •
Alle liefhebbers van hoenderteelt u it  Iseghem 

en het omliggende, ja velen onzer stadsgenoten 
hebben nog de aangenam e herinnering be
waard van de prachtige hoendertentoonstelling 
welke over jaa r  in het Gildenhuis alh ier te 
zien was. Honderde en honderde menschen 
kwamen in de zoowel geschikte en ruime zaai 
die ontelbare en sierlijke dieren bewonderen, 
welke door hunne verscheidenheid van g e 
vederte, van grootte en k leur, aller nieuw s
gierigheid verwekten.

Dit zoo welgelukte feest was te danken aan 
de toenmalig gestichte maatschappij « het 
Neerhof », welke onder het verdienstvól voor
zitterschap van Mijnheer Van Naemen ontstaan, 
en bij haar opkomen vijftien leden tellend, 
thans boven de zestig bijtredingen heeft ver
worven.

Op 15 Januari 1910 en volgende dagen zal 
de tweede Tentoonstelling voor Hoenders en 
Konijnen gehouden worden, w elke belooft 
voorgaande in luister en nut te overtreffen.

Immers sinds eenige maanden is alhier en 
in de omstreken een uitgelezen plaatselijk ras:
« de Iseghemsche Koekuit » op groote schaal 
verspreid en gekw eekt geworden, en alles doet 
voorzien dat er een ruim getal schoone j  

koekuiten zullen worden tentoongesteld.
Ten einde den kweek er  van aai} te moedigen | 

heeft het bestier van den hoenderbond besloten I 
in de tentoonstelling eenen bijzonderen prijs- ' 
kamp voor den Fseghemschen koekuit in te 
richten, w aar de balooningen in gelde tot eene 
somme van honderd en vyftig franks zullen 
beloopen.

De bijzondere prijskamp zal toegankelijk 
zijn voora lle  liefhebbers; de inschrijvingsprijs 
zal minder zijn dan voor de andere klassen, en 
beloopen voorde parken (5 hennen en 1 haan): 
2.50; de trios (2 hennen en 1 haan):  1,50; de 
afzonderlijke dieren : 0,50.

De volgende belooningen zullen toe’gekend 
worden :

I Eereprfls 20 fr.1) Voor de parken
2° prijs 15 fr.

2) Voor de trios : I Eereprils 15 fr
2° prijs 10 fr. 3“ prijs 6 fr.

3) Voor de afzonderlijk tentoongestelde
dieren :

a) m in  dan één jaa r  oud :
1) Haan : I. Eereprys 10 fr. 2* prijs 7 fr

3° pr. 5 fr. 4» pr. 4 fr. 5»pr. 3 fr.
6° pr. 2 fr. 7° pr. I fr.

2) Hen : gelijk voor den haan.
b) meer  dan één jaa r  oud :

1) Haan : I. Eereprys 5 f r .  2• prijs 3 fr
3° prijs 2 fr.

2) Hen : gelyk voor den haan.
Zij te zamen honderd en vyftig frank pryzen.
Het is wel verstaan dat die prijzen maar 

zullen toegekend worden voor zooveel de 
tentoongestelde dieren door hunne wezenlijke 
weerde dezelve verdienen.

A orders, voor w at aangaat de Hambourgs, 
by zooveel liefhebbers alhier gekw eekt,  alsook 
voor de Minorcas en verscheidene andere 
rassen, zullen er bijzondere eereprijzen in »reld 
geschonken worden

In iedere klas zullen er een zeker getal 
prijzen, allen in geld, te winnen zijn, naarmate 
het getal der vertoonde dieren.

De tentoonstelling van 15 Januari 1910 zal 
dus van groot belang zijn voor den hoender- 
teeJt; veel vreemde, eigenaardige, sierlijke en 
kostelijke dieren zullen er te zien zijn, en de 
pogingen der liefhebbers, waaronder veel 
andslieden zijn die den Iseghemschen koekuit 

kweeken als goede legster en uitstekend 
vleeschkieken, zullen in deze heuglijke plech
tigheid rijkelijk kunnen beloond worden.

Standaard van den Iseghem schen Koekuit



A T E L I E R  V O O R  A L L E  M E K A N I E K E  V E R M A K I N G E N
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INSTALLATIE V A N  FABRIEKEN

G A B R I E L  V A N  W T  B E  R  G  H  E

De besto  sü gociüoupste ,.t anuicii • u yiuu uh n- 
oin a!to vljltkon w.:y te iijihu.i e.: do ihuti I.ü m k' isphcn.

Zij wurtlcn v c iln o 'it v tu r  ’t  kuivoiicii dc r  w m i’lun en 
keukenyeraad : IH POLIER: Douicii vüii Du Gmcn. iti 1<EI ü : 
Doozen van 1 0 ,1 5  en 25 Omen. V LO FM fa:: lli.>!.vii flisH.jv,!. 
van 35, 5 0 ,7 5  Omen. ALS ZE£P-ZAwLL: ra»j« s j.h- J  Öwiui.

iOm alle  vlokken te  kuischon cn s tn io h ic  u i  ' t e  r .'a rscftrn : 
VLOEIBAAR: F le3 d ij:s  van 50 Cuicn en i , r . -

Algemeen Ayentschup voor Bul.jtö; L’Ji.lm Büiye Ltd., 
2 0 , B roekstraat (ru e  du M arais), SUJciuL.

Stadskronijke.
De Bank Roussejare-Thielt die alhier in de 

Nieuwstraat een hulphuis ingericht heeft, is 
reeds verplicht hare bureelen te vergrooten. 
Een huisje daaraan palende, is nu afgebroken ; 
het bevatte in den voorgevel een steen met het 
volgende o p sch r if t :

ABSQUE 
DEO NIHIL 

JB

M. Carpentier, burgem eester  der stad, heeft 
aan de eigenaars gevraagd  dien steen in het 
stadhuis te mogen bewaren.

Dit is een schoon en nu tt ig  w e r k ; ’t is 
jam m er dat er hier en elders menige historieke 
gedenksteenen verdwenen zijn, die zeer d ik 
wijls aan de plaatselijke geschiedenis verbonden 
zijn en bijzondere daadzaken bewijzen of op
helderen.

Over eenigen tijd heeft M. Gustaf Rosseel, 
schepene dezer stad, de herberg het Bossenhof 
doen herstellen. Men ontdekte er twee steenen, 
den eenen. met het jaartal 17..., den anderen 
met twee geweeren, het zinnebeeld der aloude 
maatschappij « De Bosseniers ».

W oensdagavond brak er een geweldig on- 
weder over onze stad ea omstreken los. De 
regen viel bij plasschen en de blikschichten 
doorkruitsen de lucht terwijl vreeselijke don- 
ders lagen  elkander opvolgden.

De elek tr ieke verlichtingstoestellen zijn hier 
en daa r  beschadigd geweest.

De donder is ook gevallen in het huis van 
E. H. Willems onderpastor, Priesterstraat, 
binst dat hij het Lof zong in St Biloniuskerk, 
bij zijne terugkom st bestatigde hij dat den 
bliksem langs de schouw binnengekomen was. 
Hij is ook gevallen op St Hiloniuskerk, en heeft 
eenige schade toegebracht aan de verlichtings
toestellen in het kasteel van M. Van Naemen.

Bij Koninklijk besluit is het bijzonder 
eereteeken van 2° klas ingesteld als belooning 
der diensten bewezen door de bevorderaars 
van maatschappijen van onderlingen bijstand 
verleend aan MM. C. Bourgeois Iseghem, 
Ghillibaert Ingelmunster, P. Vandemoortele 
en A. Vandoorne te Emelghem.

Men vraagt een letterzetter en 
leerjongens, bij J. Doom s, Iseghem .

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Frères et Soèurs, met kolen voor Charles 

Verstraete. — Elk zijn gedacht, met kolen 
voor Conrard Verstraete. — Les tro is  Frères, 
met kolen voor Al. Vandewalle. — Le Jeune, 
Frangois, met brabantsch goed voor Alidor en 
Victor Vandewalle. — Germaine, met lijn
zaad voor Alphonse Dassonville Lendelede. — 
Emiel, met lijnzaad voor Constant Vandemoor
tele. —Le Jeune Séraphin,  met koks voor 
Constant Gits.

TAARTEBAK
Zondag 3 Oct. 1909

In 't Schuttershof,  bij Albert Grymonprez.
Rousselaarstraat

STAD ISEGHEM

N i j v e r h e i d s s c h o o l
Schooljaar 1 9 0 9 -1910

De inschrijvingen onmiddelijk gevolgd door 
de opening der leergangen’ zullen plaats g r i j 
pen te beginnen van de ZONDAGEN 19-26 
SEPTEMBER tot 3 OCTOBER, telkens binnen 
het lokaal der school van 11 tot 12 ure voor
middag.

Biiroerstariö m istgheiB
G EBO O RTEN  :

304. Martha Geldhof, dv. Henri en Apolonia 
Couckhuvt. — 305. Héliodore Veranneman, 
zv. Joseph en Germana Degryse. — 306. Joseph 
Malysse. zv. Ivo en Marie Uyttenhove. — 307. 
Julia Perneel, dv. Alexander en Silvie Van
dom mele.

S T E R F G E V A L L E N  :
198. Frangois Scheldeman, 15 d. zv. Camille 

en Silvie Porteman. Rousselarestr. — 199. 
Emilie Verstraete , huish. 46. j. echt'6 Petrus 
Vanfleteren, Mol. — 200. Julie Berlamont, 
beenhouwster, 53 j. echt*6 Emilë Desmet, 
Brugstraat.

H U W E L IJK E N  :
62. Emile Tack, borstelm. 20 j. en Clotiiilde 

Lafaut, fabriekw. 18 j. — 63. Camille Verfaillie, 
schoenm. 29 j. en Julma Decroix strijkster 26 j.

OPROEP van ERFGENAMEN
De nabestaanden van wijlen Jw O c tav ie  

S te v e n s ,  ongehuwd, overleden te Iseghem 
den 24 Juli 1909, worden verzocht zich aan te 
bieden voor den 10 October 1909 met alle 
noodige bewijsstukken, ter studie van den 
Notaris VAN DE MOORTELE te Iseghem.

Jw Octavie Stevens, was geboren te Ingel
m unster en dochter van .Joannes Franciscus en 
Barbara Reynaert.

Een m achtig grootsch kruisbeeld.

Een nieuw  wonder.
Wij, als dagbladfohrijvers, hebben reeds heel wat in ons 

leven gezien en beleefd, maar httgeen wij onlangs zagen, 
heeft alles wat wij tot nog toe gezien en beleefd hebben, 
verre overtroffen. Te midden van bloeiende korenvelden 
en heerlijke weilanden ligt op ruim 5 K. M. afstand van 
het voor zijn zuivelproducten bekende Dixmude, het be
vallige dorpke Vladsloo. Neemt men den straatweg naar 
Leke, dan ontmoet men op ongeveer 4 K. M afstand van 
het dorp Vladsloo een machtig grootsch kruisbeeld, 
waarachter zich de fraaiste boerenhofstede van den ge- 
heelen omtrek bevindt. De eigenaar daarvan is de Heer 
Aug. Pollentier, die in het bestier van zijn grootsche 
onderneming krachtig word terzijde gestaan door zijn 
kinderen doch vooral door zijn struische zestigjarige 
vrouw, een toonbeeld van gezondheid en kracht. De echt- 
genoote van den heer Pollentier, die ons deze inlichtingen 
gaf, verhaalde ons Int volgende :

“ Twee jaar geleden werd ik aangetast door een ernstige 
longontsteking en alhoewel Ik het eerste jaar allerlei ge
neesmiddelen gebruikte en geregeld onder dokters behan
deling was, genas ik niet. Integendeel mijn ziekte verer
gerde met den dag en ten slotte kreeg ik nog de influenza 
er bij. Ik stond hevig borstpijnen uit, hoest t° voordurend 
en gaf vooral ’s morgens fluimen op Meer dan twee jaar 
lang heb ik geen werk kunnen verrichten en een groot 
gedeelte van dien tijd heb ik ziekte bed gelegen. Ik dacht 
dan ook dat mijne dagen geteld waren, toen mij door 
een nicht, die hier woont, gezegd werd, dat haar kind 
van pleuris genezen was door de Abdijsiroop, Klooster 
Sancta Paulo.

Ik besloot toen dat middel te probeeren en reeds na 
de eerste flesch gebruikt te hebben, gevoelde ik mij aan
merkelijk verlicht. Eindelijk na het gebruik van vier 
flesschen was het mij duidelijk, dat mijne ziekte 'herstel
baar was, want de pijnen, zoowel als het fluimen hielden 
op ik voeldemijne krachten wederkeeren en kan thans 
verklaren,dat ik, dank zij de Abdijsiroop, totaal genezen 
en weer zoo sterk en gezond ben als vroeger.

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, versterkt de 
luchtpijpen en longen, zij geneest waar alle andere 
middelen feilden.

A.arzel niet meer ! als gij hoest als gij brnauwd zijt, 
als gij aan keel of longen lijdt, tegen den kinknoest uwer 
kinderen. Uwe hulp is de beroemde Abdijsiroop, Klooster 
Santcta Paulo.

Prijs : per flesch van 2-30 grammen, 2 fr. van 550 gram
men, 4 franken, en van 1,000 grammen, 7 franken. — Hoe 
grrotere fiesch, hoe voordeeliger dus !!!

Hoofd-Depót voor België : O. de Beul, Apotheek, Lange 
Nieuwstraat, 57, Antwerpen.

Wordt verkocht bij JOS. VERHAMME apotheker 
Iseghem, en in alle goede apotheken.

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

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

(Gebezigd in de Engelsche ho-<piUlen sedert 60 jaar).
“ Vitry-bij-Reims (Marne), den 22 October 1890.

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

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

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

“ Mei. Oaruelis. bij d* nonne-Augustijnen. „
“ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maand*n 

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

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

pier^n, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecijnen 
In doozen van fr. 2-50, 4-50, 7-75, 17-50; 6 kilos : 40 fr 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan K alcker-W ielem ans 
hoofdagent, Rouppestraat, 2. Brussel; bij ^alle goede 
Apothelcers en Kruideniers, overal. *' 2

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN 08T, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F. AMEYE,apoth. DUBUISSON, apoth. GRY
MONPREZ. apoth.

Gevraagd
bij GESQU1ERE-VYNCKE & ZOON Uond- 
straat Iseghem, — ÏOO B o r s t e lm a a k s t e r s  
voor in Ilair te werken, standvastig w erk 
verzekerd. — Spéciale goede loon.

STUDIE VAN DE NOTARIS

Vande Moortele te iseghem. 

i

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Groot HEERENHÜIS
met lusthof 

en schoone bouwgronden
te  IS E G H E M  bij de k e r k  v a n  ’t  H .  H e r t .

ROUSSEL \R ESTR AAT.

Koop 1. — Een perceel bouwgrond van 
5 meters breedte, groot 331 vm. 63, sectie 
A, deel van nr 692b, 691a. palende noord de 
Rousselarestraat, oost M. Aug. De Rynck en 
deelhebbers, zuid de verkoopster.

Omniddelijke ingebruiktreding.
Ingesteld fr .  3 .7 5 0 .

Koop 2. — Een perceel bouwgrond, groot 
349 vm. 81. sectie A, deel van nr 6 (2b, 691a, 
palende noord de Rousselarestraat, voor het 
overige aan de verkoopster.

Onmiddelijke ingebruiktreding.
Ingesteld f r  4 ,300 .

Koop 3. — Een groot heerenhuis met lust
hof, groot 1006 vm. 90, sectie A, nr 693b en 
deel van 692b, 691a, palende noord de
Rouselarestraat, voor het overige aan de 
verkoopster.

Ingesteld fr .  17,000.
Koop 4. — Een gebouw7 dienende voor 

keuken van 5 m ettrs  breedte, groot 344 vm. 96 
sectie A, deel van. n” 692b-en 691a, palende 
noord de Rousselarestraat, voorliet overige 
aan de verkoopster.

Ingesteld fr .  4 ,350 .
Koop 5. — Een gebouw dienende voor 

keuken van 5.50 meters breedte, groot 
371 vm. 50, sèktie A, deel van n r 691a, pa- 
,Vude noord de Rouselarestraat. oost en zuid 
de verkoopster, west aan verschilligen.

Ingesteld fr .  5 ,000 .

De koopen 3, 4 en 5 zijn g eb ru ik t  door 
de e igenaarster tot 1 Maart 1910.

O V i £ S L A G  : D o n d e r d a g  7 O ctober,
om 3 r.re namiddag, in Het Boldershof bij 
P. Bourgeois Rousselarestraat.

II

OPENBARE VERKOOPING 

van

W O O N H U I Z E N
te I S E G H E M -

KOOP EES'. — Een WOONHUIS met 2 aren 
53 centiaren in het kadasler bekend sektie A. 
n° 614b, palende noord de verkoopers. oost de 
Beek, zuid M. Jules Rosseel, west de Kortrijk
straat. bewoond door Jufvr. Idnnie Portem an,  
mits 25 franks te maande tot 1 Mei 1910.

KOOP TW EE.  -  Een WOONHUIS met 
2 aren 01 centiaren in* 613a, palende noord 
De Jae^her Jules en Marie, oost de Beek, zuid 
de verkoopers, west de Kortrijkstr. ,  bewoond 
door Florim ond Loosreldt,  mits 7 1/2 fr te 
maande tot 1 Januari 1910.— Ivoolkot gebru ik t 
door Emile Vandenbulcke, mits 4 f r . te  maande.

KOOP DRIE.  -  Eene TWEEWOONST met 
33 aren 89 centiaren, gekend ten kadaster 
sektie B. n°s 249a, 249b en deel 250a, 248, 245a.

Bewoond : 1° P etru s  Van Rumbeke, mits 
9 franks te maande.

2° Bruno Kesteloot, mits 9 fr. 
te maande.

KOOP VIER. -  Eene TWEEWOONST 
met 33 aren 89 centiaren gekend ten kadaster 
sectie B. n05 246, 247a en dee! 250a, 248, 245a.

Bewoond: X\ Jozef  B «e r t ’ ,uitS 9 franks te maande,
2° Evaris t  Debackere, mits 9 fr.

te maande.
1/2 ten honderd instelpenning.

i Z  i  "t ca. £1  &  < l  .

I N S T E L  : D o n d e r d a g  30 S e p te m b e r  1909 .
O V E R S L A G : D o n d e rd a g  14 O c to b e r  1909.

Telkens om 4 ure ’s namiddags, ter  herberg 
I)e P a u w ,  bewoond door Frederik Deblauwe, 
Groote Markt, Iseghem.

STUDIE VAN DEN NOTARIS
Le Corbesier, te Iseghem .

Om fi i t  gemeenschap te scheiden.
V e n d i t i e  v a n  n i e u w e  s te e n e n

Steenbakkersalaam
en eenebarakke

te ISEGHEM, Noordkrekelm otestraat
op MAANDAG 27 SEPTEMBER.1909, om 3 ure 
des namiddags, ten verzoeke en op het s teen
ovenplein van E d w a rd  en Constant Dejonghe, 
te Iseghem, N oordkrekelm otestraa t:

Een gebouw in steenen, zijnde eene steen- 
ovenbarakke, om binnen de 14 dagen af te 
breken,

O m trent 20,000 bleeke steenen., omtrent 
3,000 sou ff Iets, 600 strooi vlaken verdeeld in 
koopen, 70 sparren, 23 ijzeren bareelen, 37 
ijzeren planken. 4 s tukken hout van 8 centime
ters dikte, 4 bakwagens, 2 kortewagens, 
vormtafel, moortelbak, 4 beddebakken, 3 
spaden en schoepe.

Met contant geld.
II

OPENBARE VERKOOPING 
v a n  tw e e  g o ed e

H O F S T E D E K E N S
te ARDOIJË en PITTHEM.

K o o p 'l .  — Hofplaats, woonhuis, schuur; 
stalling, ovenbuur, boomgaard, hof, meersch 
en land. groot 61 aren 10 cenj. — Boom- en 
haagprijs 250 fr.

Koopen 2, 3, 4 en 5; — Zaailand en meersch, 
groot te samen 1 heet. 57 a. 40 cent. — Boom
en haagprijs 200 fr.

De koopen hierboven maken uit een hof
stedeken, gelegen te Ardoije, zuid bij de Sterre, 
gebruikt door de weduwe Felix Willaert  tot 
den 1 Oktober 1911 mits 450 fr. bij jare  boven 
grondlasten en de verzekeringspremie.

Koop 6. — Hofplaats, woonhuis, schuur, 
stalling, hof en land, groot 46 aren 20 cent. 
— Booin- en haagprijs 140 fr.

Koopen 7 en 8. — Zaailand en meersch, groot 
te samen 1 heet. 25 aren. 90 cent, — Boom- en 
haagprijs 320 fr.

Koopen 6 a 8 inbegrepen, maken uit een 
hofstedeken, gelegen te Pitthem, noord den 
ijzeren weer, gebruikt door Henri, Gottelaere  
tot den 1 Oktober 1911, mits 300 fr. bij ,jare 
boven de grondlasten en de verzekeringspremie

■ Koop 1 ingesteld 5725 fr.
» 2 »'• 3025 fr.
» 3 » 1800 f r .
» 4 » 4000 fr.
» 5 » 210 fr.
» 6 > 4000 fr.
» 7 » 3050 fr.
» 8 » 2700 fr.

O V E R S L A G  W o e n s d a g  2 9  S e p te m b e r  
1909, om 2 ure des namiddags, in da 
« Gouden Leeuw » bewoond door Jules Cloet.

Een half ten honderden Instelpenning.

Markt van Iseghem 25 Sept. 18 Sapt.
Boter per kilo fr. 3,00 a  3,10 2,80 a 2,95
Eieren per 26 2,60 a 2,70 ; 2,50 ;ï 2,60

DES DES
ZOOWEL ALS

WINTERS
is

DE PNEU

J  üi y  l L
DE BESTE

E IS C H T  H E T  M E R K  £ .  k O L E 3 E R 7 ~  OP DE P N E U S.

O.ENGLEBERT ZOOM en C ’-eC A ĉ 3 
L U I K

TE KOOP Ci'BRAL / / /



B ew aard  a! u w  l innen  
w i t  a ls  sn eeu w  docr het 
r e g e l m a t i g  g e b r u i k  

van  S u n ü g h t Zeep.
CsbruikwSjs® rond

VENDITIE op Maandag 27 September 
1909, om 9 ure voormiddag, te Ingelmunster, 
bij de Statie, aan het Hotel De Kapelle, van : 

Alle slach van GEZAAGD HOUT : Olmen, 
esschen, eiken en abeelen planken, abeelen en 
populieren berd en paneelen, kistebladen, 
larix berd en Pitspine paneelen, kerselaren en 
beuken planken, eiken kassijn-en raamzullen, 
en gekw artie rd  kuipershout, gareelkluppels.

KOMT TE VERSCHIJNEN :

M et M a n d e l l ie d
m et begeleiding van piano, gedicht van 
P. P. Denys, muziek, van Emile Clais. — 
prijs : fr. 1,25.
Boek-en m uziekhandel J. DE BUSSCHERE- 

BONTE, ISEGHEM.

TE KOOP :
GROND gelegen op de Nederweg, kun

nende dienen gedeeltelijk voor BOUWGROND 
en voor DOOMPLEIN of SCHUILPLAATS. — 
Genadige Voorwaarden.

Zich te bevragen ten bureele der Gazette van  
Iseghem. ____________

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

E. f i E N I E f !
35 Marktstraat, I S E G H E M

Verwerij volgens staal van gem aakte Idee- 
d ingstukken in alle kleuren.

Bijzonder zw art voor rouwe. Wasschen in 
’t drooge van bleeke en gekleurde costuimen 
en toiletten. — In ’t n ieuw wasschen van 
stors, gordijnen, tapijten, karpetten, wolle 
sargien, enz.

Groote keus van ceinturen, kammen, 
brochen, portemonnaies, portefeuilles, tabak- 
beurzen. pijpen, cols, manchetten, plastrons, 
foulards, fijne zeepen, enz. ,v f

K indercostu im en en toile tten. ’* „
Grooten keus van planten en bloem marden.
_____________________________________ v •-

D. Schelfleman - D> Bussctiere
Sint Hiloniusstraat, ISEGHEM.

Handel in glas, in ’t groot en in ’t klein,
serreglas, vitrienen, spiegels, spiegelglas, 
gegraveerd glas, volgens teekeningen en 
opschriften.

A lle slach van gekleurd glas, 
Mousseline g la s ; plaques voor deuren loodwerk 
— vitraux d ’art,  enz.

Groote keus van meubelpapier, 
te beginnen van 0,15 cn de rol tot de rijkste 
soorten.

Verwen en vernissen, 
gem aakte  verf in alle kleuren en prijzen. 
M arm er-en hout schilderingen, huis- en 
sieraadschilderingen enz.

T r o u w e  . l i c n i n ^ .

Uit ter hand te K oopen.
EEN GROOT WOONHUIS, met Koeistal en 

verdere gerieflijkheden, en 61 aren erve en 
hovenierland (688 roeden) zijnde de Oude 
Pastorij,  te Cachtem gedienstig voor Koopmans 
in Vee enz.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Buitengewone occasie van een ex tra  goed 
NIEU W  BILLARD-LAKEN. — voor
deelige prijs — adres bureel der Gazette.

Mr & Mme Maurice Meier,
b i jzondere  heel- en t a n d m e e s t e r s ,  
o p  den  h o e k  d e r  M o s c r o e n s t r a a t ,  
2, hu is  m e t  k o e t s p o o r t ,  bij h e t  g e 
vang, te K o r t r i jk ,  kan  men  r a a d 
plegen. van 9 u r e  tot  's m id d ag s ,  en 
van 2 to t  5 u re ,  u i tg e n o m e n  op  
Zon- en F e e s td a g e n .  — Ziekten  van 
den  m o n d  en de  ta n d en  ; k u n s t 
t a n d e n  van 5 fr. v o o r t ;  geh ee le  
geb i t ten  van 100 fr. v o o r t  en hooger ,  
g e w a a r b o r g d  v o o r  h e t  g a n s c h e  leven.

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

Otto KOENTGES
13, S t  Jacobstr. BR UG GE. — T«l#foon 8 4  en 2 6 2

Huis geslicht in 1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door 
de Gezusters BUYSE, Nieuwstraat, 8

FABRIEK van MATLASSEN

Het huis beveelt zich aan voor het verwen 
en in ’t nieuwwasschen van alle slach van 
kleederen, gordijnen, tapijten, handschoenen, 
pluimen, boas, enz. — Verzorgd w erk . — 
Prijzen buiten alle concurrentie.

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

Crédit General Hypothécaire
B e s t i e r  :

65, Koninklijke s traa t,  BRUSSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen : 

Predikheerenstraat, GENT.

Leeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar met annuitf*iten of op vaste termijn, 
byzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

Uitgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Gónéral Hypothécaire », 
gewaarborgd 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 'oegeeren. 
Voor nadere inlichtingen, men wende zich by

Jules Crochon,
Mark ts tr aa t , 21, ISEGHEM.

N I E U W  III

V O O R M O L IID D E L E N
” Sanitas M

Deze zijn geen gewone voorbehoedmiddelen
Geïllustreerde beschrijving dezer Nieuwe a r t i

kels met geheime raad aan beid® geslachten is 
verzonden met 

f  itaa l SANITAS ( * 1 Fr. voor Mannen,
te e e n : f 2  Fr. voor Vrouwen

door S A N IT A R IA , 7 0 ,  Anspachlaan
P  K U S 8 E  lT

u r n T n i P i u P  cier maandstondenV c n T n A b l I l U  wonderbare ultr.1 
u M M w a n u  vraagt de kosteloozs inlichtingen
Git» mk&dmg. BETALING NA DE GENEZING. 

SANITARIA, 70. ANSPACHLAAN 
BRUSSEL. BELQIE

W ekelijksche Markten
G Sept.

21.00 a 22,00
16.00 a 16,50
16.50 a 17,50 
00,00 a 60,50 
00.00 a 52,25
6.00 a 7.00 
2,60 a 3,20 
2,40 a 2,55

00,00 a 17,50 
18,00 

, 113 veerzen,

7 Sept.
22.00 a 23,00
20.00 a 21,00
15.50 a 16,50 

a 17,50 
*  21,00 
a 8,50 
a 3,00 
a 2,70

00,00 a 15,75 
. r 16,150

18.00 a 28,CO 
CO,00 a 53,50 
00.00 a 53,50

9 Sept.
0,00 a 5,50 
0,00 a 2,90 
0,00 a 2,70
1.75 a 1,95

44.00 a 48,00 
4 Sept.

22.00 i
16.00 a
2.75 a 3,00 
6,00 a 7,00

20.00 a 21,00
22.00 a 23,00 

1,20 a 1,60
9 Sept

K0BTSIJK 20 Sept.
Tarwe heet fr. 21,00 a 21,50 
Rogge . 16,00 a 16,50 
Haver . . 16,50 a 17,00
Koolz.olie 100 k .00,00 a 59,25 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 53,25 
Aardappels . 5,00 a 5,50
Boter per Kilo 3,10 a 3,30 
Eieren per 25 0,00 a 0,00
Suikerijb. beschikb. 16,50

id. 1908 17,00 |
Veem arkt : 13 Sept. 147 koeien 

43 stieren, 57 ossen.
R0U SSEH RS 21 Sept.

Tarwe 100 k» 20,00 a 21,00 !
Roode tarwe 19,00 & 20,00 
Rogge . . 15,00 a 16,50
Haver . . 16,00 a 16,50
Boonen . 19,50 a 20,50
Aardappelen 6,50 a 7,00 
Boter per Kilo 3,00 a 3,50 
Eieren per 25 2,60 a 2,70
Suikeryboonen gele 16,00
Suikeryboonen oude a 16,00 
Viggens . 18,00 a 28,00
Koolz. olie 100 k° 00,00a 59,00 
Lynz. olie 100 00,00 a 54,00 

DEÏN55E 22 Sept.
Aardappels lOOk. 5,00a 6,00 
Boter per kilo

16,50
20,00
8,00
2,80
2,60

Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens . .

BRUGGE

2,80 a 3,00 
. 0,00 a 2,70

1,90 a 2,00 
44,00 a 48,CO 

18 Sept.
Tarwe de 100 k» 21,00 a 22,00
Rogge .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k 
Boonen 
Vlas

AUDEH1ERBE
Aardappels 100 k' 
Boter de kilo . 
Eieren per 25 . . 
V erkens . 
Konijnen . . •

16.00 a 17,00 
2,80 a 3,25 

6,50 a 7.00
21.00 a 22,00
22.00 a 23,00 

1,20 a 1,70
16 Sept.

5,50

^  00 
i 7,00

3.10
2-72

45,00
2,35

ANTWERPf V 23 Sept.
Soda-nitraat beschikbare fr
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

V eem arkt Antwerpen 21 Sept.

a 5,00 
a 2,77 
a 2,59 
a 40,00 
a 2,37

21,65
27,50

43 ossen 1* kw. 0,80 i  
132 koeien 
21 veerzen 
20 stieren 
13 kalveren

0,68
0,78
0,68
0,90

1,00
0,83
0,98
0,88
1,10

Vraagt en gij zult verkrijgen ! !

i im m n  m
voor ‘2 personen, gereed om op de bedden t.e leggen, zachter dan schaapwol. Proper ,en gezond, duurzaam en niet 
knollend. met traversin erbij, aan 2 9 ,  3 4 , 3 9 ,4 3  en 4 7  frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren 
enz., aan 2 3 , 2 5 .  27  frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoop, 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnllen ; daarom zena ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
a a n  20 , 2 5 , 3 0 , 3 4  en 3 3  frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuisclit worden als schaapwol. — Dus nie 
verwarren met katoenüocon die hard en in ballen komt.

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

Schaapwol a*u fr. 2 ,60, 3 ,50, 3,95, 4,20 de kilo
Levering rjljens prijs en in  volle vertrouwen 

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

! V I a ; : w i j  n  v a n  m e e r  d a n .  Ï O O  t e  m a t z * a « s i e n
in alle prijzen en hoedanigheden

=  VOORALEER ELDERS T ï  KOOPEN — =
komt zien en u overtuigen van ds kleine prijs cn ie goeds urnren

Matrassenmakerij « DE STER >
IINT ’t  G R O O T I ] V  ’t  K L E I I V

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

Antwerpsche Hypotheekkas
N aam looze M aatschappij  

O u c l a e i i ,  2 - 4 ,  A n t w e r p e n

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  
Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,20^,859,87

Hypothecaire Leeningen
T e r u g b e t a a lb a a r  o p  vas ten  te rmijn  of p r annu ï te i ten  o p  g o e d e r en ,  

b in n e n  of bui ten  de s tad ,  nam el i jk  to t  he t  a an l to o p en  en 
o p b o u w e n  van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten
5 jaar 

10 jaar 
15 jaa r

fr.
fr.
fr.

1 2 4 , 9 0
©i ,eo

Duur
20 .jaar 
25 jaar 
30 jaar

Annuiteiten  
fr. 7 5 , S O  
fr. 6 5 , 8 0  
fr. . ^ i O , G O

Grondpandobligatiën aan fr. 3 ,60 °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur .en 3,60 0 0 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te toenden tot eenen der  agenten :

Aloys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Camille SCHOTTE, Geineentesekretaris, 
Ingelmunster. Charles COOLS, Hovenier, Emelghem.

Arthur Desmet-Glibert
HEMDENMAKER

41, Boterstraat,  BRUSSEL.
Opvolger van J. DESMET-CANNOODT. Huis 

gesticht in 1875. Eerste snede. Bezorgd werk.

Probeert en gij zu lt oordeelen.

Oud Soldaten
W ilt  gij den overschot van het geld 

uwer militievergoeding wanneer g ij'he t 
noodig hebt; alsook Genade. Indien gij 
veroordeeld zijl voor de Rechtbank gelijk 
welke straf, het mogelyke zal gedaan 
worden. •— Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent. — Open van 9tot 111/2 
uren ’s inorgends. en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags. — Mits een postzegel geeft 
men schriftelijk inlichtingen. 8165.

iVlits eenige centiemen daags te sparen
verschaft men zich, betaalbaar p e r  week, p e r  m a a n d  of p er  vijftien dagen ,

een uitmuntend

S IW  G E B
naaimachien

van buitengewone

sterke
constructie.

B EZ O E K T  O N Z E  M A G A ZIJN EN . — VRAAGT O N ZE K ATALOGEN.
Meer dan zeventig magazijnen in België.

ItortriJJt, 47, Doornijkstraat. Moseroen, m .  S tatiestraat.
I s ï g ü e m ,  18, G entstraat. Rousselaere, 104, O oststraat.
rvdttaeix-ïsJti, 6, K oningstraat. I . I  p e r o n .  14, Dixmudestraat.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. & M" M. MEIER
Bijzonders Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

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

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

kunnen geraadpleegd worden voora l  wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt 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 vorm noch aan den gl&ns dat het kunsttanden zijn. Mr e^ Mm* MAURICE MdllER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten e» vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden t« beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  gebijten van af
1 0 0  frank en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit de
laboratoire van M, en M"* M aurice MEIER,  zijn verzekerd vooi het leven
t e  raadplegen alle dagen te XORTR1JK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon

en hoogdagen.


