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nMaandag toekomende in d
voor AL

e Congregatie, te 5 uur ALGEMEENE VERGADERING 
de Vrouwen Kiezers uit de Burgerij.

Gemeeptekiezipgep van 24 April 1921. k a t h o l i e k e  Kiezers van Iseghem
Kandidaten der Katholieke Lijst

samengesteld volgens de grondregels der christene standsorganisatie uit :

BURGERS, WERKLIEDEN en LANDBOUWERS

elk door zijne afzonderlijke inrichtingen bij middel van poll aangeduid.

M A N N E N  en V H O U W E N .

Vanden Bogaerde Emiel
Grondeigenaar, Mol.

Burger

Dejonghe Petrus
Borsteihoufmaksr, Sovecoie.

W erkm an

Vansteenkiste Jean
Landbouwer, Boschmolens.

Landbouw er

Bral François
Burgemeester, Wulvenstraat.

Burger

D’Artois Henri
Bestuurder der Coöperatieve, Meenenstr.

W erkm an

Rebry Constant
Landbouwer, Kasteelstraat.

Landbouw er

Staes Cyriel
Schoenfabrikant, Hondstraat.

M iddenstander

D’hont Leopold Hector
Voorzitter der Werkliedenbond, Wijngaerdstr.

W erkm an

Sintobin Jules
Borstelfabrikant, V. d. Bogaerdelaan.

Burger

Allewaert Emiel
Sekretaris werkersverbond, Wijngaerdstr.

W erkm an

Verhamme Eugeen
Geneesheer, Marktstraat.

V rije  beroepen

Vandommele Eugeen
Schoenmaker.

W erkm an

De Jan Alfons
Schoenfabrikant, Gentstraat.

i M iddenstander

Aan de ] Vrouwen-Kiezers.
Nu de Vrouwen voor de eerste maal naar de 

stembus geroepen worden, en dus mede te werken 
hebben aan het bestuur hunner stad of gemeente, 
meenen wij goed hen daarover eenige inlichtingen 
te verschaffen.

In ons land zijn er drie groote besturen, ’s Lands
bestuur met Kamers en Senaat en Ministerie eu 
Koning ; dan ’t Provinciaal Bestuur, met gouwraad, 
en bestendige afgevaardigden en Gouverneur ; en 
dan eindelijk het gemeentebestuur, met gemeente
raad, Schepenen en Burgemeester.

In de twee eerste Besturen, hebben de vrouwen 
tot nu, volgens onze wetten nog niets te zeggen, 
’t Is alleenlijk voor het gemeentebestuur dat ge 
nu moogt meêspreken, ’t is te zeggen stemmen 
om te zeggen wien dat gij wilt aan ’t gemeente
bestuur stellen.

Ik kom het daar te zeggen : in de gemeente 
heeft men den gemeenteraad, de gemeenteraad kiest 
zelf ouder zijne leden, eenige sehepenen, en de

Wat heeft die gemeenteraad nu te doen ? In 
één woord : al de zaken te regelen die elke 
gemeente in ’t bijzonder aanbelangen. Laten we 
eenige van de belangrijkste zaken noemen.

Vooreerst de financiën besturen, ’t is te zeggen, 
de geldkwestie Koken kost geld, en de gemeente
besturen kosten ook geld, en soms veel De ge
meente krijgt van den Staat, een deel van zijne 
belastingen, en mag zelf op de inwoners der ge
meente belastingen leggen.

De gemeenten hebben ook soms eigendommen : 
huizen, gronden, straten, enz. Dat alles moet 
beheerd worden door de gemeenteraad : en zoo 
kan er spraak zijn van koopen en verkoopen, van 
straten leggen, vermaken of verbreeden, enz.

In elke gemeente is er een policie noodig, om 
den vrede te behouden, en de inwoners te bpscher- 
men Zij heeft bedienden en werklieden nooiig, 
’t Is de gemeenteraad die ze moet aanstellen.

De gemeenteraad heeft toezicht over de Gods
huizen, het Bureel van weldadigheid, en de kerk-

DE KATHOLIEKE KIESBOND, orgaan der KATHOLIEKE 
STANDSORGANISATIE heeft de eer U hiervoor de rangschik
king UWER kandidaten voor te dragen die GE ZELF hebt 
willen voorstellen.

Diensvolgens is dit dus de EENIGE MOGELIJKE KATHOLIEKE 
lijst voor dewelke al de katholieke kiezers, zoo vrouwen als 
mannen, het als een PLICHT zullen aanzien te STRIJDEN 
en te STEMMEN. Zij is de VOLLEDIGE uitdrukking van ALLE 
belangen van klein tot groot en de geordende indeeling van 
RECHT en VERANTWOORDELIJKHEID. Ieder onvooringe
nomen kiezer kan er vrede mee hebben.

De kandidaten dezer lijst trekken op, niet uit hunnen 
persoonlijken naam, maar uit naam van hunnen stand en 

>ter verdediging van diens princiepen.
Geschaard onder de breede plooien van hel katholiek 

vaandel, in volle vrijheid, zelfstandigheid, eendracht en tucht, 
trekken wij ten strijde voor :

GODSDIENST en TAAL —  en VREDE en WELVAART 
VOOR DEN RLOEI EN DE ONTWIKKELING DER STAD 
ISEGHEM in ’t algemeen en voor het WELZIJN van ELK harer 
ingezetenen in ’t bijzonder, ’t zij werkman, burger of boer.

KATHOLIEKE KIEZERS VAN ISEGHEM 
VROUWEN EN MANNEN 

het is nu aan U uwe kandidaten zegevierend uit den slag 
te halen en gansch onze lijst tot den laatsten man naar het 
Stadhuis te zenden opdat Iseghem blijve wat het was : 

DWEERSDOOR KATHOLIEK EN VLAAMSCH 
NIJVERIG EN WERKZAAM 

BLOEIEND EN SCHOON 
DAN ZAL DEN U  £PRIL EEN TRIOMFDAG ZIJN.

L E V E  K A T H O L I E K  B O O S  I S E G H E M .
En dan verder moet de gemeenteraad bezorgd 

zijn over velerhande zaken . scholen, lager onder
wijs en vakscholen, openbare zedelijkheid, gezond
heidsdienst, verlichting, aanmoedigen van merken 
van vooruitzicht, steunen van allerhande pogingen 
van bijzonderen voor ’t algemeen welzijn, handel 
en nijverheid bevorderen, bekommerd zijn over 
’t lot van weezen en ouderlingen, zieken en 
werkloozen, enz enz.

Ge ziet daar, welk werk er voor eeuen gemeente
raad te doen is.

En nu geeft de wet u het recht uw woord 
daarin mee te sprelceu Dat wordt meteen, een 
groote plicht. Denk er maar goed op na.

BELA-NTG-aiJX.
We moeten er ook nog op wijzen dat de stemmiug 

•erplichtend is.
- Veel vrouwen meenen dat ze mogen gaan stemmen ; 

neen, ze moeten zoo niet stellen zij hen bloot 
aan rechterlijke vervolgingen. En hoe onaangenaam 
en nieuw dit stemrecht hun moge toeschijnen, het 
ig toch altijd beter te gaanstemmen dan achterna 
last te hebben met de rechterlijke vervolgingen en 

strafwetten.

Minister Oestrée en de

Vlaamsche Hoogeschool.
Zondag sprak Minister Destrée voor de socia

listen van Trazegnies en handelde over de Vlaamsche 

Hoogeschool.

„Hij haalde*aan dat de wet van 1849, die het

er zulle?i twee hoogescholen zijn ten koste van 
den Staat : eene te Luik en ééne te Gt-nt.

Waaruit blijkt dat er eene wet n* -odig is om 
e'e'ne derde h >ogeschool te stichten

De taal van het nderwijs werd niet bepaald 
België, zegt minister Destrée, trachtte zijne na
tionale éénheid te verwezenlijken in de Fransche 
taal, maar dat mislukte ; het Vlaamsch bleef de 
taal der Vlamingen.

Uit het gemis van overeenkomst tusschen de 
officiëele inrichtingen en de wezenlijkheid vloeiden 
wrijvingen en onrechtvaardigheden voort De eischen 
der Vlamingen groeiden aan, naarmate hunne 
rechten meer miskend werden.

Ze begeeren nu eene Vlaamsche Hoogeschool en 
hoe men er ook over denke, « niemand kan ernstig 
» de billijkheid van de rechten der Vlamingen
» betwisten ».

» Het is dus heel terecht dat de Troonrede ran 
» 1918 daaromtrent voldoening beloofd heeft »

Minister Destrée zet vervolgens uiteen :

1° Waarom hij meent dat de Vlaamsche Hooge
school moet ingericht worden zonder de bestaande 
Fransche Hoogeschool vau Gent af te schaffen

2° Hoe men nu het stichten van eene Vlaamsche 
Hoogeschool moet verstaan.

Men kan ze niet in eenen sla* oprirhtftf) ; men 
moet eerst de aanvankelijke leursrangen inrichtei ;
doch zooals uit art één der wet van 184:< blijkt 
moeten de Kamers uitspiaak doen

Het hooger Vlaamsen ouderwijs moet op volko-



Die aanvankelijke leergangen moeten gesticht 
worden te Gent ; deze stad is waarlijk het hart 
van Vlaanderen en ze is groot genoeg opdat twee 
hoogescholen er op hun gemak kunnen leven en, 
zonder elkander te Rinderen, kuunen genieten van 
het 'emaenschappelijk gemak dat een groote stad 
aanbiedt

^Spreker weerlegt de opwerpingen gemaakt tegen 
de opricntiug der Vlaamsche Hoogeschool te Gent.

JMinister Destrée, sprekende van het neergelegd 
wetsontwerp, zegt dat het weet dat er nog besliste 
tegenstanders zijn van welkdanige Vlaamsche Hooge- 
school. Hij hoopt Z6 te overtuigen.

De kwestie moet onverschillig blijven voor de 
Walen ; ze mogen er niet vijandig aan zijn. De 
noodzakelijkheid miskennen, aan de Vlamingen 
voldoening te scheuken zou het bewijs zijn van de 
kleine gehalte van het vaderlandsch gevoel.

Het wetsontwerp betreft de bestaande Hoogeschool 
van Gent niet. Men is overeengekomen onder het 
voorbehouden van de toekomst.

De feiten zullen beslissen : als de Fransche 
Hoogeschool bloeiend blijft zal men ze niet kunnen 
afscharfen.

Minister Destrée heeft zijne redevoering besloten, 
zeggende : dat hij voorstander blijft van het be
houd der bestaande Gentsche Hoogeschool, gelijk 
andere minister het recht hebbeu voorstanders te 
blijven van hare afschaffing.

Ministerraad.
Maandag morgend om 10 ure werd in het mi

nisterie van binnenlandsche zaken een kabinetsraad 
gehouden onder voorzitterschap van M. Carton de 
Wiart.

De Baad nam kennis van eenen brief der Ant- 
werpsche handelskamer, betrekkelijk de voorwaarden, 
in welke de regeering schikt stilaan te komen 
tot de afschaffing der bevoorradingdiensten, en den 
terugkeer tot de algemeene normale vrijueid van 
den handel.

M. Theunis gaf vervolgens een breedvoerig over
zicht van den finantieelen toestand en bracht 
verschillende ontwerpen voor tot het scheppen van 
nieuwe hulpbronnen bij middel van leeningen en 
belastingen.

Tegenover de opmerkingen van- het personeel 
van spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon en 
zeewezen, werd er besloten dat er geene spraak 
kon zijn van de herziening der konvencie betref
fende de duurtetoelagen. Deze konvencie blijft dus 
in hare volle uitwerking bestaan, en de vermin
dering der duurtebijlagen, ingevolge de aanduidingen 
van het iudex-uumiiier, werd voorzien tegen einde 
April.

De Raad hield zich ook bezig met de dagorde 
van den aanstaanden zittijd van Kamer en Senaat, 
en de voornaamste ontwerpen die er op dezelve 
voorkomen, namelijk de likwidatie der goederen 
toebehoorende aan vijandeiijke staatsonderdanen, de 
samenwerkingen en associaties der gemeenten, en 
den arbeidsdag.

Ten slotte na de bespreking van een ontwerp 
betreffende de krijgsschool, greep er eene lange 
gedacbtenwisseling plaats over de beslissingen der 
koiifereucie van Londen en de toepassing der öko
nomische sancties van Duitschknd, waarna de 
zitting om 1 ure 45 werd geheven.

Het mirakel van den Heiligen Doorn.
Verleden week hebben wij verteld hoe het mirakel 

geschiedde. Nog een woord over de geschiedenis.

Andria is eene stad uit Zuid-Italie met 60.000 
inwoners, dicht bij de Adriatische zee. Sedert 1308 
wordt daar in de Bisschoppelijke kerk bewaard 
een groote doorn uit de doornekroon van O L H. 
De doorn is natuurlijk droog en hij heeft eenige 
kleine vlekken. Nu, telken keere dat de Goede 
Vrijdag valt op den Feestdag van O. L. V. Bood
schap 25 Maart, wordt de doorn groen en worden 
die donkere vlekken lijk vloeiend warm bloed. Dat 
is een feit, en sedert 1633 staat het geboekt met 
volledige beschrijvingen met namen van getuigen. 
Voor de drij voorgaande eeuwen bestaat de over
levering maar geen enkel bewijsstuk.

In honderd jaar tijds en gebeurt het maar drij 
of vier keers dat Goede Vrijdag op 25 Maart valt. 
Vandaar dat het volk met angst en blijheid het 
mirakel afwacht. De volkstoeloop is ongehoord. 
Bijzondere kerkvoogden en groote geleerden uit de 
wetenschappelijke wereld worden vooraf uitgenoodigd 
om in geval van mirakel er getuigen van te zijn.

’t Was nu ook dit jaar het geval De Paus zelf 
had eene bijzondere studiecommissie naar Andria 
gezonden.

Het mirakel gebeurde nu dezen keer op klokslag
4 uur zomertijd, dus op 3 uur gewoone tijd Andere 
keeren gebeurde het met den morgen of met den 
avond in den voormiddag of in den nat8iddag. Er 
en is geene regelmatigheid in de uur van het mi- 
rukel.

Er en is ook geene regelmatigheid in den duur 
’t Gebeurt dat het mirakel duurt e'én uur, soms 
verschillige uren, soms dagen achtereen.

Ongeloovige menschen kunnen daar nu ook meê 
spotten. '

Een blik over Vlaanderen
Voor wie zijn land liefheeft is het een genoe

gen het te doorreizen, bij heldere zonnisre dagen, 
zooals er ons nu zooveel geschonken worden. De 
streek tusschen Leie en Yzer werd het meest be
proefd in den oorlog. Maar krijgen we veel 
ver Aoest tuig onder de oogen ; we genieten ook 
de vreugde, dat veel schoons is gespaard en be- 
"waard gebleven.

Te Deinze werd de kerk erg gehavend en ook 
vele burgerhuizen ; de kerk van Petegem kwam 
er beter van af, hoewel beschadigd.

Pas over de Leie te Grammene, is het schoone 
kerkje met betrekkelijk weinig te herstellen ; de 
kerken van Gotthem, Denterghem en Aarseele 
bleven gespaard

Oo het Hooge te Aarseele zwaaien de twee 
m -I iis nog- hunne forsche zeilen door de lucht, 
evviut s In schoone houten mol«n van den ver be- 
k- i ].»!» Po«lo*rg te Thielt, waarop de dondervlagen 
zich splitsen, zegt men in de streek.

Van np den trein ziet men tusschen Aarseele 
on Ttiielt den loggen toren van Caneghem nitsteken 
boven « Schobb'jaks » hoogte, en de lieve Toren
spits van St-Pieterskerk, van Thielt, schiet nog 
bevallig omhoog, terwijl de torens van Maarloope 
en Menlebeke zich statig boven de huizen verheffen.

Hier begint het te verslechten : het romaansch 
tore ïtje-peperdoos van Pitthem ontbreekt aan het 
landschap ; maar men stelt met genoegen vast dat 
de twee' molens van het Rijseleinde, te Ardoye, 
nog blijven prijken langs beide kanten der groote 
baan Brugge-Kortrijk.

Het landschap is ontsierd door het ontbreken 
van den toren van Ardoye die zoo statig het dorp 
beheerschte, en vooral door het gemis der bevallige 
spits van Coolscamp, die lachend over den omtrek 
rondkeek.

We komen stilaan in de meer geteisterde streek, 
doch in de verte ontwaart men toch de torens 
van Rousselare, maar deze van Gits, Lichtervelde, 
Cortemark en Handzam#- zijn verdwenen. Verder 
is het de verwoesting.

Toch doet het goed aan het hert in de wijde 
streek van Deinze tot Lichtervelde nog zooveel 
schoons terug te vinden.

Handelsfoor te Srussel
Zonda? werden de Belgische dagbladschrijvers 

in de Handelsfoor te Brussel, door het uitvoerend 
komiteit ontvangen.

De tentoonstelling heeft plaats in het Paleis van 
het Half Eeuwfeest.

Er zijn dit jaar 2327 tentoonstellers, waarvan de 
inrichtingen verdeeld zijn over eene totale opper
vlakte van 29,600 meters vierkant

Verleden jaar waren er maar 1602 tentoonstellers 
beschikkend over 19,419 meters vierkant

Er werd in 1920 voor 893,475,000 fr zaken ge
dreven. Dit jaar zal dat cijfer veel belangrijker wezen.

In den linkervleugel is de metaalnijverheid geher
bergd, en daar zijn duizenden machienen en mekanie- 
ken voor handen.

Er is ook een departement van onze Kongeleesche 
kolonie Die sektie is ingericht door kapitein-bevel- 
hebber Cayen en luitenant Laude, die zich ter plaats 
bevinden om alle inlichtingen te verstrekken.

Maandag morgend had in het groot wereldpaleis 
de plechtige opening plaats der Brusselscha. han
delsfoor.

De ceremonie werd voorgezeten door M. Max, 
burgemeester- van Brussel Op de eerste rangen 
bemerkte men M. Van de Vyvere, minister der ver
woeste gewesten, M. Brand-Withlock, M de Mar- 
gerie en prins Ruspoli, wederzijds gezanten van 
Amerika, Frankrijk en Italië

M. Max hield de openingsaanspraak waarin hij 
de handelfooren der middeleeuwen herinnerde. 
Toen kwamen de kooplieden van Nuremberg en 
Leipzig met hunne waren en boden aan den 
Brusselschen eersten magistraat een kostbaar zwaard 
aan, daardoor reeds wellicht willende beduiden dat 
alles voor de brutale kracht zwichten moest. Wij 
hebben, zegt M. Max, geen Duitsch zwaard van 
noode, zelfs met het handvatsel aangeboden. Wij 
begroeten hier liever onze vrienden en bondge- 
nooten, die ons hunne medewerking niet hebben 
gespaard

M. Van de Vyvere,, minister van ökonomische 
zaken en der verwoeste streken, wenschte de 
inrichters geluk, en bracht bijzondere hulde en 
dank aan de medewerkers, voornamelijk aan de 
vreemde tentoonstellersvten getalle van meer dan 600

Daarop verklaarde de heer burgemeester Max de 
Brusselsche haudelsfoor van 1921 geopend, en de 
notabiliteiten brachten een vluchtig bezoek aan de 
verschillende stands, ingericht in de grooÉe hal 
van het wereldpaleis, het bezoek der hovingen 
verschuivende tot lateren datum.

Het Muziekconcert van Doornijk.
Verleden Zondag was waarlijk eenen grooten 

Muziekdag voor de stad Doornijk, immers daar 
wierd het wereld vermaard Oratorio les Beatitudes 
van Cesar Franck uitgevoerd, ’t Was in de lakenhalle 
dat die uitvoering plaats had, een eeuwen oud gebouw 
waar voorheen onze voorouders hunne kostelijke 
lakenstoffen te koop stelden, die den luister en 
rijkdom van Vlaanderen waren, en de beroemdheid 
onzer koophandel en kunst, de wereld door bekend 
maakten. Een uitgelezen publiek van muziekanten 
componisten en kunstenaars vervulde de zaal. Veel 
volk uit Doornijk, maar nog meer vreemdelingen 
uit alle gewesten waren daar tegenwoordig. Hat 
orkest was uiterst wel bezorgd en beschikte over 
bekwame solisten zoowel in violen, als in cellos, clari- 
netten, hautbois, Engelschhoorn bassons enz, als
ook in groot en klein koper instrumenten. Wat 
meest eenieders aandacht trof waren de kooren, 
die met zooveel juistheid en samenhang, zooveel 
zwier en rythmus weder gegeven waren. Laat het ons 
maar recht uit zeggen beter uitvoering van kooren 
kon men niet verlangen, en Doornijks koorenkorps 
mag zeker onder alle opzicht in hooge waarde 
geschat worden.

Het Oratorio van Cesar Franck is een der moei- 
lijkste gewrochten die door eene maatschappij kan 
uitgevoerd worden. Het werk is eene aaneen
schakeling van récitatifs, smeek en klaagzangen, 
briesschende opstanden van 'tvolk door Joden, Phari- 
zeers en satan ingeblazen Dan volgen treffende en ge
moedelijke zangen van Jesus die de 8 zaligheden 
aan ’t volk voorenhoudt — Engelen kooren — Be
daarde menschenreien die Gods almacht, goedheid 
en voorzienigheid looven. Dit alles is zeer kunstig 
geschreven en muziekaal omgewerkt, en verwekt 
een diepen indruk op de toehoorders. Ook na ieder 
der achtzaligheden wierden muziek bestuurder, 
zangers en solisten een groot applaus gedaan.

De muziekmaatschappij der groote concerten 
van Doornijk heeft Zondag zijne negentigste groot 
rauziekcoDcert gesloten met eenen ongewonen 
bijval. Het 28 jarig bestaan van zulke maatschappij 
onder de knappe en kunstige leiding van den Heer 
Henri Deloos verdienne allen dank van wege de 
muziek liefhebbers. Ook wenschen wij dat de 
maatschappij voort groeie en bloeie in de blijde 
afwachting, met December aanstaande het Oratorio 
van Kerstdag door S. Bach worde opgevoerd,

De Belgische Boerinnenbond
Maandag heeft, de Belgische Boerinnenbond zijne 

algemeene vergadering gehouden in het gesticht van 
het H Hart, te Heverlee Do opkomst was buiten
gewoon talrijk Tot zelfs uit het verre West-Vlaan- 
deren en Limburg waren boerinnen opgekomen. 
De boerinnendag werd aangevangen met eene H. Mis, 
in ; de kapel van het gesticht. Daarna had de 
vergadering plaats onder het voorzitterschap van 
den Z E. H kanunnik Luytgaerens, die de wel- 
àomrede uitsprak, waarna jufvr. Willems, schrijfster 
van den bond, een verslag voordroeg over het

verloopen jaar 1920 Eenige cijfers zullen, beter 
dan ellenlange relevoeringon, den gr mi en den bloei 
van den Boerinnenbond b>.vijzen : in 1919 waren er 
153 gilden mat 1.4,312 leien. Ei ide 192) waren 
die getallen gestegen op 220 gillen, mat 21, I H 
leden en thans, op de Ine eerste maanden v.m
1921, zijn er 67 gil den met 6,S49 Ie Ie i bijgekomen.

Vervolgens hield advokaat Brusselmans eene voor
dracht over de vrouw en hare politieke opleiding, 
welke eene n>oiztkelijkheid is geworden, nu de 
vrouw geroepen is om deel te 'namen tan het poli
tiek leven. Spreker verdedigde de standsorganisatie 
bij de vrouwen, zooals deze ook thans in de 
politiek der mannen in voege gekomen is De politiek 
der vrouw is op vele o i'punten gewichtiger en 
ernstiger dan die van den man, omdat de vrouw 
de politiek van het huisgezin, van de kinderopvoeding, 
van de gezondheid, benevens de kwesties van lief
dadigheid, "bestrijding van alcoolisin en -ontucht 
te behartigen heeft.

De E. H. Van Olmen, leider vau den Boerin
nenbond, sprak dan over de toekomst van den 
landbouw en de E H.-Clijsters over het godsdienstig 
onderwijs voor onze kinderen Deze laatste voordracht 
was bijzon 1er belangrijk. Men wil onze kinderen van 
hoogerhand eene onzijdige zedenleer opdringen en er 
wordt beproefd het volksonderwijs te ontchristenen, 
poging welke stelselmatig door den s icialistiïchen 
minister Destrée wordt doirgezet Spreker deed een 
beroep op de Cliristene moeders, zich te verzetten 
tegen de vergo 1 leloozing van het onderwijs ente 
eischen dat in onze eigen katholeke scholen de 
kinderen geen valschen weg worde aangewezen door 
eene opgelrongen onzijdige zedenleer.

Deze voordracht werd herhaaldelijk geestdriftig 
toegejuicht. _______________

Eertijds en nu.
Toen Minister van den Peereboom het departe

ment van ijzeren wegen in handen had was de 
opbrengst er van zoo groot en voordeeli r dat er 
daar jaarlijks veel geil van kwam ten voordeele van 
openbare werken en lie latrine ie uitgevoerd wierden

Nu is erop de ijzenwegen in plaats van winst, 
verlies die meer dan 30 millioeu ta maande be
draagt. Waar gaan wij naartoe met zulk een 
beheer, dat is zeker regelrecht naar den afgrond.

ALLER H \D Ë  NIEUWS.
De dienst der postcheks gaat gedurig vooruit 

’t is een groot voordeel voor den handel en een 
uitnemend groot gemak Die eene postchekrekening 
heeft belooft er hem van en die nog geene en 
heeft raden wij aan te beginnen ’t en zal hun 
waarlijk niet berouwen

De duitschers hadden de spoorwegbaan Halluin- 
Meenen onbruikbaar gemaakt, nu is zij hersteld 
en is wederom iu voege gekomen sedert deze week.

Op den Kemmelberg heeft Maandag een her
denkingsfeest plaats gehad ter gelegenheid van 
’t herdenken van den grooten strijd die daar plaats 
hal tusschen Belgische, Engclsche en Fransche 
troepen van den eenen kant tegen de duitschers.

Maarschalk Foch en de bisschoppen van Brugge, 
Doornijk en Atrecht waren aanwezig alsmede vele 
militaire eu burgerlijke overheven.

F R A N K R IJK .

Groote waterwerken aan de Rhone.
De Rhône is een stroom die het Zuid-Oosten 

van Frankrijk doorloept en uit het meer Leman 
komt dat in Zwitserland gelegen is.

De Fransche Kamer heeft in 1919 een wets
ontwerp gestemd, dat voor doel heeft meer nut 

uit het water der Rhône trekken ; men zou de Rhône 
tot in Zwiterland bevaarbaar maken ; den stroom 
benuttigen tot bewatering der oeverstroken, die 
nu weinig vruchtbaar zijn uit hoofde van te groote 
droogte en de watervallen der sluizen zouden dienen 
tot het voortbrengen van elektriciteit.

Groote werken zouden aan den stroom moeten 
uitgevoerd worden en er zou eene RhOne-maat-
8chappij moeten tot stand komen.

Men rekent dat de Rhône 600,000 paardenkrach- 
elektriciteit zou kunnen leveren. Daarvan zouden 
er 150,000 voorbehouden worden aan de stad 
Parijs, voor verlichting en beweegkracht.

De stad Parijs, de maatschappij der Parijzer 
onderaardsche spoorwegen en de maatschappij
« Nord-Est » zouden daarin moeten tusschenkomen.

Om aan de Rhô ie den vereischton waterafzet 
van 220 teut», maters te verzekeren, zijn belangrijke 
werken uit te voeren aan het maer Leman in
Zwitserland — eene overeenkomst met dat land 
is vereischt

Veronderstel nu dat gansch dat ontwerp is
verwezenlijkt na jaren werk, en dat dan op 
zekeren morgen, bolchavistan of socialisten komen 
en zeggen :

— Dat alles is aan den Staat ; de stad Parijs, 
Zwitserland, al de belanghebbende maatschappijen 
worden aan kant gezet en « wij » zullen dat besturen.

Hoe denkt ge dat het wel zou gaan? — Wel, 
het zou voorzeker gaan gelijk het nn in Rusland 
gaat : alles zou stilvallen en het land zou in de 
uiterste ellende gedompeld worden, gelijk Rusland 
er nu in gedompeld is.

Nieuwjaargiften voor Z. H. den PAUS.
Het bedrag vau de drie en twintigste lijst der 

inschrijving voor de nieuwjaargifton aan den Paus, 
beloopt 79,422 frank en 55 centiemen.

Er zal geene lijst meer afgekondigd worden. 
De giften welke nog, véér 30 April, zouden toe
komen aan M L. Mallié, sekretaris, Beüiardstraat, 
150, te Brussel, zullen op het album ingeschreven 
worden, welk aan Z. H. den Paus zal overhandigd 
worden en waarin de namen der inschrijvers zullen 
vermeld zijn.

STADSNIEUW S.
BOND DER W IN K E L IE R S

in KRUIDENIERSWAREN.

Lokaal : CAFÉ RO YA L , Nieuwstraat.

Morgen Zondag 10 April, algemeene VERPLICH
TENDE Vergadering in ’t lokaal om 3 1/2 ure 
zeer stipt.

Den Bond bestaat reeds uit 45 winkeliers die 
hunne waren regelmatig koppen in den Bond, nog 
andere zullen vandaag hunne inschrijving doen. 
Konden de Winkeliers verstaan hoe noodzakelijk 
het is, hunne redding te zoeken in de samenaan
koop ; geen enkel winkelier van stad zoude langer 
wachten onverschillig te blijven. Zal men als voor

den oorlog zoo onverstandig te werke gaan, dat 
men verkoopt voor niets ? Gij moet eene eerlijke 
winst betrachten om de belastingen, algemeene 
onkosten, verliezen te kunnen dekken.

Op deze belangrijke Vergadering hebben al de 
Winkeliers vrijen toegang, alsook de leden van den 
Bikkersbond die ook de kruidenierswaren verkoopen.

DAGORDE :
1) Betaaldag van ai de goederen.
2) Nieuwe aankoopen.
3) Bespreking waarborgkas.
4) Uitbreiding van den Bond met omliggende 

parochiën.
5) Stichting samen werkende maatschappij.

Voor de kleine Burgerij.
Over eenige maanden heeft den Burgersbond 

van Iseghem aan den Heer Minister van Spoor
wegen eene aanvraag gezonden tot het wederom 
in voege brengen der abonnementen op den ijze
renweg van 5 en 14 dagen, gelijk zij voor den 
oorlog bestonden.

De aanvraag door den Burgersbond van Iseghem j 
gedaan werd bekrachtigd door onzen verdienst
vollen Heer Senator Baron Karei Gillès de Pelichy.

De Heer Minister vau Spoorwegen heeft hierop 
geantwoord dat er daar zou gevolg aan gegeven 
worden. Tot nu toe is dit nog niet toegestaan. 
In het belang onzer nijverige burgerij en bijzonder
lijk der kleine fabrikanten heeft het bestuur van den 
Burgersboud van Iseghem besloten deze aanvraag ] 
te vernieuwen en ze te d >en steunen door onze ge
westelijke bonden der Provincie, namelijk de Bur-1 
ger8bonden van Brugge, Kousselare, Kortrijk, Meenen, 
Oostende, enz. Wij verhopen door gezamentlijke 
werking tot een goed einde te komen, en welhaast 
als voor den oorlog de abonnementen van 5 en
14 dagen wederom in voege te zien komen tot 
groot nut en voordeel onzer nijverige bevolking.

De Gezellige avond in de Congregatie.
Dinsdag laatst had voor de tweede maal plaats j 

de gezellige avond in de Congregatie. Het wordt 
daarvan langs om gezelliger. Vrienden en kennissen 
vinden er elkander.

De spelwijzer, (met krijt op het bord,) ’t was een j 
geheel bord vol. Die er geweest is, weet er van tel 
spreken, en die er niet en waren zouden er willen) 
geweest zijn — om de gezellige leute en ’t schoon I 
en goed verzet — vader en moeder aan tafel . te|
samen juist gelijk in de menagie ’t huis, en daar-j
bij kinders, vrienden en kennissen. Eerst het mu
ziek der Harmonie, dan de Mandelkoor, die drii] 
zeer schoone en lieve koorzangen uitvoerde — 
de Symphonie waarvan eenieier den grooten voor-| 
uitgang op kunstgebied bewonderde — en dan I 
eenige solisten die dat afwisselden, en ’t klein I 
muziekje die eenige schoone stukjes uitvoerdel 
onder de behendige leiding van Arth. Hoornaert — I 
’t fijn zangerig geschuifel van kanarie en andereI 
vogels ’t was al schoone en leutig. — Men zou! 
geneigd zijn te zeggen, wij hebben daar waarlijk! 
ware gehad voor ons geld, maar ’t was al gratiti
voor niet. Zulke maatschappijen van muziek,!
symphonie, enz , dat kost toch al geld en veel geld.! 
Rechtuit gezeid ik was daar al mede verlegen. Moestl 
nu, den een of den anderen dag ’n Kruisband toekomen I 
bij E. H. De Baecker, waarbij hij Pastoor is genoemdl
te.....  ’k en weet niet hoe dat al zou omme komen,!
en metdie Congregatie, Muziek, Symphonie, Turners,! 
enz... Och! zei Frédrick, mijn medemaat, ’t zal! 
dan ook van ievers komen, en wij luisterden voortf 
naar de bellen van ’t koerse peerd, de zweepslagen, 
enz... ’t Was al lente en voor ’t slot, zéi Muynckl 
Odiel in de smisse.

Pros. Vandee Meulen.

Samenwerkende Vennootschap
“ISEGHEM HEROP,
De leden van onze coöperatieve voor Oorlogsschade! 

waren zondag laatst samengeroepen in het lokaal! 
Café Royal.

’t Was de gewone algemeene vergadering die doorl 
het Reglement vastgesteld is op den eersten zondag! 
van April, ’t Kwam uit op verslagen over de wer-[ 
king van de coöperatieve. Iseghem Ilerop is eeuel 
van de bloeiendste maatschappijen uit geheel Belgie,[ 
De Voorzitter, Mr Emiel Van den Bogaerde, danktel 
den Heer Loontjens voor ziju ongehoord werk en[ 
zei dat de bloei van de maatschappij het werk was van» 
Mr Loontjens. Mr Van den Bigaerde bracht ookl 
hulde aan de groote medewerking van den Heer| 
Staatscommissaris Van Steyvoort.

Daarna had eene buitengewone algemeene verga 
dering plaats. Hier was ’t kwestie van eenige ver
anderingen in de standregels om geheel en gansch 
in regel te zijn met de wet. Ge moet weten : onze 
coöperatieve doet zulke groote en goede zaken dat 
ze van hooger hand reeds uitgebreid is tot Ingel
munster en Oost-Rjosebeke en Meulebeke ; en 
daarom moest de bewoording uit de standregels 
Iseghem, Emelghem en Cachtem vervangen worden 
door Iseghem, en Omstreken.

Wie had er ooit gepeisd dat, als de Burgersbond 
die coöperatieve voor oorlogsschade stichtte, dat dit 
stichting zulken bloei en zulke uitbreiding zou be
komen ?

De E. H. Willem Van Kesbeeck is onderpastooi 
benoemd te Dadizeele. Wij wenschen Hem hertelijk 
proficiat met die schoone parochie en dien goéden 
pastoor ! De Iseghemnaars die jaarlijks in beevaart 
gaa i naar Onze Lieve Vrouw van Dadizeele, zullen 
mogen preusch zijn dat hun stadsgenoot daar Om 
derpastoor is.

’T IS J H E EIGEN SCHULD I Indien gij nol 
aan Hoofd- en Scheels Hoofdpiju, Tandpijn, 
Rhumatiek of Grippe lijden wilt, want iedereen 
weet nu dat de M 0 N 0 P 0 E 0 E R S dezi 
pijnen onmiddelijk stillen en altijd genezen, 
Te koop in doozen van 1,75 fr. Iseghem, bi 
de Apothekers Wyffels, Verhamme, Laleman 
en in alle Apotheken.

W IS S E L K O E R S .
Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italie
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

4.61 1/4
52.75 O/O 
95.93 3/4
20.75 0/0 
13.38 1/4

185 1/2 
231 3/4 

58.00 
315 0/0 
2160/0 
238 0/0 

11.97 1/2 
17 5/8
16 i/a

4.71 l/l 
52.97 0/ 
96 43 3/
22.75 7/1 
13.48 1/ 

190 0/ 
235 31

62,0 
319 0/ 
220 0/1 
242 0/1 

12.17 1/
21 5/ 
20 1



Komt zien naar onze nieuwe uitstallingen van 
de pas aangekomen « Swan » vulpennen.

« Swan » is een der best alomgekende merken.

« Swan » is de hoogst verdienstelijke pen voor 
den zaakman en intelectueelen werkman want : 
« Tijd is geld ! »

De gouden « Swanpen » is zacht ea buigzaam, 
en geeft eenen gematigen en onmiddelijken inktloop

Te verkrijgen bij J. DEI BUSSCHERE-BONTE 
Rouselarestraat, 97 Iseghem.

Het Staatsblad kondigt ;de volgende toelagen af 
tot het uitvoeren van herstellingswerken. Emelghem 
10.000 frank, Iseghem 18.000. fr.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Rosalie Degroote, dv. Hector en Idonia De 
Bruyne. — Alidore Billiet, zv. Joannes en 
Maria Focquet. — Maximiliana Rosselle, dv. 
Joseph en Paulina Vertommen. — Gérard 
Seynaeve, zv. Camille en Marie Vanbesien. — 
Paula Vanzieleghem, dv. Honoré en Maria 
Loncke. — Marie Deschryvere, dv. Louis en 
Emma Houthoofd. — Maria Vandamme, dv. 
Alidore en Alice Coucke.

STERFGEVALLEN :
Henri D’hondt, boerewerkm. 58 j, zv. Louis 

en Rosalie Bossuyt. — Petrus Huysentruyt, 
borstelm. 63 j. echt. vail Pelagia Nyffels. — 
Noël Debaere, 3 in. zv. Cyrille en Elisa Storme.

HUWELIJKEN :
Norbertus Vandeputte, borstelhoutm. 35 j en 

Alida Timmerman, bottienstekster, 35 j — 
Jerome Guillemyn, aardewerker, 23 j  ̂ en 
Marcella Vandeuberghe, huish. 21 j. — Fran
çois Vandoorne, drukkersg. 29 j. en Racheile 
Gryspeert, naaister, 36 j. — Odile Seynaeve, 
schoenm. 42 j en Magialena Vanneste naaister 
32 j. — Louis Herremaus, werktuigm. 22 j. 
en Maria Dernyt, zb. 21 j. —  Josué Theys, 
electricien 29 j en Jeanne Persyn, zb. 27 j.

STAD ISEGHEM

B E R I C H T .

De inwoners worden verwittigd dat er voor
taan GEENE BEDIENING in de bureelen ten 
Stadhuize meer zal gedaan worden zonder 
vertoon der EENZELVIGHEIDSKAART.

Ook dienen de inwoners zorg te dragen bij 
verhuizing op de regelmatige verandering der 

adressen.
Het Stadsbestuur.

LENDELEDE. — Schouwburgzaal, Iseghemstraat.

Zondag 10 April, te 3 ure stipt Feestvergadering, 
gegeven door de leden van den plaatselijken 
Katholieke Vlaams •he Meisjeskring « Door wel 
en nee » met medewerking van den Katholieke 
Vlaamsche Meisjesbond van Iseghem.

PROGRAMMA :

Kunstvoordracht door Pater Sebastiaan. 

Opvoering van “ PAX H0MNIBUS ,,
eenakter van Lod. Scheltjens.

Zang en muziek.

lnqang vrij.

Snijschool : G . L A F A U T
Kerkstraat, Nr 1, ISEGHEM. 

Heropening der Snij lessen

Prospectus op aanvraag

Eenige weken zijn voldoende om den volledigen 
leergang te kennen. Elke leerlinge kan een Diploma 
verkrijgen.

Banque Internationale - -
- - - de Commerce

Naamlooze Maatschappij

Kapitaal : 30 millioen frank 

BRUSSEL, Markiesstraat, 1.
Aanveerd geld aan de volgende voorwaarden :

Op zicht S S O/O
Op 1 5  dillen 3 y/8
Op S maanden -4 1 / -4.
Op 6 maanden -4 1/2
Op één jaar 5  O/O
De Bank belast zich verders met alle^beurs, wissel 

en andere operatien aan de voordeeliste voorwaarden.

Rööër a m e y e
H AN DELS N G É N IE U R ,

(Diploma, L C. 1. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

E X P E R T - C O M P T A B L E
I 'kO ; o  j  \ irANO

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han- 

delsyennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingan nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat. n° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

OOST-WEST, ’T HUIS BEST . want . ZOOALS 
HET KLOKJE, T’HUIS TIKT, TIKT HET NER
GENS. — Waarom uw geld in vreemde handen 
en tegen vreemde waarden laten, wanneer gij in 
uwe streek achtbare en vertrouwbare Vertegen
woordigers vindt, dia gij sinds jaren kent, en U... 
met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle 
inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/0
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’s jaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij 

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Postcheck-Rekening 019.

Telefoon 3081. .

AGENTEN :

Mr Florent 8ehaeghe-Mulier 
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem

Mr Jules Oost 
Kandelaar, Winckel St Eloi.

N. B — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alom^eachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

M A R K T P R IJZ E N .

KORTRIJK 4 April Haver, 58.00 tot 65 
peerdeüoonen, 70 tot 75; aardappelen, 25 à 30 
Boter i4.00 à 15 t'r. de kilo; eieren ’t stuk, 0,36 
koolzaadolie, 000 tot 0)0; lijuzaadolie, 170 tot 
000 ; koolzaad 00 tot 003 ; lijnzaad, 00 tot 
00 i; koolzaadkoekeu, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
83; sodanitraat, 114 ; ammoniak, 103-107,
suikerij, 4) tot 50 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi. 15 tot 20;-strooi, 9 tot 10.

Markt van Iseghem. — g April 1921.
Boter de kilo 12 à 12,50 fr. — Eieren 0.35 c.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 
hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het .naken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen enz. alles wat onzen stiel 
betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN

R a y m o n d  M A E S
M a r k t s t r a a t , 4 4 ,  I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B 9 N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 
1/2 KILOS

Studien van de Notarissen V a n  d i e  
M o o r t e l e  te Iseghem en A m e l o t  
te Gent. *

STAD ISEGHEM
STATIESTRAAT 24,

KOOP I. — BURGERSHUIS met Poort, Verandah, 
Magazijnen, Fabriek, Hof en Serre, groot omtrent 780 
vierkante meters, onmiddelijk in genottreding.

Laatst gebruikt door de We Justin Driesens-Vens.

KOOP II. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2 
er ve.

Gebruikt door Henri Verheile mits 20 fr. per maand,
KOOP III. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2

erve.

Gebruikt door Henri Lapeire mits 20 fr. per maand. 
1/2 O/o INSTEL -  RECHT VAN SAMENVOEGING

INSTEL : Donderdag 14 April 1921,
OVERSLAG : Donderdag 28 April 1921, om 4

ure stipt in het « OUD STADHUIS » bij Remi 
Sabbe, Zegeplaats.

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond
2° ’t is nog zoo aangenaam.

3° ’t is de deugd voor binnen en buiten ’t huis. 
Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
zelfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
SCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, 6 , alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

Om uit onverdeeldheid te treden.

O P E N B A R E  V ERK O O PIN G

vanW O O N H U I Z E N
gelegen

te IS E G H E M , Becelaershof.

De Notarissen T_,e G o r b e s i e r  te . 
V a n d e m o o r t e l e  te [seghem en G - lo-  
x*i© te Eyne, zullen, rmt de pleegvormen der wet 
van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen, de volgende 
goederen :

STAD ISEGHEM.

I. 5 WOONHUIZEN met LAND, groot 7 a. 04 ca. 0094,
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1029a,
1032, 1033, 1035, 1039 en deel 1038b.

Gebruikt mits 40 fr. te maande.

II. Een WOONHUIS met LAND, groot 2 a. 52 ca. 567, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1028a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 8.50 fr. te maande.

III. Een WOONHUIS met LAND, groot 2 a. 58 ca. 177,
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1027a
en deel 1038b.

Gebruikt mits 8 50 fr. te maande.

IV. Een WOONHUIS met LAND, groots a. 28ca. 2875, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1026a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

V. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a, 49 ca. 6438, gekeild op het kadaster Sektie 
TL), nummers 10-S8h eu deel 1038

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VI. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 48 ca 7518, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038d en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.
VII. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 

groot 1 a. 53 ca. 7798, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038e en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VIII. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot i a. 55 ca 0671, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummeia 1038f en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr te maande.

IX. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 43 ca. 0-338, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038g en deel 1038

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

X. BOUWGROND, groot 2 a. 07 ca. 6758, gekend 
op het kadaster Sektie D. deel van nr. 1038b.

XI. BOUWGROND, groot 1 a. 94 ca. 394, gekend
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XII. BOUWGROND, groot 1 a. 81 ca. 0764, gekend
op het kadaster Sekt’a D, deel van nr. 1038b.

XIII. BOUWGROND, groot 1 a 86 ca 2338, gekend
op het kadaster Sektie D. deel van nr. 1038b.

XIV. BOUWGROND, groot 2 a. 25 ca. 175, gekend
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

1/2 010 Instelpremie. — Recht van samenvoegen.

Zitdagen :

INSTEL : Dinsdag den 12 April, 1921,
OVERSLAG : Dinsdag den 26 April 1921, telkens 

om 3 ure stipt namiddag, in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht, “ In  den Hert „, Marktstraat, te Iseghem.

Studie van'den Notaris BAERT te MEULEBEKE. 

U it ter hand te koopen

Veel en welbelovend HOFSTEDEKEN
wel geschikt voor handel 

en 2 Ha. land te RUMBEKE, Wijk « Armoede ».

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  
van

Nieuwe Stoom Borstelfabriek
te ISEGHEM, Rousselarestr.

groot 4 Ca. Secte D ex n° 10081, met al de roe
rende en draaiende werken geprezen 26.100 frs.

(Moteur 20 peerdenkracht, dynamo, waterketel, 
boormolens, toupie, draaibank, zagen schaafma- 
chien, vylstaken, transmissiën.

Gebruikt door M. Fr. Klinckemallie. — Hand
slag met de geldtelling.

Ingesteld met 1000 fr. — Prezij 26.100 fr.

Studie van den Notaris VAN 0E MOORTELE 
te Iseghem.

O P E N B A R E  V ERKOOPING  

van drie

WERK MA NS- WONINGEN
gelegen te IS E G H E M .

I. Een WOONHUIS met 70 m2 erve, Ameyestraat,_ 
bewoond door Sylvain Vercruyse mits 15 fr. per maand.

II. Een WOONHUIS met 70 m2 erve, Krekelmote- 
straat, bewoond door Bruno Kesteloot, mits 15.50 fr.

III. Een WOONHUIS met 56 m2 erve, Krekelmote- 
straat, bewoond door Lucie Dumortier, mits 15.50 fr.

1/2 0/0 Instelpenning — Samenvoeging. 

Z i t t i n g ;  :
OVERSLAG : Vrijdag 16 April 1921. 

om 3 ure, zeer stipt, in het Vredegerecht te Iseghem.

X J i t  t e r  b a n d  t o  k o o p

EEN SCHOON ENS te r k  W O O N H U I S
met grooten hof

DIENSTIG VOOR WINKEL OF HANDEL
gelegen te . '^HEM, Mandelstraat, nabij de 
Paterskerk bewooud en gebruikt door den eigenaar 
Charles Depovere. Onmiddelijk in gebruik te ko
men bij den koopdag.

Hofsteden en Landerijen
te Ingelmunster, Emelghem en Heule.

De Notaris MEUL0ERS, te Ingelmunster, zal 
met tusschenkomst van de Notarissen D l WAE- 
GHENAERE te Nederbrakel en 0E DONCKER te
Brussel, openbaar verkoopen op het Vredegerecht 
te Iseghem met instelpremie.

GEMEENTE INGELMUNSTR : Schoone HOF
STEDE en landerijen en bouwgronden, samen 12 
hectaren 95 aren 75 centiaren. — In pacht bij 
Mm» yau z ieleghem.

GEMEENTEN INGELMUNSTERen EMELGHEM : 
Schoone HOFSTEDE en landerijen, samen 21 hectaren 
24 aren 66 centiaren. In pacht bij M. Van Ackere :

GEMEENTE HEULE : Schoone HOFSTEDE, en 
landerijen, samen 34 hectaren 68 aren 62 centiaren. 
In pacht bij M. Foulon.

Men zie de plakbrieven.

TOEWIJS : Vrijdag 15 April 1921, op het
Vredegerecht te Iseghem om 1 ure.

Voorwaarden en plans ter studie van Notarissen 
De Wagenaere te Nederbrakel en De Doncker, 16 
Naamschestraat

MEN VRAAGT 2 LEERGASTEN voor stoelmakerij - 
bij Van Haeverbeke Lucien, Gentstraat, 27 Iseghem.

MEN VRAAGT huis of grond te koopen goed 
gelegen. Voordeelige prijs. Aanbieding ten 
bil reële van ’t blad Ylr JAK.

TE'KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

GEVRAAGD goeden snijder voor schoenmakerij. 
Goed op de hoogte van zijn stiel voor het snijden 
van maten ; loon 3 fr. per uur. Zich te wenden 
bij D. Vanderbist, 8, Lombaardstraat, Brussel,
alsook voor verdere inlichtingen te Iseghem, Ameye
straat, 33.

NOOD ZOEKT TBOOST 

STAD ISEGHEM

Rousselarestraat, 30

Dr DEL ACROIX

& Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten,Heelkundige tandbewarking, Herstellen van gebitten, enz .

CRÉDIT FONCIER D ’ A N V E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — K ap itaa l 6 00  0 .0 0 0

Spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 0/0. 4.25 0/0 en 4.50 O/o, vrij van lasten
D E P O T R E K E N IN G E N  A A N  Z E E R  V O O RD EEL IG E  VOORW AARD E N

Rekeningen op zicht fr. 3.50 •/•■ 7  Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %•
M v -  Alles vrij van bankloon. -  , _

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  van Fransch, SagBlsch ea A n n M a a n s c h  Papier

aan de voordeeligste wisselkoers
Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES C R O C H O N - V E  R H A M M E  te Isegh m. 

Leden ■ Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster
Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



TLX i t ter hand .te koop

een schoon zeer goed en sterk

WOONHUIS mei POORT
gelegen

te EMELGHEM op de Plaats nr 36
voorheen bewoond door Hector VERVACKE, thans 
ongebruikt en seffens ten dienste van den kooper.

(BELGISCH GRONDCREDIET)
Naamlooze Maatschappij gesticht ln 1835

Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

Hypotheekleningen K j T . S f t e
voorafgaandelijke kosten om het koopea van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Qeld opvolg entlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er verlies van intresten 
RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer 

gematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
doen verzekeren van het verschuldigde. kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen
~ • ■» -i - j  _ - s

Obligatiën 4 1/2 0/0
2" door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 

(17,000,000).
De Algemeen« Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 

van de leening van don Onafhqnkelyken Congostqat bezitten voor 
8,400,000 frank van die obligation.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatiën, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OKER SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

J. Vanlande^hera-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder

broeken, Echarpen, enzi

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
T00B MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartlkelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van

GORSETS Merk H  D  B.

Herstellen van Pianos
en akkoordstellen derzelfde.

De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor
den bij deze bericht, dat alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, -akkooHzetten, polieren, enz... dit in
rolle vertrouwen kan sredaan worden door

G U ST A F D E 3 E Z 3 L L E  & 0 i9
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Ik gelast mij ook inet het polieren, kuisschen en in 
't nieuw zetten van schoone meubels en oudheden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

KASTEELSTRAAT, 10

I S E G H E M

Extra Stout en Jannekens bier
van de M l t a w j r i j  d r a a ie r s  liallebaut, W ijze

- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

M E K A N IE K E  F A B R IE K  VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN  A LLE  ST IJLEN  en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 
tan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T RO U W E B E D IE N IN G .  

in ’t groot sn In ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D E  P È L IC H Y S T R A A T ,  12» I Q C P U C M
recht over St Hiloniuskerk lw L i l I IL m .

T e  k o o p  nis nieuw 2 electrieke
Motoren A. E G. CONTINUE, 220 volts, 5
paarden 1200 toerei). Compléét gewaarborgd
fr. 2500 ieder.

Zich te wenden Trapstraat, 18, Sotteghem.

Çnjjçrhnnl DEMEERE, Kortrijk, Conscience- 
* straat, 50, voor juffers, Heropening

der snijlessen 13 April, Vraagt inlichtingen.

APOTHEEK-DROGERIJ
F L O R E N T

k a l e f f i a n - G h e k i e p e
BRUGSTRAAT, 2 IC CPU CM

(Rechtover de Gendarmerie) • O t  II n  t  111 •

ALLERHANDE

Bin oen- en Bmtenlandsche Speciiliteiten
C h e m i s c l i e  F * r o  d u l c t e n

D R O G E R IJ -  EN T O IL E T A R T IK E L E N .

A. Lambert-Werbrouck
* 0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

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

H u  is “  X n  d é n  F o r t io r  ,,

W 8 BOSTmOËPOORTER
Zegeplaats, 17, ISEGHEM.

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE

Groote keus van B1SCUITEN en CHOCOLADE

f e

Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

OPENING VIN EEN WINKEL
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN 
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

T E  K O O F *
bij de firma O. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

Alle artikelen voor kinderkweek zooals : tuitjes, 
zeeverdoeken, caoutchouvellen voor wiegen, enz.

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A-lles aan v oo rd eelig e  p r i jz e n .

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. IS E G H E M .

Verkoop van alle.slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons eu andere ellegoederen.

MOEDERS vooraileer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

De Heer WATTS 

volgens foto.

Een wonderbaar geval
Van het steen genezen 
op 76 jarigen leeftijd

Het is een ware triomf te zien dat levens
gevaarlijke, ingewoekerde ziekten, na vier 
jaar lijdens, zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. Al kunnen de 
eerste kenteekens niet van ergen aard zijn, 
toch is er niets pijnlijker en gevaarlijker 
dan een volledig ontwikkelde lendenziekte.

« Ik was behept met een vreeselijke pijn 
in den rug en brandende steken in de blaas. 
Ik werd er gansch door in de war gebracht 
en door een piszwakte verveeld. Op zékere 
oogenblikken leed ik zoodanig dat ik mij 
ontnogelijk bukken of in ’t bed omdraaien 
kon. Gedurende maanden verergerde mijn 
toestand steeds, al beproefde ik ook allerlei 
geneesmiddelen, doch te vergeefs. Na vier 
jaar had ik alle hoop op genezing verloren.

« Op zekeren dag hoorde ik over de pillen 
De Witt voor lenden en blaas spreken ; ik 
schafte mij een doosje als monster a*n. Het 
scheen me te verlichten. Na de tweede doos 
werd ik uit de pisblaas van twee leelijke 
groote steenen en verschillende kleinere, al 
bedekt met scherpkantige kristallen, ver
lost. Hit viel op 30 December 1913, om 6 u. 
’s morgens, voor. Ik toonde de steenen aan 
den dokter, die heel verwonderd was dat 
zulks zonder heelkundige bewerking ge
beurd was. »

Dit is de getuigenis van den Heer Watts, 
die op dat oogenblik 76 jaar oud was, en die 
bereid is zijn verklaring in eigen persoon te 
bevestigen aan al degene die «ich met hem

in betrekking wild stellen • 62, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februai 1918 schreef de Heer 
Watts :

« Ik ben gelukkig u te kunnen zeggen dat 
ik van mijne vroegere ziekte niets meer 
gewaar geworden ben. Ik dank u hartelijk 
voor de wonderbare genezing die de pillen 
De Witt mij aangebracht hebben, niette
genstaande mijn ouderdom van ongeveer 
80 jaar. »

Wie de eerste kenteekens van stoornis in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jicht, heupjicht, 
lumbago, rheumatisme, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de 
andere ziekten te zamen.

Rug- en rheumatische pijnen, onregelma 
tige werking der darmen, troebel water, 
algeheele zwakte en zwaarmoedigheid, zijn 
de kenteekens die het gevaar aankondigen : 
zorg dan voor een onmiddellijke behan
deling.

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
verfrisschen, reinigen en genezen de lenden 
bÿ hun reöhtstreekschen doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tint der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zijn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in bÿna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S

1 lid ion gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen De Wilt zijn, in witte doozen 
niet drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aaugaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. I)e Witt & O0 Ltd., Kast 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

De pillen De Witt voor lenden en -blaas 
worden in alle apotheken in gansch de

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De Witt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop 
— zend de tegenwaarde aan het dichtsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestonrd worden, verpakt zonder merk.

I>e prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De Witt & C«, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

Ta V ^kn j^a te HS MiSVl VERHlMMS, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat; 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, KOUSSELAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U  '/ V E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1® Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom vau 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is vaa uitgelezane giazau au alle verscnillige modellen ran bril en 
piuce-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Fraakrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
douolé, uickel en staal, eu waarvan de prijzen buiten alle coucureutieën zijn. Glazen, op recept der 
H H. Oogmeesters voorgesottreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en piuce-nez van af 3 fr. 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met djne monturen t> en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen scnoonen keus jumallaa, lougues-vues, barometers en kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienau, brouwerijen, baden en kernen ; masimathermometers. 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

Garmain Hoet-Anne, begeeft zicii op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de N 3ordsti*aat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERfl
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, M astiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, M eubelpapier.

Bereiding van alle slach’ van verven voor die wil| 
zelve schilderen.

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

Marktstraat, Iseghem. |
Wilt gij gekleed gaan naar

D E  LA A T ST E  M O D E L L E N

en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof|
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe, in 24 uren,I

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damenl

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

|Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousse larestraat, 5 5 ,  I S E G H E M

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak

aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in ’t groot en in ’t klein.

IN  D E  G O U D E N  P L U IM

Siniin-Moiieli
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
^Vestminster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
V e r k o o p  v a n  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Brulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

B r o e d e i e r e n  van uitgelezen zui
ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jcan 
BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, E melghem.

K O O P  per occasie een BUIZE 
STOOF in goeden staat en een COMMODE in 

eikenhout, aan voordeelige prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.

Doctor H. Van Quaethem
Specialiteit vai Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, tep zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTR VAT, maakt 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIj KSTRAAT 
gaat wonen n° 32. — Hij beveelt .sich verder 
aan zijn medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

A L L E  S L A C H  V A N  M E U B E L S ,  
het IN S T E L L E N  en P L A A T S E N  van 
S G H O O N E  W I. M K E L U IT S T A L L IN G E N  

waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gekende specialiteit heeft.


