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INSCHRIJVINGSPRIJS :m
/oor een jaa r  . . . .  
Voor 6 maanden . . .
tfoor 3 maanden . . .

Voorop te betalen. 
Men schrijft in bij der 

Drukker-U itge ver 
J  . D o o m m 

Rousselarestraat,
•n in alle Postkan toret.

3,2fc

1,75i,or
Verschijnende Eiken Zaterdag.

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. den regel.

Rechterlijke aaakondigimgen 0,10 e id

Aanbevelingen 0,25 c. id.

GODSDIENST, MOEDERTAAL. VADERLAND.

Een uittreksel der Affiehen bij de» 
drukker van dit blad gedrukt, werdt 
onverg'eld tweemaal im de Qaiette
overgeno»en

STAD ISEGHEM

2e<GFoote Wederlandsehe Tentoonstelling
van P luim gedierte, Duiven, Konijnen, Ganzen en Eenden  

IN HET GILDENHUIS

op 15, 16 en 17 Januari 1910
V oor alle inlichtingen w ende men zich bij M. V alère Laridon, Café Royal.

De Gazette van Iseghem
w ordt kosteloos gezonden, van nu 
tot N ieuw jaar, aan al degenen die 
een abonnement nem en voor het 
jaar 1910, mits den abonnem entsprijs 
op voorhand te betalen.

Staats Overzicht.
FRANKRIJK.

Voor de afschaffing van het nachtwerk.
Het syndikaat  der Bakkersgasten, 

te Parijs, heeft eene beweging op 
touw gezet voorde afschaffing van het 
nachtwerk in debakkeri jen.  Deaarts- 
bisschop van Parijs onders teunt  deze 
b e w e g i n g .  I n d e r d a a d ,  M g r  A m e t t e  
h e e f t  aan dé leden der parochiale 
komiteiten van zijn bisdom een brief 
gezonden, die zondag laatst door de 
« Semalne religieuse> afgekondigd is 
geworden, waarbij hij hen verzoekt 
zich aan te sluiten bij de beweging 
ten voordeele dezer m aa tsch ap pe  
lijke hervorming.

De godsdiensthaters aan ’t w erk .
Ten einde een groot ijzeren kruis, 

dat sedert  1787 de brug over de Yon- 
ne, te Sens versiert,  te doen verdwij
nen, heeft de gemeenteraad besloten 
de brug, die nog buitengewoon sterk 
is, af te breken en door eene nieuwe 
te vervangen, die veel geld zal kosten 
en zeer waarschijnlijk minder zal 
deugen. Doch de framassons van den 
raad zullen alzoo hunnen haat tegen 
den godsdienst kunnen lucht geven.

Mad. Steinheil.
Er wordt  gemelddat  mad. Sfeinheil 

binnen kort  naar de Cité Gastel, te 
Pbilippeville (Algerie) vertrekken zal 
om daar in een afgezonderd huis te 
verblijven, w aar  zij beschut zou zijn 
tegen onkiesche nieuwsgierigheid.

OOSTENRIJK.
Eene geruchtm akende aanhouding.

Men zal zich herr inneren dat, over 
eenige dagen, aan verscheidene offi
ciers te Weenen en in het binnenland 
een omslag met vergiftigde pillen ge
zonden werd ; men weet ook dat een 
kapitein van den staf die een der pil
len ingezwolgen had, als doodgeblik- 
semd werd. Een officier is nu als ver
moedelijke dader aangehouden. Het 
is een luitenant in garnizoen in een 
der  steden van Opper-Oostenrijk. Het 
geschrift van dezen officier Komt vol
komen overeen met het geschrift dat 
•op de enveloppen staat, waarmede 
de prospectussen en de pillen verzon
den werden. De betichte isopgesloten.
Men zü[ zijnen naam bekend maken 
zoodra hij volledige bekentenissen 
zal gedaan hebben.

ALGEMEENE VERGADERING
VAN DEN

te ROUSSELARE.

Zondag laatst vergaderden de afgeveerdigden 
der Kalholijke Iviesbonden te Rousselare, 
onder het voorzitterschap van M. J. Demeester- 
Masselis. De zaal was proppensvol. Wij 
bemerkten M. Eug. Carpentier, burgemeester 
van Iseghem, ondervoorzitter; M. Mahieu, 
burgemeester van Rousselare, Baron Gillès de 
Pélichy en M. J Delbeke. volksvertegenwoor
digers M. Joseph Van Naemen bijgevoegde 
volksvertegenwoordiger, de EE. Van Coillie 
De Backere en Slosse pastoors van Iseghem en 
Rumbeke, M. Vandenbussche burgemeester 
van Ardoye, M. C. Schotte M. Em. Vanden 
Bogaerde e n  andere invloedhebbende personen 
v a n  het a r r o n d i s s e m e n t .  '  ,

De heer Voorzitter  leest eerst het verslag 
der laatste vergadering en geeft daarna lezing 
van eenen brief van Senator de Jonghe 
d ’Ardoye waarbij hij laat weten dat hij de 
zitt ing niet kan bij wonen, alsook van eene 
mededeeling der katholijke vereeniging van 
Staden-bevattendede volgende wenschen:

1° Dat er van wegens den Arrondissements
bond een adres van dankbetu ig ing  ges tuu rd  
worde aan de Wel Edele Heeren Baron Gillès 
de Pélichy en Baron Van der Bruggen over 
hunne stem m ing voor het behoud der 
plaatsvervanging, enz.

2° Dat, v o o rd e  aanstaande kiezing het aan 
de leden van den Arrondissementsbond 
toegelaten worde :

a) De werkelijke kandidaten aan te duiden 
bij geheime stemming.

b) Nieuwe kandidaten vóór te stellen mits 
hun voorstel door 100 kiezers onderteekend zij.

c j  Dat de uittredende leden, zoowel als de 
nieuwe kandidaten aan de geheime stemming 
onderworpen worden :

d j  Aan de gekozene kandidaten zal de 
stellige belofte afgevraagd worden.

1" Van nooit iets te stemmen dat de vrijheid 
der burgers zoude kunnen krenken, i n ’t bij
zonder geen kazernedw ang en geen 
schooldwang.

2° Van nooit in geen enkel Godsdienstig of 
politiek oogpunt, een verbond aan te gaan niet 
liberalen of socialisten, m aar steeds met de 
rechterzijde te blijven.

Hierop geven de leden van den Bond hun 
woord van eer de vier kandidaten, door den 
Bond verkozen, als de hunne te aanveerden en 
deze verkiezing uit  a) hunne krachten te 
bewerken.

M. Detneester. De arrondissementsbond is 
nogmaals bijeengekomen om in alle vrijheid 
zijne zienswijze te laten kennen over de 
militaire kwestie. In bijna alle de katholijke 
vereenigingen van ons land heeft men 
eenparig m aar uitdrukkelijk  geprotesteerd 
tegen de handelwijze van de regeering en een 
deel der rechterzijde die geene rekening gehou
den hebben van dé wenschen en begeerten 
door de -katholijke vereenigingen, nopens het 
militaire vraagstuk uitgedrukt. Wij bevinden 
ons in eenen toestand die zich nooit in Belgie en 
misschien in geen een ander land voorgedaan 
heeft, het Katholijkministerie meteenige leden 
der meerderheid, die een monsterverbond slui
ten met liberalen en socialisten, de gezworen 
vijanden van onzen godsdienst en al w at 
ons d uurbaar  is. Deze samenspanning moet 
door ieder deftig katholiek afgekeurd worden,

ra volle vrijheid zal iedereen daarover zijn 
gedacht zeggen.

M. Delbeke. Uit den brief van wege den 
Katholieken Kiesbond van Staden gezonden, 
moet ik besluiten dat mijne onthouding bij 
de stemming in de Kamer slecht uitgeleid 
of slecht verstaan wierd. Daarom acht ik 
het nu tt ig  eenigen uitleg te geven.

Spreker zegt dat hij zich eenige oogen- 
blikken voorde  stemming t ’akkoord gesteld 
had met zijne kollega’s over de manier van 
stemmen. Zij hadden samen het voorstel ge
steund van M. Beernaert, dat een verzoe- 
ningsmiddel was. alleenlijk den persoonlijken 
dienstplicht op te leggen in geval van oorlog. 
Kwam daar seffens achter het voorstel Ber- 
trand, den persoonlijken dienstplicht in te 
stellen, zelfs in vredestijd. M. Delbeke meende 
dat hij met zijne kollega’s t ’akkoord was 
ptn hem te onthouden ; hij was bedrogen. 
Maar in de tweede stemming zal hij ertegen 
stemmen.

M. doktor Gits van Iseghem. — W anneer 
wij hier over tw ee maanden in Rousselare 
vergaderden, onderhield ik u over de wenschen 
en begeerten door den katholieken Burgersbond 
van Iseghem uitgedrukt.
• Van al hetgene w at ik alsdan gevraagd heb, 

hebben wij om zoo te zeggen niets verkregen.
De strijd immers is gestreden, de slag is 

ge&legen, en de katholieke partij altijd zoo 
trotsch en zoo fier, heeft eene vernederende en 
schandelijke nederlaag ondergaan.

Doch doen wij eenen oogenblik gelijk de 
volkeren die hunne overwonnen legerbenden 
van den veldslag zien terugkeeren. Onder
zoeken wij eens welke oversten zich manhaftig 
en heldhaftig hebben gedregen en w ier namen, 
spijts de nederlaag, prijken mogen, op het 
glorieboek van het vaderland. En onderzoeken 
wif'óok welke oversten a a n 'h e t  v e r tro u w en  
dat men in hun stelde zijn te kort gebleven en 
w ier namen moeten geschandvlekt blijven.
—’t Is met geestdrift, Mijnheeren, dat ik  eerst 
van al den naam uitspreke van M. Woeste.

Die heeft getoond dat hij met hert en ziel 
de katholieke partij genegen is. Die heeft 
bewezen dat al de talenten welke hij in zoo 
hooge mate van God heeft ontvangen, altijd 
ten dienste staan van zijn volk, zijn katholiek 
volk.

Dank aan Woeste ! Heil aan Woeste ! (Toe
juichingen).

En nu ook, MM..., begroet ik, en niet zonder 
aandoening, den naam van M. Coremans, van 
Antwerpen.

Niettegenstaande zijne hooge jaren, niet
tegenstaande zijnen ziekelijken toestand, 
niettegenstaande de blindheid waarmede hij is 
geslagen, stond hy manh&ftiger dan ooit op de 
bres -om de belangen van zijne partij te ver
dedigen. En voorde  laatste maal zijns levens 
dat hij de K amerzittingen bijwoonde, ontbrak 
hem den moed niet om zijnen vinger op de 
wonde te leggen en om de katholieken toe te 
roepen : Van daar, van daar, altijd van daar 
komt h e tg e v a n r  dat ons immer bedreigt.

Aan dien koenen strijder onzen besten dank ! 
Aan dien vlaamschen held onze groeten.

Aan Woeste en aan Coremans is het onze 
plicht een bewijs van onzen dank en onze 
genegenheid op te sturen. (Toejuichingen).

Van de heeren Schollaert en Helleputte, zeg 
ik hier geen woord. De toejuichingen onzer 
tegenstrevers, onzer vijanden zijn hunne straf.

Volgeerne, MM..., zeg ik hier ook een woord 
van dank aan M. den Baron Gillès de Pélichy, 
onze volksvertegenwoordiger. Hij heeft gedaan 
w at wij vroegen, hij heeft onze belangen ver
dedigd, hij heeft gestemd zooals wij het 
een pari gl ijk begeerden.

M. den Baron Gillès de Pélichy heeft ons 
niet vergeten. Wij ook, wij zullen hem niet 
vergeten. (Algemeene bijtreding).

Het spijt mij, MM..., dat ik denzelfden lof 
niet mag toezwaaien aan onzen volksverte
genwoordiger,den heer Delbeke.

Over twee maanden, MM..., waren wij hier 
vergaderd, 250 in getal. Vrij en vrank drukten  
wij hier onze wenschen uit en onze begeerten.

Met hert en ziele bespraken wij hier de 
belangen onzer partij, met de vaste hoop dat 
onze woorden welkom gingen zijn bij onze 
volksvertegenwoordigers.

Over min dan veertien dagen, in eene 
bestiervergadering hier gehouden, stemde de 
heer Delbeke een dagorde waarin wij be

treurden dat eenige leden van de rechterzijde 
zich met liberalen en socialisten g ingen aan
sluiten.

En twee dagen later lazen wij in de dag
bladen. teleurgesteld en verontweerdigd, dat 
op het byzonderste punt der militaire kwestie 
de heer Delbeke zich onthouden had.

Daar zijt gij misschien meester van, mijnheer 
Delbeke, W at wij u vroegen hebt gij niet 
gedaan, gij hebt getoond dat gij onze wenschen, 
onze begeerten kost missen. Maar, mijnheer 
Delbeke, de dag zal mogelijks wellicht op
dagen waarop  wij u ook zullen kunnen 
missen.

Voor als nu. v raag  ik aan de heer Voorzitter, 
dat hij deze vergadering niet zoude laten 
uiteengaan, zonderde  leden te doen stemmen 
of zjj het gedrag  van mijnheer Delbeke goêd- 
keuren of afkeuren.

’t Is met spjjt, MM..., dat ik hier deze 
woorden uitspreke, m aar ik vervul hier mijne 
plichten, mijne plichten als afgeveerdigde van 
de kiezers van Iseghem die my gezeid hebben 
w at ik hier mocht doen en laten, mijne plichten 
van vlaming, mijne plichten van katholiek, 
mijne plichten van vader van familie. (Lang
durige toejuichingen).

M. Delbeke. — Ik vinde dat al dit geweld 
hier niet van passé komt. Wij en zijn daaraan 
niet gewoon. Ik kom daar de reden uiteen te 
doen mijner stemming over de militaire 
kwestie. Gij kunt toch van de volksvertegen
woordigers geene slaven m aken ; onder opzicht 
van princiepen kunnen wij eene uitdrukkelijke 
verbintenis nemen in andere kwestien moet er 
meer vrijheid gelaten worden. Dikwijls is het 
beter de oplossing van zekere vraagstukken  
overte  latenaan devolksvertegenwoordigersdie 
meer in s taat zijn over sommige zaken te oor- 
deelen dan het volk zelve. Toen de forten van 
Antwerpe-n en dpr overname van den Gongo tér  
bespreking kwamen en wij daarover .spraken 
met eenigen onder u, luidde het antwoord : Gij 
kunt best oordeelen wTa t er te doen staat. Ik 
was t ’akkoord in princiep om den persoonlijken 
dienstplicht niet te stemmen gelijk de regee
ring het voorstelde. Het is op het aandringen 
der,Heeren Beernaert, Hoyois en anderen dat 
ik meende mij te mogen aansluiten als verzoe- 
ningsmiddel bij het voorstel om de plaatsver 
vanging af te schaffen in oorlogstijd en te 
behouden in vredestijd. Daarop was ik met 
Baron Vander Bruggen, overeengekomen toen 
wij ons ’s morgens in den trein bevonden om 
naar Brussel te gaan. Die wijziging is niet aan
veerd geweest en in tweede lezing zal ik 
tegen geheel het wetsonderwerp stemmen. Ik 
denk Mijnheeren dat dien uitleg voldoende zal 
wezen men kan voor zulke gevallen geen m a n 
da t  im p é r a t i f  opleggen aan de Kamerleden. 
Voor w at aangaat een blaam te stemmen tegen 
de heeren Schollaert en Helleputte, vind ik dat 
het beter w are  hunne handelwijze te betreuren. 
De militaire kwestie is toch eene vrije kwestie,
— zoo schreef M. Woeste in « La Revue 
Générale »

M. Vandeputte,  vrederechter te Ardoye. — 
W aarom  die zaak met zooveel geweld bespre
ken ? kalmte en bezadigheid zouden beter 
passen. Vestigen wij eens de oogen op onze vijan
den, die slimme vossen, gelyk Vandervelde.
O.L.H. z e g t : «De kinderen der  duisternissen  
zijn s l im m er dan de kinderen van het licht. » 
Onthouden wij dit wet en schikken wij ons er 
naar. Wij moeten een bijzonder woord van lof 
en dank zeggen aau onzen achtbaren voorzitter 
M. Demeester, die naar Brussel gegaan is en 
al het mogelijke gedaan heeft om het vrijwil- 
ligerschap te verdedigen. Hadde men overal 
het .zelfde gedaan, misschien ware het blijven 
bestaan. Nu de zaken eene andere wending 
genomen hebben, moet wen uitzien naar mid
dels om de wet te verbeteren, Men moet t rach
ten te bekomen dat het Senaat wijzigingen 
aan de wet toebrenge die ons voldoening 
geven. Voorzeker zal dit niet zonder moeite 
g a a n ,  ingezien de bijzonderste leden van het 
Senaat die w et genegen zijn en er bijzon
derlijk op gem unt zijn de plaatsvervanging 
af te schaffen zooals M. Vanden Peereboom en 
Mgr. Keesen, het reeds herhaalde malen ver
klaarden. Wij moeten hand in hand gaan om 
de meerderheid voor de katholijke partij in 
de aanstaande kiezing te behouden. Zie eens 
de socialisten — die zijn internationalisten en 
antimilitaristen, en nochtans gaan zij samen 
met de liberalen om de katholijken te doen 
vallen. Dit moet ons aanzetten om alle ver
deeldheid te vermijden en verdere misnoegdheid 
te verw ekken die aan de katholijke zaak na-



deelig zouden wezen. Ik vind dat den uitleg 
door den heer Delbeke gegeven loyaal  en a a n 
neembaar  is, des te meer daar hij met M. Beer
naert overeengekomen was om het princiep 
der plaatsvervanging te behouden in vredestijd. 
M. Van Naemen, plaatsvervangende volksver
tegenwoordiger te Iseghem, komt mij daar te 
zeggen dat den uitleg door M. Delbeke gegeven 
hem voldoende en aanneem baar schijnt.

M. Van Naemen.  — Hetgeen M. Vande- 
pu tte  daar komt te xeggen vraagt eenigen 
uitleg.

Ik keu r  goed een adres van dank- en 
lofbetuiging te sturen aan de heeren volks
vertegenwoordigers Gillès de Pélichy, Woeste, 
Coremans en Vander Bruggen. Ik erken dat 
den uitleg door den heer Delbeke gegeven 
kan in acht genomen worden.

Toen M. Vandeputte over mijne meening 
diensaangaande sprak, had hij zich in dien 
zin moeten uitdrukken. Wij zijn en blijven 
van gedacht dat het remplacement dient 
behouden, en de krijgslasten niet mogen ver
zw aard worden.

M. Fred. Declercq, Iseghem. — W anneer 
er kiesvergaderingen plaats hadden, was het 
altijd : Geen m a n , geen peerd, geen kanon  
meer,  en van jaa r  tot jaar waren  er altijd 
meer en meer mannen, peerden en kanonnen 
noodig. Nu is ’t den persoonlijken dienst, 
en binnen eenige jaren zal men al onze 
zoons eischen om naar den Congo te s turen. 
De militaire kwestie is geene vrije kwestie, 
zooals M. Delbeke beweert. Altijd stond zij 
als een verplichtend punt op het katholiek 
program ma. Indien wij ons met geweld tegen 
alle verzw aring  van krijgslasten verzetten, 
is het meer dan noodig, ingezien den toestand, 
daartegen op te komen ; ’t en zijn m aar de 
geweldigen die het rijk des Hemels zullen 
binnentreden.

M. Delbeke. — M. Woeste heeft geschreven 
in La Revue Générale dat de militaire kwestie 
eene vrye kwestie is.

M. Verhamme,  Iseghem. --- Als het eene 
vrije kwestie was, waarom moesten wij dan 
vergaderen om ze te bespreken ?

Dr Gits. — Kwam de militaire kwestie 
op ons program ma of kw am  zij er niet op ? 
Antwoord !

M. Verhaeghe, Rousselare. — De w erk 
lieden, landbouwers en burgers zijn niet 
afzonderlijk over die kwestie geraadpleegd 
geweest. Op honderd werklieden zouden er 
99 de afschaffing der p laatsvervanging ge
stemd hebben. (Hevige onderbreking : zij 
zijn regelm atig  geraadpleegd geweest).

M. de Voorzitter.  — Tegenstrijdig met 
hetgeen M. Verhaeghe zegt, is die kwestie 
besproken geweest door het bestuur van den 
bond der werklieden zoowel als door dit 
van den landbouwers- en van den burgers
bond. De landbouwers waren eensgezind 
om het remplacement te behouden. De w e rk 
lieden stonden het opentlijk voren.

M. Verhaeghe. — De werklieden werden 
niet bijeengeroepen om persoonlijk hun 
gedacht ie zeggen. Het is daarom, dat 
ik denk dat dit een wapen zoude kunnen 
zijn in handen der socialisten tegenover de 
katholieke partij.

M. R am aut,  Rousselare. - -  De werklieden 
zijn het eens om tegen de verzw aring der 
krijgslasten op te komen die de vermeer
dering van het contingent zal bijbrengen.
Op 25 leden van het bestuur hebben er 18 
voor het behoud der p laatsvervanging ge
stemd.

\  erders doet de spreker uiteen hoe hij 
dank aan het remplacement man geworden 
is en eene eerlijke plaats als werkm an in 
het maatschappelijk leven bekleedt. (De spre
ker wordt algemeen toegejuicht.)

M. Fred. Declercq. — Volgens wij ver
nemen is de werkmansbond regelm atig verga
derd om daarover te spreken. Men kan toch 
van den eenen naar den anderen niet gaan 
om zijn gedacht te vragen. Als ik naar school 

1 ^en eersten prijs in memorie 
gehad ; sedert is zij w at verflauwd, m aar zij 
is nog goed. Ik weet zeer wel dat, toen wij 
in September laatst vergaderd waren de 
werklieden het remplacement vorenhielden.
Zij stelden zelfs voren plaatsvervangers aan 
verminderden prijs aan de werklieden toe te 
staan eu een hoogen tarief te stellen voor 
de rijken. Voor deze en stak het op geen 
eenige honderden franks, ze konden er best 
tegen. Ik stelde zelfs voren den prijs voor 
de werklieden op 400 fr. te brengen.

M. Staessens, Rousselare, spreekt over de 
vergadering van den werkmansbond en geeft 
daarover eenigen uitleg.

M Victor Buyse, Iseghem. — De w erk 
lieden die deel maken van de verschillige 
volkswerken van Iseghem zijn bijeengekomen.
E r  waren 24 leden tegenw oord ig ; 19 stem
den tegen, vijf stemden voor "het behoud 
der plaatsvervanging.

Een lid van den Bond van Iseghem zegt 
dat het remplacement niet alleen door de 
burgerij gegeerd is m aar ook door de w erk 
lieden. Hij haalt het voorbeeld aan van een 
w erkm an die hem sprak  over de mogelijk
heid van een p laatsvervanger te bekomen 
voor zijnen zoon. (Spreker wordt hertelijk 
toegejuicht).

M. Vandeputte. — Wij moeten vooruit 
en vooral de eenheid betrachten en alles in 
’t beste keeren, anders spelen wy troef in 
de k aa rt  onzer tegenstrevers die er op u it  
zijn de katholieken te verdeelen om zelve 
meester te worden. Houden wij het oog op 
het Senaat om verkorting van diensttijd en 
andere verbeteringen in te brengen die het 
militair vraagstuk ten onzen voordeele zullen 
oplossen.

M. Carpentier,  Iseghem. — Er is reeds 
zooveel gesproken geweest, in den naam van 
den Kath. Kiezersbond van Iseghem dat ik. 
als voorzitter *van den bond noodig oordeel 
ook eenige woorden te zeggen.

De voorige sprekers hebben lossen toom ge
geven aan hunne misnoegdheid en zij schijnen 
de tolken geweest te zijn van velen onder n.

Het is niet zonder redens dat wij verbitterd 
en misnoegd zijn : Het dagorde dat wij eenige 
weken geleden met eenparigheid gestemd 
hebben ligt ten gronde. Wij zijn te leur gesteld 
in onze rechtmatigste verwachtingen op mili
ta ir  gebied ; de waarborg welke wij moeten 
eischen in geval van eene noodzakelijke toe
gevendheid is ons ontnomen. De plaatsver
vanging is a fgeschaft: de persoonelijken dienst 
is ingericht. Deze miskenning der wenschen 
door het grootste gedeelte van het kath.volk is 
mogelijk geweest door het noodlottig verbond 
gesloten, tusschen een deel van het ministerie 
en de gansche linkerzijde, ondersteund door de 
minderheid der rechterzijde.

Dit verbond heeft eene groote verw arr ing  
en eene ware verontmoediging teweeggebracht 
in de gelederen der kath. partij, en hetgeen 
wij op dezen oogenblik in deze vergadering 
kunnen bemerken is er het bewijs van.

Wij zijn en wij mogen misnoegd zijn en ver- 
ontmoedigd. m aar wanhopen mogen en zullen 
wij noo it!. W at is de kath. partij ? Z ijnee t  de 
ministers ? Neen deze zyn alleen door den 
koning genoemd en kunnen onze hoofdmannen 
en onze leidsmannen zijn. Zijn het de kamer- 
heeren ? Neen, deze zijn alleen de vertegen
woordigers van het volk. Maar het is het volk,
’t zijn de kath. kiezers van het gansche land 
die de kath. partij uitmaken. Het zijn de kie
zers, het is wij, die de volksvertegenwoordigers 
aanduiden en aanstellen. Wij hebben dus het 
recht van hun rekening te vragen over hunne 
handelwijze en te onderzoeken of zij voortdu
rend ons vertrouwen verdienen.

De kath. kiezersbond van Iseghem heeft ous 
opgelegd den spijt u it  te d rukken , dat M. Del
beke, niet gestemd heeft als zijnen collega 
Bn Ch. Gillès de Pélichy. Wij hebben onze taak 
vervuld, m aar ik ben van gevoelen dat het 
misschien op heden den oogenblik niet is dat 
onderzoek verder te drijven.

Het is niet omdat er in het ministerie en in 
de Kamers eenen misslag is begaan geweest 
dat de kath. kiezers moeten wanhopen en dat 
de kath. partij den moed m ag verliezen. Wij 
mogen aan onze vijanden de voldoening niet 
laten te juichen over onzen toestand.

Alles is nog niet verloren ; het Senaat kan 
de w et nog verbeteren. En w at er ook van 
gebeure, vergeten wij niet dat de kiezing 
aanstaande is ! E r zijn nog andere belangen te 
verdedigen. De hoogere belangen der kath. 
party blijven immers bestaan en ik durf ver
hopen dat wij steeds zullen vereenigd blijven, 
om deze belangen te verdedigen.

M. Wyffels, Rousselare. — Gedurende 
vijftien jaren ben ik voorzitter geweest van den 
Arrondissementsbond. altijd heb ik de een
dracht voorgehouden, en dit heeft ons ook 
altijd tot de zegepraal geleid. W are  het niet 
beireurensweeraig  eene scheiding te verw ek
ken ten gevolge der militaire kwestie? W erken 
wij hand in hand, daarin is voordeel gelegen.

M. Demeester-Masselis, Voorzitter. — Het 
is nu 25 jaren dat ik onbaatzuchtig de belan
gen der katholijke partij verdedige. Niemand 
zal betwisten dat ik niet altijd belangloos 
de katholieke zaak vorenstond. Onze tegen
strevers zelve, hebben het meermaals bekend.
Eh wel, Mijnheeren, hetgeen wij heden zagen 
gebeuren dat eenige leden van het ministerie 
met eene kleine meerderheid der rechter
zijde een verbond hebben gesloten met liberalen 
en socialisten, onze ergste vijanden, heeft 
bij u en mij eene hevige verontweerdiging 
verwekt. Indien het mogelijk ware, zulke 
handelwijze zoude de katholijke partij gansch 
ontmoedigen. Men m ag niet altijd komen 
spreken van eendracht en toegevenheid. In 
zulke omstandigheden kan men niet toegeven, 
wij hebben onze plichten, wij kennen deze 
en daarbuiten zullen wij niet gaan. Wij 
moeten tegen zulk verbond opkomen en 
vastberaden zullen wij, katholieken, het in 
woord en daad afkeureu. De militaire kwestie 
is altijd een verplichtend pun t  van ons pro
gram m a geweest. In elke kiezing kwam zij 
ter sprake en altijd wierd er gevraagd tegen 
de verzw aring  in mannen en in gelde op 
te komen. Het nieuwe wetsontwerp wierd 
opgedrongen door eene hooge macht tegen 
den wil van onze katholieke bevolking. Eh 
wel, Mijnheeren, wy betreuren uit  den grond 
des herten de handelwijze van dezen die het 
op zich namen deze kwestie, zoo geschikt 
om de gemoederen te ontstellen, eenige m aan
den voor de kiezingen te willen oplossen tegen 
den wil en dank van de katholieke partij.

Verders handelt spreker over de valsche 
demokraten die altijd spreken van gelijkheid 
w aar  er geene mogelyk is of kan zijn. Binnen 
twee jaren zal het alleman soldaat zijn zonder

Het is niet noodig, wij kennen ze ! (Hevig 
protest).

M. Delbeke. — W aarom al dat law’ijd ? Ik 
zou de zaak aan de kiezers uiteendoen. Zij 
zouden dan zelve kunnen oordeelen. Word 
ik goed- of afgekeurd , dit is mij gelijk ; 
ik zou toch mijn gedacht gezeid hebben.

M. de V oorzitter . — lk houd eraan te 
zeggen dat de volksvertegenwoordigers af
hangen van den arrondissementsbond, en van 
den arrondissementsbond alleen. Deze alleen 
is bevoegd om daarover uitspraak te doen.

M. Vandeputte. — W aarom stemmen in 
zulke opgewondenheid ? Dit zal scheuring 
bij brengen.

M; de Voorzitter.  — Gij kunt toch niet 
vragen dat de heer Gits afzie van zijne dag 
orde. Wij en mogen niet altijd het hoofd 
buigen zonder spreken. De handelwijze der 
heeren Schollaert en andere verdient een 
blaam.

M. Wyffels. — Zal dit geene scheuring 
bybrengen ?

M. de Voorzitter. -  Moeten wij altijd 
het hoofd buigen ? Als het moet alzoo gaan 
kruipen wij allen in eenen zak en bedanken 
wij de wereld.

* M« n D,r P its ' ,Dit dag orde wierd my door 
de 29 leden van den bond van Iseghem op
geleid. Ik kan en mag het dus niet intrekken.

M. Mahieu  d ring t aan om het dagorde 
te wijzigen. D

Op het aandringen van verschillige snre- 
kers stemt Dr Gits eindelijk toe het dagorde
| 6 | ü  v /”,?11’ m aar  hij w il de v e ra n tw o o rd e 
lijkheid d a a rv a n  op hem niet nemen.

M. Carpentier  stelt een nieuw dagorde 
voor als v o lg t : °
J *  a^geyeerdigden van den arrondissements
bond van Rousselare, in algemeene vergadering 
van 28 November, °

Betreuren dat er geen rekening gehouden 
wordt van hun dagorde éénparig  gestemd in 
zit t ing  van 19 September laatst,

rf  '}ren dat alle verzoeningmiddelen tot 
wierden VaQ Heer Beernaert verworpen

Verzetten zich krachtdadig  tegen het 
verbond gesloten tusschen een deel der 
Regeering en de minderheid der Rechterzijde 
met de linkerzijde,

Brengen hulde aan de Kamerheeren die het 
militaire ontwerp bestreden hebben,

Verzoeken dringend hunne vertegenwoor
digers in den Senaat het on tw erp  van 
Jegervvet oij de Kameringediend, te verwerpen 
of het zoodanig te wijzigen, dat de plaatsver
vanging behouden worde,

Drukken den wensch uit dat de katholieken 
m de toekomende kiezingen eendrachtig ten 
strijde gaan,

Beslissen het tegenwoordige dagorde aan de 
Heeren Senators van het Arrondissementen de 
Provinciale Senators mede te deelen.

M. de Voorzitter  v raag t indien er iemand
s!eli t no0 ,lng f?  aan het dagorde begeert. Hij s elt eene kleine wijziging aan den tekst 
voor, die aangenomen is.

M Staessens  wil er eenige veranderingen 
aan toe brengen voor w at aangaat M. Delbeke.

M Delbeke aanveerdt het dagorde door
S taes^ n s  Ier opgem aakt- en bedankt M.

De vergadering w ordt om 0 1/2 ure geheven.

schoonste jonge hen ; den eereprijs voor del
schoonsten jongen haan ;

2) M. J. Verhamme : den eereprijs vool 
den schoonsten ouden haan ;

3) M. Dr Depoorter: tweeden prijs in dl 
jonge hanen ;

4) M. Dr Verhamme : tweeden prijs in da 
oude h e n n e n ;

5) MM. Cam. Vandenberghe, B. Rosseel 
Van Naemen en Cousinne : eervolle meldin 
gen ;

B. Voor de Pels ( Hambourgs) :
a) Goudlaken :
1) M. J. V erham m e: den eereprijs vat 

den schoonsteti trio ; den eersten en tweeden 
prijs voor de schoonste jonge hanen ; dea 
tweeden prijs voor de oude .hehnen, en een< 
zeer eervolle melding voor de schoonste jon"< 
hennen ;

2) M. Robert Masschelein : den tweeden priji 
in den algemeenen prijskamp der parketten 
van leghoenders.

b) Zilverlaken ;
M. Cam. Vandenberghe : den eersten prii 

voor de hennen, en evenals M. J. Verhamma 
verschillige eervolle meldingen.

C. Voor de BrabahQonne-hoenders behaald- 
M. J. Verhamme den eereprijs voor de schoon 
ste hen.

D. In de Faverollen  bekwam de heer E 
Depoorter tw^ee zeer eervolle meldingen, j

E r  dient opgemerkt te worden dat vei 
schillige dier loten aan hoogen prijs in d 
1 entoonstelling van Gent verkocht wierden 
Zulks bewijst dat de liefhebberij van prachl 
hoenders en het kweeken van zuivere rassen 
doel door den Bond betracht, ook. beneven 
de aangenaamheid, soms kan profijt bijbren 
gen.

In de aanstaande tentoonstelling van 15 
10 en 17 Januari zullen alhier een over 
groot getal sierlijke dieren te zien zijn. D 
groote bijval die de eerste tentoonstellinj 
verw ierf zal voorzeker ditmaal nog over 
troffen worden, en het inrichtend Komiteit 
dat reeds hand aan ’t w erk  heeft geslagen 
rekent op een groot getal bezoekers. Ver 
scheidene voorname kweekers hebben hunn 
medewerking en bijtreding beloofd, en on 
getwijfeld zal er op voormelde dagen vee 
beweging zijn in Iseghem. v. l .

de minste vergoeding. W a t zullen de werklie
den daarbij gewennen hebben ? Niets. En de 
rijken zuilen zich nog dikwijls weten vrij te 
maken door w at geld. Spreker besluit dat de 
w et niet voordeelig is noch voor werkm an 
noch voor burger.

M. Mahieu, burgemeester van Rousselare, 
spreekt over het voorgestelde dagorde en kan 
hetzelve niet aannemen voor w at aangaat den 
blaam tot M. Delbeke gericht. Dit is eene 
kwestie die de Rousselarenaars rechtstreek- 
scher aangaa t  dan deze van anderegemeenten. 
Hij stelt voor die kwestie te bespreken in hunne 
verschillige bonden en de stemming acht 
dagen te verschuiven.

NEEN ! NEEN ! Seffens stemmen !
M. Delbeke stelt voor naar Iseghem en 

andere gemeenten te gaan om uitleg over zijne 
houding te geven.

KAMER.
Zooals te verwachten was heeft de Kamer 

dijnsdag de artikels der nieuwe militiew'et 
gelyk zij veleden week gestemd w'aren 
-yna zoude verandering in tweede stemming 
aangenomen. °

I)e nieuwe wet werd woensdag in haar 
geheel door de Kamer aangenomen met 104 
stemmen tegen 49 en 5 onthoudingen.

Eenige leden der rechterzijde die tegen 
de afschaffing de p laatvervanging gestemd 
hadden, waaronder de ministers Liebaert 
Delbeke en Davignou, hebben niettemin dè 
w et aangenomen.

Stemden te g e n :  M. Beernaert, Gillès de 
Pélichy, Vander Bruggen, Delbeke.

Het senaat is bijeengeroepen tegen woensdag 
8 December. °

In den Hoenderbond.
Op de laatste tentoonstellingen van Brussel 

en Gent (14 en 28 November) hebben ver- 
schillige leden van den hoenderbond ’t Neerhof 
van Iseghem m erkw eerdige onderscheidingen 
bekomen.

Opslag* der Schoenen.
Wij vernemen dat de schoenen wederei 

gaan opslaan. In Duitschland is den opsla] 
sedert maanden aangekondigd. In Frankrij 
trek t  het parijzer dagblad <- La Halle au 
cuirs » de aandacht der leertouwers I 
schoenfabrikanten op het gevaar veroorzaa. 
door de ongehoorde duurte  der vellen di 
volgens soort. 90 tot 150 ten honderd’ zij 
opgeslagen zoo dat de beenhouwers thans d 
vellen zoo d u u r  verkoopen als het vleescl

De vereeniging der Schoenfabrikanten v; 
Iseghem heeft in hare laatste vergaderi 
dien toestand besproken; na 'bestadigd te hebt, 
dat de duurte  niet voorbijgaande is. ma, 
gedur ig  toeneemt, en e r  nog altijd voOi 
verhooging wordt aangekondigd, wordt < 
toestand als onuithoudelijk aanzien en me 
is genoodzaakt eenen algemeenen opsla 
toe te passen van 10 tot 20 ten hondei 
op de verschillig soorten van schoenen.

ST A D SN IE U W S.

Tot Brussel, w aar  alleen de inlandsche 
hoenderrassen wierden aanveerd, behaalden 
in de afdeeling der Iseghemsche Koekuiten :

1) M. Henri D’Artois : den eereprijs voor 
de schoonste oude hen ; den eereprijs voo* de 
schoonste jonge hen ;

2) M. J. Verhamme : den eereprijs voor den 
schoonsten ouden haan ;

3) M. Dr PI- Depoorter: den eereprijs voor 
den schoonsten jongen haan.

Verders werden in de eerste rij gerang
schikt : dieren toebehoorende aan voor
melde leden en aan MM. Camiel Vanden
berghe, Dr E. Verhamme, B. Rosseel, Aloïs 
Deschryvere en P. Cousinne.

Tot Gent behaalden :
A. Voor de Iseghemsche koekuiten :
1) M. Henri D’A rto is : den eereprijs voor 

de schoonste oude hen ; den eereprys voor de

De maatschappij gewezen soldaten van Z. M 
Leopold II onzer stad bereidt zich om i n t  
aanstaande lente plechtelijk de inhuldigin 
te vieren van haar vaandel, gif te van Z. IV 
den Koning.

Te dier gelegenheid zal er een befaarai 
militair muziekkorps naar Iseghem kome 
om zijn medewerking aan het feest te vei 
leenen.

Een generaal afgeveerdigde des Konings 
zal het vaandel behandigen aan den voorzitte 
der maatschappij M. Jules Verhaeghe.

Later zullen wij het omstandig programms 
der feestelijkheden mededeelen.

Burgerstand van Iseglm
G E B O O R T E N :

365. Rachel Vansteeukiste, dv. Julien ei 
Maria Dierick. 366. Maurice Hanson, zv 
Charles en Caroline Verhamme. 367. Maria 
Hoemaecker, dv. Jean en Gabriëlla Dekeyser 
368 Victor Devroe, zv. Cyrille en Sidonie, 
Ve ghe. 369. Maria Defoort, dv. Jules en 
yalen tine  Vandenberghe. 370. Georges Van 
dommele, zv. A rthur en Lutgarde Schelpe
w ,,LeoP°ld Heprez, zv. Emiel en Florentia 
Muylle.

S T E R F G E V A L L E N
249 Cyriel Deschryver 10 m. zv. Joseph 

en Emma Windels, Steenputje. 240. Henri 
Deltomme, melkverkooper, 50 j. echt. Justina 
Dejonghe, Lendeledestr. 241. Hilaire Vyncke, 
2 m. zv Cyrille en Clare Verhelst. Sloore. 
S. Cn-Louis Dewulf, rentenier 85 j. echt 
Rosalie Verhamme, Mol. 243. Aloys Casier 
houtzager, 67 j. echt. Marie Vyncke, Sloore. 
244 l e t r u s  Vandewalle zb. 8 6 j . w f Isabella 
Deblaere, Meenenstraat. 245 Fran^ois Sintobin 
borstellioutm. 21 j. ong. zv, Pe trus  en Romahie 
Couckhuyt Claerboutshof.

A lle  slach van schrijfboeken en 
teekengerief voor de N ijverheids
school te bekom en bij J. Doorns, 
Rousselarestraat, en bij J. De B us’ 
schere, Sint-Hiloniusstraat.



SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
St Antoine  gelaad met Lijnkoeken en De

5 gebroeders met lijnzaad beiden voor Alfons 
Dossonville, LendeJede. — Le Jeune Emile  
met kolen voor Cyriel Berlamont, Emelghem.

K atholieke Burgersbond — Iseghem

MAANDAG 6 DECEMBER 1909, in de zaal 
der Jongelingen-Congregatie

LIEDER AV OND
1° VOORDRACHT met uitvoering over het 

oude vlaamsch volkslied, door den heer 
Emiel Hullebrouck van Gent.

2° UITVOERING van Hullebrouck’s liederen.
Loting tusschen het 1* en 2e deel.

Zaal open om 7 u re ;  begin om 7 1/2 u re  stipt.
Personen vreemd aan den bond en kinderen 

beneden de l 8 Communie worden niet toege
laten.

TAARTEBAK
Zondag 5 December

In Bloemendale, bij Th. Demeyer-Duyck, 
hovenier, Emelghem (dam).

In de Zagerij, bij Leonard Declerck, 
Hondstraat.

In ’t  Prinsenhof,  bij W  Canepeel, 
kalsijde naar Ingelmunster.

In S in t Sebastiaan,  bij Ernest Dewulf, 
Ameyestraat.

In Klein Meenen, bij Vanbalberghe-Vanbesien 
Klein Meenen.

In 't Grijs Peerd ,  bij V. Ledoux-Dejonghe, 
de Pélichystraat.

In de Afspanning,  bij V. Vanden Berghe 
handelaar in kolen Rousselarestraat.

In den ouden K rekel , bij Bardoel-Dubron 
Krekelstraat.

In den Doolhof, bij Fl. Vroman. Kortr ijkstr.  
In de Casino, bij Gustaf Holvoet. Kloosterstr.

In de S terre,  bij J. Kerckhof-Lammertyn, 
Groote Markt.

In 't Boldershof, by P. Bourgeois-Lammertyn, 
Rousselarestraat.

Zondag 12 December
In de d r ie  Koningen , bij A. Dejaegher, 

Rousselaarstraat.
In de Viaamsche Leeuio, bij C. Deprez,

St Pieterstraat.
In 't n ieuw  Paradijs ,  bij Dooren David, 

Rousselaarstraat.
In den H azew ind ,  bij Emiel Rousseau, 

Rousselaarstraat.
In Spanje, bij Berlamont-Goemaere, 

Rousselaarstraat 
In de oude Broederliefde, 

by Henri Vanden Berghe, K uiper statiestr.
In de Café Beige, bij J. Quagebeur, Ivoornm.

JAARL1JKSCHE P R I J S K A M P

voor het PIKETSPEL
Zondag 12 Decem ber 190 9 .

Au Café du Commerce, bij Alfons Sevenoo 
Rousselarestraat.

25 frs  prijzen ,

Prijskamp op den Billard
Zondag 26 December 1909

In den Gouden Leeuw,  bij J. Cloet, Gentstr.

Kleine WillÈin
w as  op den  ouderdom  van  19 maan> 
den m a a r  zoo groot als een Kind van  
3 m aan d en  en zijn beendergestel 
w as  zoo zwaK, dat hij zelfs niet Kon 
nederzitten, zonder vastgehouden te 
w orden . Heden, danK zij de Emul* 
sion SCOTT, is hij een bevallige, 
groote en KloeKe jongen geworden.
Brief in date 21 Mei 1908, van Mrae NEUMANN, 
20, Noordstraat, Antwerpen.
In de behandeling der Engelsche ziekte dienen 
de minerale zelfstandigheden de beenderen te 
voeden en ze meteen mollig vleesch te bekleeden. 
Het is juist omdat de

Emulsion SCOTT
die twee hoedanigheden onder eenen zuiveren, 
krachtdadigen en verteerbaren vorm bezit, dat
z j de

onontbeerlijke 
emulsion

geworden is om bovengenoemde ziekte te be
strijden.
Wanneer gij de EmulMon SCOTT (de eenige 
cclite) vraagt, denkt niet dat elke andere emulsion 
tot uwe herstelling zou voldoende zijn, want niet 
eene geneest als de SCOTT. Met de SCOTT is 
de genezing zeker, terwijl gij met de namaaksels 
slechts een zeer geringe uitslag zoudt verkrijgen.

j De vervaardigers der Emulsion 
SCOTT voegen bij de bereiding de 

, genezing; bij de namaaksels der 
SCOTT ontbreekt dezelve.

Prijs 2 ,25  fr. en 4 ,5 0  fr. 
bij alle apothekers.

S b 'il  vrachtvrij, m its 50 centiemen in 
fnM iiL» postzegels, gestuurd a a r  M. G. COBBEN- 

h a g e n , 39, Zuidstraat, Brussel.

De b este  en gocdi(Ou|isiu jiauuüifcii v tn  yanscii ue werulii 
om alfa vlekken weg te  nomen en do m etalen te  kuischcn.

Zij worden vorkocht voor ’t kuischcn der m etalen en 
keukengeraad : IN POEIER: Doozcn van 50 Cmcn. Ifi DEEG: 
Doezen van 1 0 ,15  en 25 Cnion. VLDüÜAAIl: Blinken f lcseh ju  
van 3 5 ,5 0 , 75 Cmen. ALS ZEEP-ZAVEL: Pakjes vpii 20 Cmun. 
Om alle  vlokken te  kuischeii en stroohooden te  w asschen : 
VLOEIBAAR: F leschjcs van 50 Cmcn en 1 Fr.

Algemeen Agentschap voor B d y iö ; L’Unicn Btlge Ltd., 
2fl, B roekstraat (rue du M arais), BRUSSEL.

Sint* Niklaas-Feest.
KOMT EN ZIET

de schoone 
uitstallingen van SINT NIKLAAS artikelen : 

W aarom  uw  geld uitsluitelijk bestierd in 
snoeperijen en speeldgoed ?

Koopt nuttige geschenken
voor uwe kinders, zooals :

Pennedozen, passerdozen, verfdozen, naai
en werkdozen in hout, leer of peluche, cabas, 
porte-monnaies, porte-feuilles, muziek-cou- 
verten, schoone schrijfboeken, atlassen, dic- 
t io n n a ire s : vlaamsch-fransch-engelsch en
duitsch.

Albums voor postkaarten, enz. enz. 
Buitengewone occa*ie van albums voor 

50 postkaarten 0,25. cec timen.

J. De Busschere-Bonte
Sint H iloniusstr. ISEGHEM.

V1TRAUPHANIE
in alle prijzen te beginnen a a n 0,45 c. de meter.

1,tB klas lijm voor het vermaken van por- 
celein, glas, carton, hout, m arm er, ijzer. enz.

V erw aarloost nooit eene 
verkoudheid !

Tering, Longontsteking en Asthma 
kunnen er de gevolgen van zijn. W endt 
Abdijsiroop aan en alle gevaar zal ver
meden worden. -------■----------- -

De Abdijsiroop, Klooster Sancta 
Paulo, is verkrijgbaar in alle goede 
apotheken en kost per flesch van 
230 gram. 2 fr. van 550 gram m en 4 fr. 
van 1000 gramm en 7 fr. — Hoe grooter 
flesch, hoe vooideeiiger dus. Let op 
den rooden band met handteekening : 
L. I. AKKER. Rotterdam.

Algemeen Depót L. I. Akker, Rot
terdam.

Hooofd-Depöt voor België : O. de 
Beul, Lange Nieuw straat 57, Ant
werpen.

W ordt verkocht bij J. VERHAMME, 
apotheker, Iseghem, en in alle goede 
apotheken.

UITTREKSEL u it den « Soleil du 
Dimanche, n van Parijs :

De
« Wij hebben van de heeren Du Barry een exemplaar 

ontvangen van de nieuwe prachtuitgave van hun Natvur 
lijk Hersteller der Gezondheid ; in deze mooie brochuur (die 
onze lezers zich kosteloos kunnen verschaffen door aan den 
Kalcker-Wielemans, Rouppestraat, 2, te Brussel te schrij
ven ) worden de laatste theoriën over « Het gemengd vege
tarisme » uiteengezet, alsmede gehandeld over « den 
invloed der giftige en « bedervende» microben, in de 
organen verwekt door het misbruiken van vleesch.

Na het verslag aangehaald to hebben van den heer pro
fessor Metchnikoff, onderbestuurder van het Institut Pas
teur, — verslag in october laatstleden in het Academie der 
Wetenschappen aangeboden — en na den belangrijken ar
tikel van Dokter Armand Gauthier ( van de Académie van 
Geneeskunde ), in den Matin  van den 17 februari 19Ö8 
verschenen over het «Gematigd Vegetarisme », beveelt de 
Natuurlijke Hersteller zijnen lezers aan, den raad van 
Dokter Huchard te volgen, wanneerhij zegt, na de voor
deelen te hebben doen gelden van het gemengd vegetarisme 
'  maakt geen misbruik van vleesch ,.

Deze beknopte verhandeling bevat, bovendien, onderden 
titel : De voeding der zieken, der herstellenden en der kin 
deren, bevestigingen en geneeskundige proefnemingen over 
de gelukkige gevolgen, in weinigen tijd verkregen, door 
eenvoudig of gedurende enkele weken, een of tweemaal 
daags, volgens het geval, eene telloor van de uitmuntende 
gezondheidsbloem Revalenta Du Barry te eten, — * de 
goede oude Revalenta onzer vaderen, „ zooals men ze 
gemeenzaam in Engelaud noemt, waar ze sinds zestig jaar 
aanhoudendgebruikt wordt.

Sedert meer dan eene halve eeuw in Frankrijk en in 
Belgie ingevoerd, heeft zij er ook hare proef doorstaan, 
zooals het door de soms onverhoopte genezingen bevestigd 
wordt van talrijke ziekten, voortkomende van verstoringen 
der maag, der nieren en der ingewanden, zooals de gewone 
opstoppingen (alsmede deze afgrijzelijke schele hoofdpijn, 
die er dikwijls het gevolg van is( ; de moeilijke spijs
verteringen ; zuren, voortbrengen stoelgang (bijna altoos 
veroorzaakt door zwakte van den darm) de leverontste
kingen, de bloedarmoede, enz. ,

B ij a l de A P O T H E K E R S  en K R U ID E IE R S . 3
Depots te Iseghem RODENBACH, apo th ; Meenen 

VAN OBT, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, F. AM EYE,apoth. DUBUISSON, apoth. GRY- 
MOISPREZ. apoth.

Markt van Iseghem 4 Dec. 27 Nov.
Boter p er  kilo fr. 2,75 a  2,85 2,90 a 3,00
E ieren per 26 2,60 a 3,38 2,60 & 3,64

MEN VRAAGT

bekwame mekaniciens
bij L. DEKEIRSSCHIETER & Zoons 

M arktstraat, Iseghem. 
Standvastig werk — Goede loon.

Kantoor van den deurw aarder FIEUW, Meenen

zaterdag 18 December 1909 om 8 1/2 ure
voormiddag

SCHOONE VERKOOPING VAN

alle soorten van meubels
te Iseghem statieplaats in ’t  oud stadhuis  
meestal voorktomende van bijzondere sterf
huizen te weten :

Bedden met ressorts, lavabos, nachttafels, 
kleerkassen, hoofdeinden, oorkussens, stoelen, 
schouwgarnituren , commoden, coffreforts en 
veel andere mobelaire voorwerpen.

Kontant geld en 10 0/o kosten.

STUDIE VAN DE NOTARIS

Vande Moortele te Iseghem .

I
Uit der hand te K oopen :

I. Groot WOONHUIS met lusthof en 
1006 vm. 9 dm2

II. Schoone BOUWGRONDEN hebbende 
eene gezamentlijke groote van 1398 m 2 te 
verdeelen volgens eenieders gerief.

III. Alles gelegen te Iseghem, in de Rous
se la re s t raa t ,  bij de K erk van het H. Hart

IV. Een WOONHUIS met 2 a. 53 cent, en 
een perceel bouwgrond van 2 aren in de 
Kortrijkstraat.

V. Twee TWEEWOONSTEN met samen 
67 a. 78 c. in de Cnobbaertstraat.

II
Woensdag 22  December 1909, ten ver

zoek en ten hove van Cyriel Verhaest 
landbouwer te INGELMUNSTER

Openbare Verkooping
om 9 ure s ’morgens stipt van :

1° MEUBELS : tafels, bedden met resert, 
kassen, commode, stoelen, keukengerief enz.

2° ALAAM : kuipen, keeren, en toebehoorten 
vleeschblok, bascule, ploeg, jumelle, rollen, 
eegden, d riew ie lkarren , benne, ijzeren aalpomp, 
ladders, raken, enz.

3° Diltpersen, p lan k en en  brandhout.
’s Namiddags om 1 ure.
1° BEESTIALEN : peerd, drie melkkoeien, 

veerze en twee zwijns,
2° VRUCHTEN : 8000 Kilogr. beeten, 2000 

Kilogr. aardappels’ 500 Kilogr, blauwe vlas,
45 aren loof, strooi hooi.

Alles verdeeld in koopen telkens gerieve. 
Komptant beneden de 10 fr. — daarboven 

tijd van betaling mits borge.

W oensdag 8 December 1909, zijnde
O. L. Vrouwdag om 9 ure ’s morgens te 
Ingelmunster, by de statie in de Kapelle :

Jaarlijksche venditie van schoone

Gezaagde Houtwaren
olmeu, esschen, eiken en abeelen planken, 
Eibeelen jsn populieren berd pitchpine 1/2, 
3/4, 4/4, 5/4, en 6/4, gekwartierde kistebladen, 
notelaren, kerselaren en beukenhout, kassijn 
en raamzullen, kuipershoiit enz.

Langen tijd van betaling.

KANTOOR VAN DEN 
Notaris DUPONT, te A rdoye.

Woensdag 15 December 1909, om 8 ure
’s morgens, te ARDOYE, wijk « het Peerdeken», 
op de hofstede van Frf°u Lambrecht-Callens,

OPENBARE VENDITIE VAN :
I. Landbouw gerie f, zooals : 

wagens, karren , rollen, heggen, jumelle, 
boezelaars,

II. H uisraad, zooals : tafels, stoelen, 
kassen, stoven,

III. 13 m elkkoeien en 8 jaar- 
lingen (te verkoopen ’s namiddags).

Gewone voorwaarden. Tijd van betaling boven 
de 20 fr. mits stipte borgstelling.

Bij gedwongene onteiging.

De Notaris

Le Corbesier te i s e g h e m
zal ten overstaan van den heer Vrederechter  
des kantons Iseghem, in uitvoering van een 
vonnis uitgesproken den 12 Nov. 1909, door de 
Korrektionele Rechtbank van Kortrijk ; over
gaan tot de openbare verkoopipg van :

E e n  W O O N H U I S
met afhankelijkheden en 1 are  25 centiaren 
bebouwde erve en koer, gelegen te Iseghem, 
langst den Molenweg, in "beslag genomen ten 
laste van Jos. Verhaeghe- Verledens, schoen
m aker te Iseghem, en door hem gebru ik t.

OVERSLAG in eene enkele Zitting op 
Vrijdag 10 December 1909, om 2 u re  na
middag, te r  zaal van het Vredegerecht in den  
Hert  M arktstraat.

Voor alle inlichtingen zich te bevragen bij 
voornoemden.Notaris Le Corbesier.

De notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
zal met tusschenkomst van den notaris DE 
MEULENAERE te Ruisselede en ten over
staan van den heer Vrederechter te Iseghem, 
openbaar verkoopen.

Drie W OONHUIZEN
met aanhoorigheden en 9 aren 70 centiaren 
erve en hof staande te Ingelm ünster ,  zuid 
langst de waterstraat, gebruikt door Aloijs 
Van Lancher, A r th u r  Impe, August Ver- 
d u y n , en M. Van Ooteghem.

INSTEL Dinsdag 14 December 1909, 
OVERSLAG „ 28 „ „

telkens om drie ure namiddag te Iseghem ter  
zaal van het Vredegerecht Marktstraat.

Een half ten honderden instelpenning.

Kantoren van de 
Notarissen LE CORBESIER, te Iseghem, 

en VANDEPUTTE, te Rumbeke.

Donderdag 9 Deoember 1909, om elf uren 
stipt voormiddag,

Venditie van
142 koopen: Eiken, populieren, beuken, 

lariksen, sperren en taillie te CACHTEM- 
Hooge, op d ’hofstede Joseph Vcrhelst.

OPENBARE VERKOOPING 
van

W O O  N H  U I  Z E N
met zaailand en bouwgrond  

-te Iaegtiem en BJraelaïxem.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, 
daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van 
eersten aanleg te Kortrijk  van den 22 Oktober
1909, zal, met-tusschenkomst van den Notaris 
TITECA te Hooglede, en ten overstaan van 
den heer Vrederechter des kantons Iseghem, 
overgaan tot de openpare verkooping van de 
volgende goederen :

Koop I. — Woonhuis met 4 aren 95 cent. 
erve, gebruikt door Gustaf Staessens, mit* 
12,50 fr. te maande, Ingesteld 2000 fr.

Koop II. — Woonhuis met 4 aren 76 cent. 
erve, bewoond door Jules Geerlandt, mits 12 
fr. te maande. Ingesteld 1900 fr.

Koop III. — Woonhuis met 5 aren 37 cent. 
erve, gebruikt door Camiel Landuyt. aan 12 
fr. te maande. Ingesteld 2000 fr.
Allen gelegen te Iseghem, Rousselarestraat.

Koop IV. — Woonhuis gebouw en 12 aren 
40 cen t.  land. Ingesteld 1400 fr.

Koop V. — Woonhuis gebouw en 12 ar«n
40 cent land. Ingesteld 1350 fr.

Koop VI. — Eene partij zaailand groot
10 aren 80 cent. Ingesteld 550 fr.

Koop VII. — Een perceel bouwgrond groot 
3 aren 57 cent. Ingesteld 200 fr-

Koop VIII. — Een perceel bouwgrond groot
3 aren 57 centiaren, Ingesteld 200 fr.

Koop IX. — Een perceel bouwgrond groot
3 aren 57 cent. Ingesteld 200 fr.

Koop X. — Een perceel bouwgrond groot
3 aren 57 cent. Ingesteld 200 fr

Koopen 4 en 6 zijn gebruikt door Camiel 
Braeckeveldt, tot 1 Nov. 1910, mits 140 fr.
’s jaars.

Koopen 5, 7, 8, 9 en 10 door Cyriel Ver- 
duyn, tot 1 Nov. 1910 mits 140 fr. ’s jaar*. 

Allen gelegen te Emelghem, wijk Tinnen Pot.
OVERSLAG Dinsdag 7 December 1909,

om 3 ure namiddag, te Iseghem ter zaal van 
het Vredegerecht, in Den Hert,  Marksttraat.



Groote Stoom verwerij
en Nieuwwasscherij

Otto KOENTGES
13, S tJ a c o b s tr .  B R UG G E . — Telefoon 8 4  en 2 6 2

Huis gesticht in  1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door 
de Gezusters BUYSE, Nieuwstraat, 8

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 K N T  S C H A P
VAN DEN

Crédit General Hypothécaire
B e s t i e r  :

65, Koninklijke s tra a t ,  BRUSSEL.  
Beheer voqr beide Vlaanderen : 

Predikheerenstraat, GENT.

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

U itgaaf van ob liga tiën  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 bij

Jules Crochon,
Mabktstbaat, 21, ISEGHEM.

M ATRASSEN
in floconwol, schaapwTol. pluimen, w indhaar, 

erin en zeegers, in verschillende soorten.

V i c t o r  B o g a e r t ,
Matrasslager,

G r o o t e  M a r k t ,  ISEGHEM. 

Coutils, damassen, tijke volgens prijs en kwaliteit
Alle slach van  

overtreksels voor m atrassen  en tra vers in s

Op aanvraag  begeeft zich ten huize. 
Spoedig en ter trouw bedient !

W ekelijksche Markten
KOKTaiJK 29 Kot.

Tarwe heet. fr. 21,00 a 21,25
Rogge . . 15,00 a 15,25
Haver . . 17,00 a 17,25
Koolz. olie 100 k. 00,00 a 59,50 
Lynz. olie 100 k.00,00 a 63,50 
Aardappels . 5,00 a 5,25
Boter per Kilo 2,60 a 3,20
Eieren per 25 3,75 a 4,25
Suikeryb. beschikb. 17,50 

id. 1908 18,00
V eem ark t  : 29 Nov. 135 koeien, 

56 stieren, 47 ossen.
ROUSSELARE 30 Nov.

Tarwe 100 k° 21,00 a 2«,00 |
19,50 a 20,00
15.00 a 16,00
16.00 a 16,50
20.00 a 21,00

6.00 a 6,50
3.00 a 3,20 
2,64 a 2,90

Roode tarwe 
Rogge . .
Haver .
Boonen, .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 18,25 
Suikeryboonen oude a 19,50 
Viggens . 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k° 00,00a59,00 
Lynz. olie 100 00,00 a 63,50 

DfcYNZE 1 Dec.
Aardappels lOOk. 6 ,5 0 a 7,00 
Boter per kilo 2,90 a 3,10 
E ieren de 26 . 0,00 a 4,10
Hespe de kilo 1,90 a 1,90
Viggens . . 35,00 a 40 00

BRUGGE 27 Nov.
Tarw e de 100 k° 17,50 a 22,50

?ï Nov.
21.00 a 21,50
16.00 a 16,50' 
16 50 a 17,50 
00,00 a 59,50 
00.00 a 56,00
4.50 a 5,00 
2,y0 a 3,20
4.50 a 5,00

17.50 a 18,00
18,00 

128 veerzen,

2* Nov.
21.00 a 22,00
19.50 a 20,00
16.00 a 16,50
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00

6.50 a 7,00 
3,10 a 3,30 
4,68 a 4,94

00,00 a 18,25 
. r 19,50

25.00 a 35,CO 
00,00 a 59,50 
00,00 a 63,50

24 Nov.
6,00
3.00 
4,80
2.00

Rogge . .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

15,50 a 16,50 
2,70 a 3,10 

6,00 a 8 00
15.00 a 19,00
20.00 a 21,00 

1,20 a 1,60

5.00 a 

0,00 a 
4,60 a

a
38.00 a 40,00

20 Nov.
17.50 a 22,50
15.50 a 16,50 
2,90 a 3,30
6.00 a 8,00

15.00 a 19,00
20.00 a 21,00 

1,20 a 1,60
AUDENAERDE 2 Dec. 35 Nov.

A ardappels 100 k° 5,25 I a 5,50
Boter de kilo . 2,67 a 2,95
Eieren per 25 . 3.87 a 4,14
V erkens . . . 41,00 a 38,50
Konijnen . 2,75 ! a 2,85

ANTWERPJ N 30 Nov.
Soda-nitraat beschikbare fr. 21,00
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 27,75

Veemarkt Antwerpen 29 N07.
18 ossen 1° kw. 0,80 4 1,00

108 koeien 0,73 0,93
46 veerzen 0,77 0,97
22 stieren 0,65 0,85

291 kalveren 1,06 1,26

MATRASSEN in goede gewaarfioroiie zuivere floconwol =
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond duurzaam en niet 
knollend, met traversin erbij, aan 29, 34, 39,43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren 
enz. aan 23, 25. 27 frank enz volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoop 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnüen ; daarom zend ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol — Dus niet
verwarren met kaloenüocon die hard en in ballen komt.

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

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

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

IVI a  1 v a n  m e e r  cl a  a  i O O  g e m a a k t e  m a t r a s s e n
in alle prijzen en hoedanigheden

FABRIEK van MATRRSSEN
V raag t en gij zu lt v e rk r i jg e n  !!

INT ’t  G R O O T

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

Matrassenmakerij « DË STKR *
l ï s r  ’t  K .i_ B c iiN r

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 0

Antwerpsche Eypofheekkas
K aam looze M aatschappij  

O u d a e n ,  2 ^ 4 ,  A n t w e r p e n

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  
Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202 ,859,87

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of p r annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. ^ ^ G , O  

10 jaa r  fr. 1 ^ 4 , 0 0  
15 jaa r  fr. 9 1 , 0 0

20 jaa r  fr. 
25 jaa r  fr. 
30 jaa r  fr.

7 5 , 3 0
o s , 8 0
5 0 , 0 0

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

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich  te wenden tot eenen der  a g en ten :

A loys VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. Ca m ille  SCHOTTE, Gemeentesekretaris, ® 
Ingelmunster. Ch a r les  COOLS, Hovenier, Emelghem..

TE KOOP :
GROND gelegen op de Neder weg, kun

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

Zich te bevragen ten bureele der G azette van  
Iseghem.

Oud Soldaten
W lt gij den overschot van het geld 

uwer m'ilitievergoeding wanneer gij het 
noodig hebt; alsook Genade. Indien gij 
veroordeeld zijt voor de ftf-chtbank gelijk 
welke straf, het mogehjko zal gedaan 
worden. — Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent. — Open van 9tot 11 ]/2 
uren ’s morgends. en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags. — Mits een postzegel geeft 
men schriftelijk inlichtingen. 8165.

M e n  w e n d t
tot

Maatschappij
om de beste 

aan de voordeeligste

z ic h  a l t i jd
de

SINGER
naaimachien

voorwaarden te bekomen.

BCK'jBKNoi Groot gem ak van b e t a l i n g ---------
B EZ O E K T  O N ZE  M AGAZIJNEN. — VRAAGT O N ZE KATALOGEN.

ISEGHEM, 18, Gentstraat
i c o r t r l j k ,  47, D oornijkstraat. M o s c r o e a ,  121, S tatiestraat.
r * o j p e : r v :  x x g , 'l i .e s  32, Priesterstraat. H o u a s e l a e r e ,  104, O oststraat.
M e e n ? u ,  6, K oningstraat. i j p o r e n ,  14, Dixmudestraat.

V ijf-en-zeventig eigen magazijnen in  België.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

ffl. k T  M. M E I E R
Bijzondtre Ctiirargijns Tandmeesters-Spaciali&ten 

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

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

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij het g ev a n g , huis m et k o etsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden ; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mm* Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en df spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet *,ien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr eó Mme MAURICE MrJiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun" n^euw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zyn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  gebijten van af 
1 0 D frank en h ooger. — A l <ie kunsttanden en geb ijten  kom ende uit de 
laboratoire van M' en M"1 Maurice MffilER, zijn verzekerd  voor het leven
Te raadplegen alle dagen te vOllTRUK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zop
an hoogdagen.

Te koopen of te huren :

Huis met groot magazijn
bijzónder geschikt voor beenhouwerij, bij de 
Paterskerk  te Iseghem. — Zich te bevragen 
bij HOORNAERT, HARELBEKE.

Bij uitscheiding van bedrijf.
TE KOOP bij E. Naert-Van Quaethem, 

Meenenstraat : tabakpeerd, jj rekken, glazen,
banken en staanders voor etalage.

B enoodigheden voor E lectriciteit.
Plaatsen van Electrieke verlichting, Moteurs, 

Dynamos, Electrieke bellen. Donderschermen, 
Mekanieke bakkerstroggen, enz.

Alle plaatsingen zijn gew aarborgd aan zeer 
voordeelige prijzen. — Spoedige bediening.

Jules en Cyriel VUYLSTêKB,
36, Rousselarestraat, ISEGHEM.

II O K D B  3VT
voor damen, m eisjes en kinder n.

Ik heb de eer mijne klanten aan te kondigen 
dat ik altijd voorzien ben van een groot 
assortiment van ZWARTE en GEKLEURDE 
HOEDEN voor damen meisjes en kinderen, 
voor het winterseizoen, van af fr. 3.25, 4.80, 
5.50, enz. ; alsook MARINEHOEDEN voor 
kinderen aan fr. 1.50.

Bijzondere keus binnen huize van MODEL 
HOEDEN.

Komt zien en gij zult u overtuigen van 
den waren  goedkoop.

CELINA DELANNOY
b i j  c l «3 k e r k

de Pélichystraat — Iseghem

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

E.
35 Marktstraat, I S E G H E M

Verwerij volgens staal van gem aak te  k l e 
d ingstukken in alle kleuren.

Byzonder zw art voor rouwe. Wasschen in 
’t droogs van bleeke en gekleurde costuimen 
en toiletten. — In ’t n ieuw wasschen van 
«tors, gordijnen, tapijten, karpetten , wolle 
sargien, enz.

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

Kindercostuimen en toiletten.
Grooten keus van planten en bloemmanden.

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters ,  
op den hoek der Moscroenstraat,  
2, huis met koetspoort,  bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men r aa d 
plegen van 9 ure tot s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de tanden ; kunst
tanden van 5 fr. voort;  geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven.

r - G E B R U I K T  A L L E E N — |

De v o l s t r e k t e  zu iv e r*  
h e i d  d e r  S u n  = 
l i g h t  m a a k t  
d a t  zi j  s c h a d  
loos is v o o r  
h e t  w.assch= 
e n  v a n  k a n 
t e n  e n  f i j n  
l i n n e n .

Maandag 13 December 1909, om 8 ure
’s morgens,

VENDITIE VAN

Schoone Meubels
en Herberggerief

ten huize van Isidoor Tissens-Vannieuwkerke, 
Hotel de la Bourse, Statieplaats te ISEGHEM, 
bestaande in :

Toog, buffet, bierpomp, spiegels, pendule, 
tafels, stoelen, herberhgerief, planten, zonne- 
stoor, bank, ijzeren tafel, stoelen, enz.

Bedden, lavabos, nachttafels, matrassen. 
Keukenstoof, keukengerief en andere voor

werpen.
Met kontan t geld.


