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SINXEN.
Voor zijne Hemelvaart had Onze Lieve Heer 

beloofd den H. Geest te zenden met al zijne 
gaven en gratiën. Na de Hemelvaart van 
Onzen Heer kwamen de Apostelen met Maria, 
de andere Heilige Vrouwen en andere disci
pelen naar Jerusalem, en sloten zich op in eene 
kamer, uit vrees voor de Joden en in voorbe
reiding van de komst van den H. Geest. Zij 
allen waren eenparig volhardende in het gebed

A ls de Sinxendag ''aangekomen was waren 
zij allen vereenigd. En  onverwachts kwam er 
een gedruisch van den Hemel af, als vaneen 
zeer sterken wind Ook verschenen hun vurige 
tongen die boven hun hoofd bleven hangen, 
zij wierden allen vervuld met den H Geest, 
en begonnen verscheidene talen te spreken. 
Daar waren voor dien dag binnen Jerusalem 
vele Joden uit alle streken ; en op dat wonder 
gerucht, kwam al dat volk bijeen, en zij stonden 
versteld omdat eenieder hen hoorde spreken in 
zijne eigene taal. Petrus sprak tot de menigte 
over den Zaligmaker die gekruist en gestorven 
was, die verrezen was enten Hemel opgeklommen, 
over de noodzakelijkheid van bekeering en van 
doopsel. En  op dien dag waren er omtrent 
drij duizend personen die onder het getal van 
Jesus’ discipelen gesteld wierden.

De H. Geest maakte de Apostelen gansch 
andere menschen.

Zij waren onwetend en ongeleerd : nu spre
ken zij alle slach van talen, zij verstaan de 
schriftuur, zij spreken over geloof zoodanig 
dat hunne vijanden hen niet kunnen tegenspreken.

Zij waren te voren zwak als riet, en zij 
sloten zich op van vrees. Nu komen zij on
beschroomd te voorschijn en zeggen aan de 
joden rechtuit dat zij den messias ter dood 
brachten.

W at eene goddelijke verandering !

De H. Geest had hun verstand verlicht tn 
hunnen wil gesterkt voor het goed. Dat is 
het uitwerksel van de gratie.

Kom, Heilige Geest, vervult de herten uwer 
geloovigen, en ontsteek in hen het vuur uwer 
goddelijke liefde.

Duitschland 
en- de Bondgenooten.

Het ultimatum aangenomen.
Het Nieuw Duitsch Ministerie

Dinsdag werd de nieuwe Reichs-regeering 
samengesteld.

Ten 9 ure ’s avonds bood het nieuw minis
terie zich voor den Reichstag aan en deed 
eene verklaring waarbij het, zonder voorbe
houd, het ultimatum der bondgenooten aannam.

De Verklaring.
De nieuwe kanselier, M. W irth, na kennis 

gegeven te hebben over de samenstelling van 
het ministerie, verklaarde

« Daar het verloop van den uitstel, die ons 
vergund is, ten einde loopt, moet ik u ver
zoeken uwe gedachten " door een onmiddelijk
besluit uit te drukken. Niets anders blijft ons
ons nu nog over dan het aannemen of het 
verwerpen van den eisch der bondgenooten. 
De overwinnaar heeft er alzoo over beslist.

« De aanvaarding beteekent dat wij ons be
reid verklaren van, door hard zwoegen, de 
zware finantieele lasten te dragen, die men van 
ons ieder jaar eisschen zal. De verwerping 
zou de uitvoering van dwangmaatregelen op
gansch ons economisch leven beduiden. Zij zou
beteekenen : een slavenwerk onder de bewaking 
van vijandelijke bajonetten. Het zou de ver
dwijning wezen van den grondslag van gansch 
onze nijverheidswerkzaamheid. De verscheuring 
van ons ekonomisch leven en de verarming 
van onze werkkracht zouden de gevolgen ervan 
zijn. Maar de uitweksels ervan zouden nog 
verschrikkelijker kunnen worden voor ons po
litiek bestaan en voor ons Duitsche Rijk. Gansch 
de toekomst van ons dierbaar Vaderland, zoo 
verschrikkelijk verdrukt, het heil en de een
heid van het Reich staan op ’t spel. Het 
Duitsche grondgebied dient behoed te worden 
tegen het gevaar van een vijandelijken inval, 
en onze Duitsche vrijheden dienen gered.

« Daartoe is het Duitsche volk tot de grootste 
stoffelijke opofferingen bereid, en daarom is 
het dat de regeering het ultimatum aanneemt.

« Door het aannemen van het ultimatum 
denken wij de boven ons hoofd hangende be
dreiging eener bezetting van het Roergebied 
af te weren.

« Het nieuw Duitsch goevernement raadt u 
aan, na een vertrouwensvol onderzoek, het 
ultimatum aan te nemen, »

De stemming.
Met 221 stemmen tegen 175 en 1 onthou

ding werd daarop, door den Reichstag, het 
ultimatum aangenomen.

De Belgen te Duisburg.
Woensdag namiddag, ten 1 uur, is de staf 

• van de 11e Belgische legerafieeling aangekomen 
in de statie van Akec-West, op weg naar 
Duisburg. Acht treinen troepen volgden. Men 
weet dat de bezettingstroepen zullen post vatten 
aan de grens van het Roergebied, tot dat 
Duitschland een begin van uitvoering gegeven 
heeft aan de bepalingen van het Vredestractaat,

De ultimatumsbepilingen.
Daar Duitschland eindelijk het ultimatum 

der Bondgenooten aanvaard heeft, moet het 
de stellige verbintenissen aangaan, welke hierna 
volgen :

I. Onvoorwaardelijke uitvoering van al de 
verplichtingen, zooals deze door de Kommissie 
der Herstellingen opgemaakt zijn.

II. Aanvaarding, zonder eenig voorbehoud 
of eenige voorwaarden, van al de voorgeschreven 
waarborgen, betreffende de uitvoering dier 
verplichtingen.

II I . Uitvoering, zonder uitstel en zonder 
voorbehoud, van : al de maatregelen betreffende 
de leger- vloot- en luchtvaartontwapeningen, 
geeischt door de Bondgenooten in hunnen brief 
van 29 Januari 1921.

IV. Onverwijlde oordeeling van de oorlogs
misdadigers en naleving van al de bepalingen 
van het vredesverdrag, waarin Duitschland in 
gebreke gebleven is

De vervaldagen van 1921.
Duitschland zal in den loop van 1921 de 

volgende plichten moeten vervullen :
1 Juni. — Betaling van 1 miljard mark goud.
30 Juni. — Ontwapening.

1 Juli. — Overhandiging aan de kommissie 
der Herstellingen der obligaties voor een be
drag van 12 miljard mark-goud.

15 Juli. —  Eerste driemaandelijksche storting 
van het vierde der vaste annuiteit van 2 
miljard mark-goud.

15 Augusti. — Eerste driemaandelijksche 
storting der 26 p. c. op waarde van den 
Duitschen uitvoer.

15 October. — Tweede driemaandelijksche 
storting van het vierde der vaste annuiteit van
2 miljard mark-goud.

1 November. — Overhandiging aan de Kom
missie der Herstellingen der obligaties voor 
een bedrag van 38 miljard mark-goud en der 
obligaties, zonder aangehechte koepons, voor 
een bedrag van 82 miljard mark-goud.

15 November. — Tweede driemaandelijksche 
storting der 2o p. c. op de waarde van den 
Duitschen uitvoer.

De Kommissie der Herstellingen en van Toe
zicht zullen streng waken op de stipte nale
ving van deze bepalingen. Duitschland moet 
voortaan niet meer rekenen op uitstel van 
eenigerlei aard.

Oe Electriciteit naar de buitenwijken
De menschen van de buitenwijken zouden geer- 

ne den electrischen stroom hebben. Het stadsbe
stuur heeft daar alreeds mede begonnen voor 
den oorlog, toen men de electrieke stroom 
geleid heeft tot aan den Abeele, ’t Kotje, de 
Winkelhoek en tot aan de kasteelen van de 
Heer Van den Bogaerde. A ls ge sommige 
welweters hoort nu dat de stad een sterker 
machien heeft en is ’t maar een kwestie meer 
van hier en daar een einde koperdraad bij te 
leggen en licht en beweegkracht zijn t’enden de 
stad.

Dat en is al t’hoope zoo eenvoudig niet als 
er sommige wel peizen, en ’t zal op te letten 
zijn om de stad in geen nuttelooze onkosten 
te steken. A ls  men entwat wil doen, men 
moet het wel doen ’t is anders geld wegge
smeten.

Is het mogelijk de leiding te brengen tot 
aan de buitenwijken ?

Ja, als men wil betalen wat het kost.

W at zou het kosten ?
Om die vrage op te lossen zijn lange re

keningen noodig. Laat ons enkel een voorbeeld 
nemen. W at zou het kosten om de wijk van 
de Boschmolens te gerieven ?

Veronderstel dat men daar voorziet 250 
lampen van 50 bougies en eenige moteurs met 
eene gezamentlijke kracht van 50 peerden, en 
dat alles moet kunnen te gare aanliggen.

250 X  50 =  12500 watts voor verlichting

50 X  736 =  36800 watts. Maakt samen 49300 
watts. De stroomspanning is 220 volt, de 
stroomsterkte zou dus moeten zijn 49300 ver
deeld door 220 dat is 224 ampères

Genomen dat die stroom langs eenen moer
draad moet geleid worden tot op een punt 
twee kilometers en half van de electrieke 
centrale om daar verdeeld te worden naar de 
vefbruikers, hoeveel koper zou er noodig zijn 
om 225 ampères daar naartoe te leiden ge
steld dat men wil werken in de fabrieke op 
230 volt om er 220 te hebben t’enden den - 
moerdraad ?

Om dat te berekenen gebruik ik Formulaire 
de l’électricien et du mécanicien van Hospitalier 
en Roux, 29* uitgave, Parijs I9 i9.

De dikste koperen kabel dien de Formulaire 
aangeeft is gevlochten uit 127 draden van 2 mm. 
doorsnee. De gezamentlijke opperlakte van de 
rechte doorsnee van zulk eenen kabel is 405 
vierkante millimeters H ij weegt 3993 kilo 
per kilometer en zijn electrieke weerstand is
0,04 ohm. per kilometer.

O p  twee kilometers en half eenen dubbelen 
draad ware 3993 X  2,5 X  2 —  19965, zegge bij 
de 20 duizend kilo koperdraad.

Zijn weerstand 0 , 0 4 X 2 , 5  =  0,1 ohm.

Moet men nu door dien draad 225 ampères 
leiden dan heeft men 225 X  0,1 =  22,5 volt 
verlies.

Dat wil zeggen als ze in de centrale werken 
op 220 volt dat z’er op de Boschmolens ’t enden 
den moerdraad nog gewillig 207,5 zouden heb
ben, en dat is te weinig.

Spant nog zulk eenen draad daarbij, en ge 
komt dan op een verlies van 11 volt dat 
aannemelijk is met 39930 kilo koper, zegge 
op zijn naaste bij veertig duizend kilo koper.

In ’t begin zou men kunnen gedoen met de 
helft omdat er van eersten af geen zooveel 
stroom en zou genomen worden, maar begin
nen met min ware algelijk een misse, men 
zou gevaar loopen dat de draad allichte zou 
overlast zijn en de stroom zou te zwak worden.

Ge zegt misschien : dat men van de draden 
die reeds liggen gebruik make, ’t zal zooveel 
uit gespaard zijn.

Dat en kan volstrekt niet zijn. De draden 
die liggen zijn al overlast van nu ; al wat ge 
zoudt krijgen daarmee ware dat de lampen 
van stad welke op die leiding liggen geen 
licht meer en zouden geven, en de motors geen 
kracht meer, en op de Boschmolens en zouden 
ze noch ’t eene noch ’t ander hebben.

’t Zou dus van eerste af een goede en deugde
lijke leiding moeten geplaatst zijn, van aan 
de centrale voort. Tw intig duist kilo koper 
om te beginnen

Licht en kracht die op de Boschmolens ver
bruikt worden zouden dus bij den kostenden 
prijs nog den intrest van ’t kapitaal der leiding 
moeten opbrengen. Rechtuit gesproken stroom 
gelijk wij hebben op 220 volt en is niet pro
fijtig als hij eene halve uur of drie kwart verre 
moet.

M en kan hem wel zoo verre krijgen, maar 
men moet ook betalen wat het kost, ’t en 
is daar geen uitkomen aan

Is er geen middel om beterkoop te werken ?

M isschien wel ; ’t ware te onderzoeken.
Kan men in de centrale eene driephasen- 

stroommachiene bijzetten die stroom geeft op 
10000 volt in plaats« van 220 een draad van 
een of twee milimeters ware genoeg; ’t en 
zou immers niet steken op een volt of tiene 
verlies. Men zou dan hier en daar een kleine 
transformatrice zetten die den stroom op 220 
volt terugbrengt, en dan in de naatste om- j  
geving verdeelt zonder veel verlies

’t Plaatsen van staken en isolateurs zou dan 
nogal kosten, de machiene ook en de transfor- 
matricen, maar ’t ware algelijk het onderzoeken 
weerd of men alzoo niet beterkoop en zou 
werken. Zooveel te meer dat men reeds de 
stoommachiene heeft die wel te peizen strek 
genoeg is om nevens de gelijkstroomdynamo 
die bestaat eene drijphasenstroommachiens te 
doen draaien voor de kracht die te verre moet.

’t En is niet zeker dat die laatste maniere 
beterkoop is, nochtans al de groote compagnieën 
die den stro m verre moeten leveren werken 
op 10000 of op 4000 volt.

W at voor hen profijtig is waarom zou dat 
voor ons schadelijk zijn ?

Ge zegt misschien : Waarom heeft Heer
Vanden Bogaerde zaliger niet van eersten af 
op hooge spanning gewerkt. Dat is een andere 
kwestie. Te zijnen tijde was er alleen sprake 
de stad te verlichten, en daarvoor was gelijk
stroom op 220 volt het beste. Nu vraag t men 
ook de buitenwijken te gerieven. Een nieuwe 
vrage kan een nieuwe oplossing meebrengen.

’t Zijn alleen bevoegden die daarin kunnen 
meespreken, ’t is in alle geval op te letten 
dat men de stad in geen nuttelooze onkosten 
en steekt we zullen al genoeg mogen betalen.

Voorincbt over s. Franciscos.
Verleden Zondag vierden de Derde-Ordelingen 

van Iseghem het zevende eeuwfeest der stichting 
van de Derde-Orde. Te dier gelegenheid hield 
de Weleerw. P. Valentinus, Capucijn van het 
klooster te Doornijk, in de bovenzaal der 
Jongelingen-Congregatie, een groote voordracht 
met lichtbeelden over Sint Franciscus. In het 
eerste deel overliep de Pater, een echte volks
redenaar, het gansche leven van den Heilige; 
in het tweede deel toonde hij diens invloed op 
kunst en wetenschap aan, en sprak verder 
over de roemrijke plaats die Franciscus’ vol
gelingen zich wisten te veroveren in de ge
schiedenis der heilige Kerk.

De zaal was eivol ; velen moesten zelfs terug* 
keeren daar zij geen plaats meer vonden. Het 
feestje is uitermate wel gelukt, niet enkel om 
het talent van den spreker, doch ook om de 
rijke keus van lichtbeelden en de welgekoxen 
muziek waarmede de voordracht werd opge
luisterd. De Eerw. Heer Matthys, Priester 
Derde-Ordeling, droeg met gloed en fijnen 
kunstzin liederen voor van Tinei, Wambach, 
Faure, begeleid door de heeren M . Vandewalle 
en J. Clement. Het zangkoor der Derde-Orde 
voerde ook een tweetal kooren uit.

De  belangstelling voor Sint Franciscus, die 
de Iseghemnaars door hun talrijk opkomen 
bewezen hebben, doet verhopen dat de wen* 
sehen, door Paus Benedictus X V  in zijn laatsten 
wereldbrief uitgedrukt, hier ter stede geen doode 
letter zullen blijven. •• Het ware wenschelijk 
zoo schreef de Paus pas vier maanden geleden 
dat er geen stad, geen plaats of dorp te vinden 
zij, waar niet een goed aantal Derde-Ordelingen 
worde aangetroffen. En waarom zouden zelfs 
de Katholieke Vereenigingen van jongelingen, 
werklieden of vrouwen die bijna overal bloeien, 
zich in de Derde-Orde niet laten inschrijven 
om voort te werken tot eer van Jesus-Christus 
en tot nut der Kerk, met denzelfden geest van 
liefde en vrede waarmede Franciscus bezield 
w a s?..  Het komt er immers op aan zooveel 
menschen mogelijk door Franciscus naar 
Christus terug te brengen, want in dien te
rugkeer ligt de hoop der algemeene redding. »

Buitenlandsch overzicht
Duitschland moest den i n M e i zijn eerste 

sto rting  doen zooals ’t hem  te Parijs was op
gelegd. M aar Fritz die aan zijn kluiten houdt 
lijk een duivel aan een verdoemde ziele had 
alle soorten van middels uitgevonden om niet 
te betalen. Eerst te Londen was V on  Sim ons 
m et een dom aanbod voor den dag gekomen ; 
hij was afgescheept, natuurlijk.

D an hadden de duitschers entwat nieuws 
verzonnen, nog eens een historie om ons bij 
' t  vier te zetten : ze stelden voor 200 m il
liard te  betalen, zonder te zeggen wanneer. 
Ze vroegen dan aan Am erika van die regeling 

! aan de bondgenooten voor te stellen. Doch  
de amerikaanders, als ze die voorstellen ge
zien en gestudeerd hadden, zeiden aan de 
du itschers; g ’en gaat daarmee niet landen, 
en wij en doen zulk geene voorstellen.

Im m ers eene schuld  bekennen , en geen tijd 
stellen om  ze te voldoen, dat wil zeggen d a t 
m en ze gaat betalen in  drie  keers : nu niet, 
toen niet, en nooit n iet.

In tusschen en w aren de B ondgenooten niet 
leeg gevallen. Z ’hadden te Londen vergaderd , 
en w aren daar overeengekom en. Ze deden aan 
F ritz  de com plim enten d a t hij h u n  voorstellen 
te aanveerden en u it te voeren had  of als hij 
n iet en gaf ze g ingen  pakken , ’t W ierd  een 
u ltim atum , ofte laatste verm aninge gezonden 
naar D uitsch land  da t alles m oest effen zijn 
tegen  den I 2n Mei, of de B ondgenooten 
g in g en  ’t R uhrg eb ied  bezetten en  zelf zien 
wat er te pakken  viel. E n  om  te toogen d a t 
het m eeninge was, ze trom m elden  w eer eenige 
klassen op ze zonden soldaten, en gerief om  
m enschen dood en geheel 't  kot aan  s tukken  
te schieten, en ze zetten  d a t in  gereedschap 
teg en  den  R h ijn .

t W aren  er al die peisden : ’t gaat weer 
oorlog zijn. D at en g aat al zoo zeere n ie t A ls  
de garde ’nen dief m oet gaan  vangen, hij 
doet ook zijnen savel en zijn zevenschot mee, 
dat en is m aar tegen dat de  dief zou pro- 
beeren om  den garde  zelf te vangen en hem  
te overslaan : ’t w orden al veel d ieven gepakt 
zonder dat er daarom  geschoten wordt of gekapt



m et ’nen sa vel.
tJé ' Ifcmdgonöoten stonden  dus vechtens g e

reed en D uitsch land  zag dat het m oest geven 
of laten pakken , aan  tegen  verweer en viel er 
n ie t te  denken . M oest e r im m ers eenen oorlog 
zijn ’t, en duurde nooit geen acht dagen of 
geheel D uitsch land  ware in gru izelm enten. 
Z ’hebben  al te^vepl w apens uitgeleverd, en 
z ’hebben geene m eer genoeg om  tegen  de 
helft van F rank rijk  stand  te houden.
„G roote beroerte bij den. D uitsch. De eenen 

zeiden.;.; n iet betalen , en we zullen ’t ’nen 
keer zien, m aar de verstandigste antw oorden : 
beta ldÊ i'.’t em is im m ers geën uitkom en aan.

’t M inisterie vroeg zijn ontslag, en na veel 
parlasanten  w erd er een nieuw  gevorm d uit 
't  C entrum , de m eerderheidssocialisten en de 
dem ocraten. W irth  van ’t C entrum  staat aan 
' t  hoofd. Hij kw am  dus in den R ijksdag m et 
zijn voorstel om  m aar eenvoudig weg het 
u ltim atum  der B ondgenooten te ; aanveerden, 
' t  W erd  aangenom en m et 221 stem m en tegen 
I7S-

D uitsch land  belooft dus te betalen en  te 
ontw apenen. D och m en w eet w at een duitsche 
belofte weerd is. 't  Is daarom  dat onze sol
daten  m et geheel hun  speelkot g inder blijven 
staan leelijk kijken, om  aan  F ritz  te doen 
begrijpen dat beloven dezen keer n iet genoeg 
en  is.

D uitsch land  m oet nu  onm iddelijk  : een m i
litaire wet stem m en die overeenkom t m et het 
-verdrag van Versailles ; — al ’t m ateriaal
u itleveren dat het over heeft als zijn leger op 
joo.ooo m an kom t ; al:< zijne duikbooten of 
stu k k en  daarvan  m oeten  kapot, en  ’t en m ag 
geen vliegm achienen of luchtschepen m eer 
m aken  of invoeren. O ok m oeten ze seffens 
een ige van h u n n e  schurken  straffen die hier 
vari h u n n en  beer gem aakt hebben  tijdens den 
oorlog.

D en  31 Mei m oeten ze een m illiard goud 
betalen  dok m öeten  ze tegen  toen een waar- 
borgcom iteit gèsticht hebben.

T egen  30 Ju n i m oeten al h u n n e  einw ohner- 
w ehren ontbonden  zijn.

I Juli m oeten ze obligatien m aken  en af
gaven voor eene weerde van 12 m illiard  goud.

i5 Ju li moéten ze weer 5 0 0  millioen mark 
goud betalen, dat is eene eerste storting óp 
de- twee milliard die ze jaarlijks móeten dokken.

31 Ju li m oeten  al de oorlogsgebouw en die, 
ze oprich ten  afgebroken zijn.

15 O ctober weer 500 m illioen m ark  goud 
betalen.

I N ovem ber m oeten ze weer obligatien  m a
ken  en u itleveren voor 38 m illiard' m ark  goud 
en  bovendien nog voor 82 m illiard , m aar de 
interestbriefjes en  m oeten n iet bij deze laatste 
zijo.

1-5 'N ovem ber m oeten  ze 26 0/0 betalen op 
de weerde van den du itschen  uitvoer van 
Mei, Jun i en Juli.

V an  1922 voort alle drie  m aanden  500 m illioen 
m ark  goud betalen , en 26 0/0 van h u nnen  
uit voer.

D ë Comrtlissie der schadevergoeding onder
zoekt nu  hoe D uitsch land  die twaalf m illiard 
titels zal m aken die ’t tegen  i 11 Juli schuldig 
is.

’t Z u lle n . w aarschijnelijk titels zijn van 500 
en van 1000 m ark .

Ge ziet dus dat D uitsch land  nogal 't  eene 
en ' t  ander te doen heeft. D e B ondgenooten 
die ' t  voor geen haar en betrouw en houden 
nu  h ü n  bezettingsleger bij den w erke, en wee 
den, D uitsch als. hij nu  nog tegenstribbelt.

Wij en hebben  algelijk nog  ’t geld niet.

N A P O LE O N F E E ST E N .

Nappleon stie rf den o Mei 1821.
Op het eiland Sinte Helena w erd de hon- 

derste verjaring  van Napoleons dood herdacht. 
Bij het g ra f  kw am  er eene eerew acht post 
vatten , ileel den dag van u u r tot uu r werden 
op de forten kanonschoten gelost. Een salvo 
van 21 schoten te 6 uu r gaf het einde van de 
plechtigheid.

Het eeuwfeest vau Napoleon w erd ook te 
P arijs  met grooten lu ister gevierd.

Te dezer gelegenheid verschenen in vele dag
bladen eu tijdschriften allerhande artikelen  over 
Napoleon, ook een m erkw eerdig artikel over 
zijne la a ts te  u re n  en w aarin  k laa r en duidelijk 
bewezen w ordt dat de vurigste begeerte van 
Napoleon was dat een priester gedurig bij zijn 
sterfbed bleef.

De Brusselsche Katholieken.
■ i'..' •• 5 ' ■ 'De 17 K atholieke gekozenen voor den ge

m eenteraad, van Brussel kw am en bijeen om den 
toestand te bespreken. Ze w aren eensgezind 
om de toepassing der evenredige vertegenw oor
diging in het schepencollege te eischen. Alzoo 
zouden de K atholieken 3 schepenzetels hebben 
de liberalen 3 met het Burgem eesterschap en 
de socialisten 2 .

Nog altijd  ongelukken.

M aandag laatst was een landbouw er te 
Boitshoucke tusschen Dixmude en N ieuw poort, 
bezig aan  het beploegen van zijn lan d .-A l met 
eens stootte de ploeg op een hard voorw erp, 
en onm iddelijksteegeeHjkleine Ÿook uit den grond 
op. De landbouw er bem erkte het en w ierp zich 
ten gronde. Seffens volgde eene ontploffing. De 
landbouw er w erd den rechtervoet af'gerukt en 
het peerd w erd den buik opengereten.

—  Te W est-Roosebeke werd weerom een 
w erkm an door eene ontploffing gekw etst en 
zoodanig erg  dat hij ko iten  tijd nadien in de 
w reedste pijnen overleed.

MOESKROEN. — Diefstal. — Bij N estor Ghes- 
quières, verver en w inkelier, M ârlierestraat, 
165, zijn ’s nachts dieven binnengedrongen, en 
hebben u it èene kas een gouden en zilveren 
u u rw erk  gestolen, gouden ring en ketting  eene 
geldtesch en een pak linnen.

Groote ontdekking van een 
juweelendiefstal.

Over eenigen tijd wierd er bij een juweelier 
te Douai in fransch-Vlaanderen zeer veel ge
stolen. Dank zekere inlichtingen ontdekte de 
plaatsèlijke politie aldaar de daders, welke 
aangehouden werden. Uit hetgeen de politie 
verders hierover vernam waren de dieven beigen 
en onder hen lieden van Iseghem Er moest 
een deel der juweelen over de fransche grenzen 
gebracht, zich tot Iseghèm bevinden. Het parket 
van Douai samen met dit van Kortrijk is dus 
alhier verleden Zaterdag afgestapt en huiszoe- 
kinge gedaan in eene herberg bewoond door 
V. D. alwaar voor rond de 25 duizend franks 
juweelen ontdekt wierden.

De baas en de bazin der herberg denzelfden 
dag aangehouden zijn naar Kortrijk overgebracht.

Zoo het in zulke zaken dikwijls gaat ’t een 
heeft ’t ander uitgebracht en nog aanhoudingen 
hebben gedaan geweest in de gemeenten Emel
ghem en Ingelmunster Wie van dat goudwerk 
afgekocht heeft zal daar nu al kwalijk mede 
zijn. De menschen zeggen dikwijls hoe komt 
dat, dat den eenen mensch zooveel meer kan 
dan een anderen en met ’t zelfde gewin, dat 
is ook tot dat men ’t fijne van de zake kent 
die dikwijls niet al te plus is. Ze zijn rijke 
en prachtig gekleed, boven hunnen staat en 
ze leven breed gelijk den besten uit, tot dat 
al met eens alles aan den dag komt, en die 
kerels tot oneer en schande strekken van hunne 
familie. Velen van deze stolen eerst bij den 
Duitsch en na den oorlog bij gelijk wien zij 
er aan geraken. <
_____________1__________________ .

EERE-COMMUNIE !
TE BEKOMEN BIJ

J. IDe Büsscbeite-ßonbe
lR o u sse la ^e s fc iia a fc  9 7 ,  IS E G M E JV I.

Bijzondere keus van schoone Kerkboeken in 
leder aan voordeelige prijzen — alsook. Pater
nosters in Nacre, Zilver en Vermeil.

Geschenken ;
Groote keus van Cabas voor Damen en Kinderen 

in ZIJDE en LEDER,

Portefeuillen, Tabakbeurzen Etuis voorcigaren 
en cigaretten 

Schoone Naaidoozen en Schrijfdoozen.

Alle slach van doozen in Laque de Chine, 
Fantaisiedoozen voor goudwerk.

Kaders en Sanctjes 

Schoone keus van gedachtenissen voor 

EERE-COMMUNIEKANTEN,

— in KLEUR en GOUDEN DRUK -

S T A D  I S E G H E M A
V R IJ E  V A K SCH O O L V O O R

UITSLAG VAN DEN WEDSTRIJD
voor het schooljaar 1920-1921.

CTS punten)

LAAGSTE KLAS OER TIMMERLIEDEN.

Leeraar : Jo z e f  D e g e z e lle . 

Laagste Afdeeling.

Groote onderscheiding 

Onderscheiding 

Eervolle le id in g

Volgen :

1 Leenknecht Gaston
2 I D ’Heygers Camiel 

I Pareit Gerard
4 Defreyne Jerome
5 1 Devolder Michel 

( Vanbelle Gerard
7 Malysse Jerome
8 Storme Achiel
9 Dedeurwaerder Val. 

Vanhaverbeke Maur.10

69

62

54

50

44
41
36
25

Van Groenweghe Adolf heeft niet aan de proef
werken kunnen deelnemen.

Hoogste afdeeling.

Groote onderscheiding 
Onderscheiding

Eervolle Melding

1 Vandommele André 65 1/2
2 Vleyrick Georges 63
3 1 Claerbout Gaston

• Vanwynsberghe Ach.
OI

5 Vleyrick Julien 60 1/2
6 Pattyn Hilaire 52
7 Maertens Jozef 38
8 Vandenbroucke Val. 35
9 Windels Gentiel 34

10 Reynaert Jules 15

HOOGSTE KLAS DER TIMMERLIEDEN.

Leeraar : V ic to r  Buyse .

1 Van Groenweghe Henri 72
2 ( Buyse Palmer j ,2

Grootste onderscheiding 

Onderscheiding

62

43

I Windels Germain
4 j Buyse Jean 

I Vanneste Achiel
6 Vanlaecken Urbain 61 1/2

Eervolle Melding 7 Verbeke Oscar 58 1/2
8 Deforce Louis 57

Volgen : 9 j Allossery Arthur
I Buyse Georges

11 Vandenmoortel Georg. 40
12 Vanlerberghe Const. 38
13 Allossery August 33
14 Glas Achiel 25

Debois Jacques, Devoldere Jerome, Depuydt
Jules, Noppe Georges en Windels Achiel hebben 
aan de proefwerken geen deelgenomen.

KLAS DER MEUBELMAKERS.

Leeraar : Leon D e w a e le .

Grootste onderscheiding 1 Braeckeveldt André 71
Groote onderscheiding 2 Monteyne Jozef 68

3 Heldenbergh Jozef 65 
Onderscheiding 4 Huyghe Henri 61

5 Deprauw Maurice 60

Eervolle Melding 6 Tytgat Achiel 58
7 j Maertens (erome 

I Tytgat Remi 
9 Van Quathem Julien 50 

V o lg e n :  10 j DemeulenaereMich 
! Rosseel Omer

12 Werbrouck Antoon 41
13 Callewaert Alfons 33
14 Lecluyse Louis 27

.Vandecappelle Marcel, Lagae Raphaël, Baert
Moïse, Soenens Jules, Geldhof Maurice en 
Decock Theophiel hebben niet aan de proef
werken deelgenomen.

LEERGANG VAN 

TEEKENEN EN REKENEN VOOR METSERS.

Leeraar : V ic to r  Buyse .

1 Platteeuw Alfons, 2 Noppe Georges, 3 Soens 
Jerome, 4 Demasure Gerard, 5 Desmedt Marcel, 
6 Dedeurwaerder Jerome.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN  

t lz a  Surmont, dv. Jerome en Irma Delaere — 
Gaspar Devoldere, zv. Robert en Robertine 
Verschaeve. — Simonne Enghien, dv. Jean en 
Adrienne Loncke.

STERFGEVALLEN :
Augustinus Depuydt, Rentenier 81 j. ong. 

zoon van Joannes en Rosalia Dewulf. — Je
rome Samyn, 3 m. zv. Alphons en Juliana 
Vanneste, — Henri Pattyn, Schoenmaker 32 j 
echt. van Martha Mareel. — Henricus Bour
geois Schoenfabrikant, 81 j. wedvElodia Desaer.

HUWELIJKEN :
Leo Vandenbroucke, timmerman 28 j. en 

Maria Deprez, zb. 28 j . — Joseph Heldenbergh, 
kleerm. 31 j en Julia Buyse, kleetm. 27 j. — 
François Devyver, schoenm. 25 j. en Julia 
Van Sevenandt, meid 27 j. — Hector Vanlaeken, 
vlaswerker 24 j. en Florence Naert, landb. 
30 j. — Alois Surmont, fabriefw. 26 j. en 
Germana Naert, fabriekwerkster 24 j.

DOE W EL EN ZIE NIET O M ., en STEL 
NOOIT UIT TOT MORGEN WAT VANDAAG 
KAN GEDAAN WORDEN. — W acht geen 
oogenblik, w anneer gij w at spaargeld over hebt, 
en wendt ü  in alle vertrouw en to t onze agenten 
uw er streek , die met de meeste bereidw illig
heid en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op

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

’s jaars, — Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-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. — Posteheck-ßekening 019.

Telefoon 3081,

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier 
[Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

UWE BRANDVERZEKERINGEN
zijn niet meer in regel ! !

Zoo gij het bedrag uwer polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwe eigendommen : gebouwen, meubels, 
enz... zijn nu minstens driemaal meer waard dan 
in 1914. Wilt gij, bij ongeval of brandramp, 
geene aanzienlijke schade ondergaan neemt dan 
eene bij verzekering voor die meer waarde door be
middeling van :

J .  M i l l i ! ) ,  K ru isstraat. 7, ISEGHEM

AGENT VAN 

— — M E R C A T O R  ---

y  au ml. Vennootschap, Kapitaal 5.000.000 frs 

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 

Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEELINGEN :

Brand — Ongevallen — Letfen. 
Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 

met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

Spaarkas : loopende rekening : 3/60 %  ; 2 jaar 
4 °/o en 5 jair, 4,50 °/„, vrij van belasting.

Gij vooral, die eene handelszaak zoudet willen 
beginnen of uitbreiden of die U een eigen huis 
zoudet willen koopen, maar niet genoeg geldbe
zit, wilt gij dit geld voordeelig vinden ? wendt 
U tot

m ë b o a t o r :

M E N  V R A A G T

ERNSTIGE WINKELDOCHTER, bij voorkeur kennis 
hebbende van Naaiwerk en snijkunst van on
dergoed, bij Gezusters VANHAUWAERT, 
Jan Mahieustraat n ’ 27 Rousselare, —  Goed loon.

Men kan zich ook bevragen bij A. DELEU- 
D ’HONT, de Pèlichystraat n° 39 Iseghem.

T E  K L O O F »  een GOEDEN TREK
HOND zich te wenden Rousselarestraat n° 14.

Rö GER AMEYE
H A N D Î L S 1 N G É N IE U R ,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 

heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(A C C O U N T A N T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voormalle 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

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

STAD ISEGHEM. - Parochie van het H. Hert

Maandag- 1 6  M e i  1 9 3 1 ,  3 °  S in x en d a g  
B U I T E N G E W O N EV E J L O K O E F I S E N

gegeven door den VELOCLUB 
met medehulp der neringdoenens van de Parochie.

400 FR. PRIJZEN en PREMItN FR. 400
I.  K O E R S  V O O R  A L L E  B E G I N N E L I N G E N  

4 0  K m . 2 5 0  F r .  P r i jz e n  en P r e m ië n
Prijzen : 75, 50 35, 25, 20, 15, 10, 5. — In leg fr. 2,50 

I I .  A A N  M O E D IG I  N G S K O E R S  
1 5  K m . 5 0  Fr.  P r i jz e n  : 15, 12, 10, 8, 5. — Inleg 1 fr.

Dinsdag' IT ’ IWlei 1 9 3 1 ,  3  ■ Sinxendaçr
Velokoersen  voor de leden van den “  Velociub ,,

100 Pr. Prijzen en Premien.

I. S N E L H E I D S K O E R S .  — 1 5  K m .
5 0  F r .  P r i jz e n  : 15, 12, 10, 8, 5. — Inleg 1 Pr. 

I I .  V A L I E Z E N K O E R S  3 0  Fr.  P r i jz e n .

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

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

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

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
Ie 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.

’T IS UWE EIGENE SCHULD I indien gij nog 
aan Hoofd- en Scheele Hoofdpijn, Tandpijn, 
Rhum atiek of Grippe lijden w ilt, w ant ieder
een w eet nu dat de MONOPOEDERS deze p ijnen" 
onm iddelijk stillen en altijd  genezen. Te koop 
in doozen van 1,75 fr. Iseghem, bij de ap o 
thekers Wyffels, Verhamme, Laleman en in alle 
apotheken.

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEG-HEM.

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

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

ECHTE 8ERGSCHE KOLEN
per W agon  of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I C K
Coupure, 72, GENT

Teleph. 338.

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

Heropening der Snijlessen

Prospectus op aanvraag

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

G-evraagd. bij

Cyriel SINTOBIN-VANOOMMELE

de Pèlichystraat 26, ISEGHEM
Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor broaks, vesten, mans- on 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

SCHOENMAKERS
Voor uwe tigen en stoffaties, schoenen op maat, 

halve zolen, nieuwa vourvoeten, v9or het vernis
sen van gesprongene toppen, gansch onzichtbaar 

WENDT U BIJ

EMIEL D EW U LF  ;
MEENENSTRAAT, 6, ISEGHEM

m 2  K . O O P  per occasie een BUIZE 
STOOF aan voordeelige prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.



Moderne Elektrieke Slijperij.

H u is  M ä U H IT S
N ieuw straat, 31, ISBG-HBM.

Van heden af ben ik ten dienste voor iedereen 
om het slijpen van scharen, scheersen, messen.

De nieuwe scheersmessen worden verkocht 
op proef.

Bijzondere inrichting voor het slijpen tan 

Heelkundig alaam en Haarkappersscharen.

B E D IE N IN G  B IN N E N  DE 24 UREN.

M A R K T P R JZ E N .
KORTRIJK 9 Mei — Haver, 58.00 tot 65 

peerdeboonen, 70 tot 75; aardappelen, 30 à 35 
Boter 10.50 à 11 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,42 
koolzaadolie, 000 tot 0o0; lijnzaadolie, 145 tot 
150 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 00 tot 
OOü; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
60; sodanitraat, 102 ; ammoniak, 94-000
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 45 tot 20; strooi, 9 tot 10.

Goede draaiers gevraagd
K unst en kennis — Nederweg 7 5

OPENBARE VERKOOP IN G  

van de

HERBERG « De Halve Liter »
met ERVE

te  E M E L G H E M .
De Notoris I_ .e  C o r t o e s i e r  te Iseghem, 

daartoe in rechte benoemd, zal met de pleegvormen der 
wet van 12 .Tuni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem openbaar verkoopen :

Gemeente EMELGHEM.
De HERBERG “ De Halve Liter „ en medegaande 

erve, staande gelegén te Emelghem, Baronrstraat, 
samen groot volgens meting 2 a. 40 ca , in 't kadaster 
bekend Sectie A nummer 185k en deel van nummer 
185i ; palende oost en zuid Vrouw W* Felix Moerman- 
Billiouw, West Heer Gregoor Castelein, noord de 
Baronstraat.

Onmiddelijk ingenottreding.
E E T X I G K  Z I T D A G  :

Toeslag op Dinsdag 24 Mei 1921, om 4 ure na
middag, ter zittingszaal van liet Vredegerecht te Iseghem, 
ter herberg “ De Groote Hert ».

De kooper zal zich moeten voorzien van zijn huwe- 
lijksboekje of een uittreksel zijner geboorteakt.

Kantoor van den 

Notaris Alberic LE CORBESIER to Iseghem.

' OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN  W O O N H U I S
vroeger tweewoonst, en LAND 

te Ingelm unster (bij de Kapelle).

Samen groot 47 aren 58 centa.

Gebruikt door Heer Cyriel Riethaeghe, tot 

l h October 1921.

ZITTINGEN :
INSTEL op Woensdag 1 Juni 1921,

TOESLAG op Woensdag 15 Juni 1921, telkens 
om 3 ure namiddag te Ingelmunster, in « De 
Kapelle ».
Studie van den Notaris Camille DENECKERE 

te Moorslede nu te Rousselare, Yperstraat.

OJP MÆA.NDA.G 13 MEI 1921
oin 1 ure namiddag Venditie van

1 5 0  KOOPEN E IK E N
dienstig voor allerlei ambachtslieden

25 KOOPEN POPULIEREN
zich bevindende in verscheidene bosschen 

__ te M O O R S L E D E , Koekuithoek. —

Met Comptant geld

U i t  t e r  l i a n d .  t e  l i o o p

Een schoon en gerieflijk

-  W O O N H U I S  -

met magezijn en groote ingangspoort 

staande en gelegen 

te ISEGHEM, Wijngaardstraat, n. 16.

Onmiddelijke ingenottreding.

Om alle inlichtingen zich te wenden tot 25° Mei 
bij J ozef SEYNAEVE Wijngaardstr. 39, Iseghem.

O PEN B A R E VERKOOPING 
van

SCHOONE MEUBELS 

en Menagiegerief

te ISEG H EM , Om m egangstraat 16 

op Dinsdag 17 Mei 1921
(3e Sinxendag) 

om vier ure nam iddag, door 't am bt van 
Frans D ujardin, D eurw aarder te Iseghem, eri 
ten verzoeke van Vrouw Julie Herm y, weduwe 
Verfaillie.

GEWONE VOORWAARDEN

OPENBARE VERKOOPING van

Twee Handelshuizen
en verscheidene

W O O N H U IZ E N  met L A N D  

te ISEGHEM.

De Notaris vande Moortele te Ise
ghem, zal openbaar Ie koop stellen, ten overstaan van 
den heer Vrederechter van het kanton Iseghem, de vol
gende goederen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Een nieuwgebouwd Woonhuis, dienstig 

voor handelshuis met vijf en negentig centiaren me'de- 
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend 
ten kadaster Sektie D, nummer 1113Î/2, palende west 
en noord Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders, oost 
vanden Bogaerdelaan. zuid koop twee. Gebruikt door 
Victor Aspeel mits 62 fr. per maand.

Koop 2. — Een nieuwgebouwd woonhuis, dienstig 
voor handelshuis met vijf en negentig centiaren mede- 
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend 
ten kadaster Sektie D, nummer 1113 K/2, palende noord 
koop één, oost vanden Bogaerdelaan, zuid Heer 1. 
Crochon, west Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders. 

Gebruikt door Laridon mits zestig fr. per maand. 
Koop 3 — Een woonhuis met land groot volgens 

meting zeven aren en negen en veertig centiaren, erve 
staande en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster 
sektie B nummer 478 en deel van nummer 475a, pa
lende noord de Lendeledestraat, oost koop vier, zuid 
en west den Weledelen Heer Baron Alexander Gillès 
de Péliohy. Gebruikt door D’Hondt mits dertig franks 
dtrtig per maand.

Koop 4. — Een Wgonhuis met land, groot volgens 
meting zes aren vier centiaren, staande en gelegen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 477 
en deel van nummer 475a,̂ palende noord de Lendeledestr. 
nog noord en oost koop vijf, zuid den Weledelen heer 
Baron Alexander Gillès de’Pélichy, west koop drie.

Gebruikt door Alfons Verstraete aan dertien fr. dertig 
per maand.

Koop 5. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting zeven aren een en zeventig centiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, 
nummer 476a en deel van nummer 475a, palende noord 
de Lendeledestraat, noord en oost koop zes, zuid den 
Weledelen heer Baron Alexander Gillès de Pélichy, 
nog zuid en west koop vier.

Gebruikt door Leo Vanquathem, mits 13,30 fr. per 
maand.

Koop 6. — Een woonhuis met land groot volgens 
meting acht aren 82 centiaren, staande en gelegen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 476b 
en °deel van 475a, palende noord de Lendeledestraat, 
oost M. Gustaf Vandeougstraete, en de Burgerlijke Gods-, 
hnizen van Iseghem, zuid den Weledelen Heer Baron 
Alexander Gillès de Pelichy, nog zuid en west koop vijf.

Gebruikt door Petrus Vierstraete mits dertien fr. 
dertig per maand.

Koop 7. — Een Woonhuis met verdere gerieven en 
eene hectare zeven aren zeventig centiaren, medegaaude 
land, staande en gelegen te Iseghem ten oostkante der 
Maneghemstraat,. bekend ten kadaster Sectie C, nummers 
42, 43, 44c, 46 en 47- 

Gebruikt door de We, Vens mits vierhonderd vijf en 
zestig franks s’jaars op valdag eersten oktober.

Koop 8. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting vier aren negentien centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie .D, nummer 
1150b en deel van nummer 1147c, palende noord de 
Krekelstraat, oost koop negen, zuid M. Remi Vande- 
putte, west M. Henri Dejonghe.

Gebruikt door Buysse mits zestien franks te maande. 
Koop 9. Een Woonhuis met land, groot volgens meting 

drie aren drie en negentig centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie D, nummer 1150c 
en de<3 van nummer 1147c, palende noord de Krekel
straat, oost koop tien, zuid M. Remi Vandeputte, west 
koop acht.

Gebruikt door Petrus Verschoot mits zestien franks 
te maand.

Koop 10. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting drie aren drie en tachtig centiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sectie 
D, nummers 1150d en deel van nummer 1147c palende 
noord de Krekelstraat, oost François Ghekiere en deel
hebbers, zuid M. Remi Vandeputte, west koop negen.

Gebruikt door Constant Debackere, mits zestien fr. 
te maande.
Recht van Samenvoeging. — 1/2 0/0 Instelpenning.

i Ç i  r D A  a E Î V  :
ISTEL Vrijdag 3 Juni 1921
OVERSLAG Vrijdag 17 Juni 1921, om 3 ure (4 ure) 

namiddag, in de gehoorzaal van het VREDEGERECHT 
te Iseghem, herberg De groote Hert, Marktstraat.

N. B. De liefhebbers worden verzocht zich te voor
zien van hun trouwboekje of uittreksel van geboorteakt.

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN

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

B E L L A
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MI R A
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

_  P A S T A  —

BO N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

OPENBARE VERKOOPING
van :

WOONHUIZEN met ERVE
te ISEGHEM en EMELGHEM.

De Notari? Le Gorbesier. te Iseghem, 
daartoe- in rechte benoemd, zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t Kanton Iseghem’’openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.

Koop I. — Huis met hof, groot 1 à. 56 ca. gekend, 
ten kadaster sektie D 1154q. — Gebruikt door Camille' 
Viaene mits 17.50 fr. per maand.

Koop II. — Huis met hof, groot 1 a. 70 ca. sektie 
D 1154b en deel van nrs 1154r. "■—Gebruikt door Gus
taf Soenen mits 17,50 per maand.

Koop III — Huis met hof,' groot 1 are 84 ca. sectie 
D. 1154i en deel van nr 1154r. — Gebruikt door Au
guste Deschryvere mits 17 fr. per maand;

Koop IV. — Huis met hof; groot 1 a. 98 ca. sektie 
D llö4k en deel ïvan n» 1154r. — Gebruikt door Em
ma. Hostekint mits 17 fr. per maand.

GEMEENTE EMELGHEM.'

Koop V. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden, 
broeikassen en medegaande erve, staande en gelegen te 
Emelghem, ten zuidkante van den steenweg van Iseghem 
naar Emelghem. groot 3 a. -14 ca . sektie A nummers 85t 
en 85ae ; palende west Heer Alberic Driessens-Denys, 
zuid en oost Heer Victor Daeninck en noord den steen
weg van Iseghem naar Emelghem,

Gebruikt door Heer Victor Daeninck tot 1 Mei 1922, 
mits 475 fr. boven de lasten.

1/2 0/0 Instelpremie.

Zitdagen :

INSTEL op Dinsdag 24 Mei 1921
OVERSLAG : Dinsdag den 7 Juni 1921, telkens 

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

“ 0e koopers zullen artikel 5 der wet van 14 
Oogst 1920, kunnen inroepen

De koopers zullen hun moeten voorzien van hun huwe- 
lijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

Openbare Verknoping van een

GROOT W OONHUIS
met SUIKERIjDROOGERIJ en LAND

te ISE G H E M , Krekelmotestraat
en de Welgekende

HERBERG « De Honte Koei »
BOUWGRONDEN en LAND

te R O U S S E L A R E , W i jk  Tassche.

Studie van den Notaris Alberic LE CORBESIER 
te Iseghem.

Openbare Vertoopirig
van TienW O O N H U I Z E N

met L A N D  

te ISEGHEM en L EN DEE EDE

pè Notaris A l b e r i c  I_ .e  C ^ o r l j o s t o r
te! Iseghem, daartoe in rechte benoemd, zal ten over
staan van den Heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem 
en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, 
overgaan tot de openbare verkooping van :

STAD ISEGHEM, Sectie A.

1. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nummers 
5021 en ex nr 502m, groot 01 a. 90 c. — Gebruikt door 
Daniel Vandendriessche mits 18 fr. te maande.

2. Een WOONHUIS geleden te Iseghem, Meenen
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 592e 
en ex 502m. groot 02 a. 10 c. — Gebruikt door Hilon 
Decoene mits 15,45 fr te maande

3. Een WOONHUIS gelegetf te Iseghem, Meen n- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nra 502b 
en ex 502m, groot 02 a. 30 c. — Gebruikt door Alois 
Vantieghem. mits 21 fr. te maande.

4. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 502k 
en ex 502m, groot 02 a. 40 c. — Gebruikt door Cyriel 
Tack, mits 18 fr. te maande.

5. Een WOONHUIS dienste voor herberg “ Postil
lion gelegen 'te Iseghem, Meenenstraat, gekend 
op het kadaster Sectie Ä, nrs 502b, ex 502ip, groot 
02 a. 50 c. — Gebruikt door Alois Seynaeve, “mits 
4ö fr. te maande.

Boom- en haagprijs 30 fr.
6. WOONHUIS met LAND gelegen te Lendelede, 

Klijtgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 204b 
ex 205b en 211c, groot 06 a. 90 c. — Gebruikt door 
Cam. Dewulf mits 15 fr. te maande.

7. Een WOONHUIS met LAND gelegen te Lendelede, 
Klijtgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 211c, groot 04 a. 00 c. — Gebruikt door Victor 
Malfait mits 16 fr. te m.

8 Een WOONHUIS met LAND, gelegen te Lendelede, 
Klijtgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 211c. groot 04 a. 10 c. — Gebruikt door Theofiel 
Vanneste mits 10 fr. te m.

9. WOONHUIS met land. gelegen te Lendelede. Klijt
gat, 208a en ex 211c groot 7 a. 90 ca. — Gebruikt door 
Alfo.ns Deweerdt mits 15 fr. te maande.

10. WOONHUIS met land, gelegen te Lendelede, Klijt
gat, 210b ex 211c groot 5 a. 70 ca. — Gebruikt door Henri 
Kerckhof mits 16 fr. te maande..— Boomen haagprijs 30 fr.
J/2 0/0 Instelpenning. — Samenvoegingen zijn toegestaan,

Z i t d a g e n  :
Den Dinsdag 17 Mei 1921 voor den' INSTEL,

Den Dinsdag 31 Mei 1921 voor den Toeslag, telkens 
om 2 ure namiddag in het VREDEGERECHT te Iseghem 
in Den Hert’

“ De koopers zullen artikel 5 der wet van 14 
Oogst 1920, kunnen inroepen,,.

De koopers worden verzocht hua trouwboekje of een 
uittreksel hunner geboorteakt mede te brengen.

De Notaris I_ .e  G o r b e s i e r  te Iseghem,
zal openbaar verkoopen : .

STAD ISEGHEM.
Koop L — Huis, sciuur, stallingen, suikerijdroogerij 

en bouwland grbot' 33 a. 40 ca. sectie D Nummer 778a 
778b 778c. -

Koop 2. — Zaaiend, groot 33 a. sektie D nummer 
781a. Koopen 1 en’’2 zijn verpacht buiten de suikerij- 
dróogerij aan Heer CyrieF Maertens mits 325 fr. lasten- 
vrij tot 1 Octobêr 1921.

STAD ROUSSELARE, Wijk Tassche.
Koop 3. — Schoone groote herbferg “ De Bonte Koei 

suikerij droogerij stalling en hof groot 17 a 38 ca. sectie 
B. nummers 1379b en deel van 1379i. Boom- en haag- 
prüs J31 fr.

Koop 4 — Bouwgrond 4 a. 13 ca. sectie B deel van 
1379i,. Boom- en haagprijs 40 fr.

Koop 5. — Bouwgrond 4 a. 78 ca. sectie B deel. van 
1379i, Boom en haasprijs 65 fr.

Koop 6. — Bouwgrond 5 a. 7 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 40 fr. .

Koop 7. — Bouwgrond 5 a. 22 cà. ' sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 65 fr.

Kbóp 8.' — Bouwgrbnd '5 a. 50 Ca!" sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 90 fr.

Koop 9. •— Bouwgrond 5 a. 78 c. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 181 fr.

Koop 10 — Zaailand 39 a. 40 ca. sectie A nummer 1356. - 
Koop 11. —. Zaailand 41 a. 90 ca..sectie A nummer 1359. 
Koopen 3 tot en met 11 zijn verpacht aan Heer Jeap 

Mahieu. te Rousselare mits 425 £r. boven de lasten tot 
1 Novauil.iT.' I ‘.i2l.' " ’H U  l A ï f l U v

De Oorlogschade tpe te kenpen aan -koop 3 wordt hier 
medeverkocht.

Z I T T I P f G E l V  :

INSTEL op Donderdag 2 Juni 1921 
TOESLAG op Donderdag 16 Juni 1921, telkens om 

3 ure namiddag ter herberg." T OUD STADHUIS „ b,e-
bewob’nd ddor Heer Remi SaBbe-Verstraete/Koornmarkt.' 1 

Er zullen samenvoegingen toegestaan zijn.
‘ ]/2 O/ó INSTELPENNING."

De koopers worden verzocht zich te voorzien van hun 
huwelijksboeken een uittreksel hunner geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING van '

DRIE HERBERGEN
en verschiliige perceelen LAND 

------ te ISE G H E M . —---—

De Notaris L 1 3  G O F l B E 8 I E 3 R  te Ise
ghem daartoe in^echte benoemd zal ten overstaan van den 
Heer Vrederechter v*n ’t Kanton Iseghem en-met de 
pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en met tus- 
schenkomst van den Notaris CAMERLYNCK te Rous
selare, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Huis. tuin en ötaUmg,”Herberg. “ St Eloy „

3 a. 80 ca-, sectie D, 32M-329e. "Bo(SBi-"étt haagprijs 50 fr. 
Gebruikt door Dâbruyae Alfons mits 440 fr. per jaar - 
met pvrceel D 55a tot., 1 Oktober 1921 ■ '-

Koop 2. Huis en land, 12 a. 90 ca. sectie D 326b 
en deel 330c. Gebruikt door -Debruyne Allard, mits 
13 fr. per maand tot i October 1921.

Koop 3. — Land, 20 a. sektie D deel 330c,
Koöp 4. Bouwlafld, 18 a. 10 ca. sektie D • deel 55». 
Koop 5. — Bouwland, 8 a. 10 ca..sektie D deel 55a. 
Koop 6. — Land, 15 a. sektie D deel 55a.
Koop 7, — Land, 11 a. .60 ca. sektie D deel 55a. 
Koop' 8 — Land, 8 a. 80 ca, sektie D deel 55a. 
Koopen 3 tot en met 8 zijn verpacht aan Debruyne 

Alfons, mits 440 fr. ‘per jaar, met D 329d-329e tot 1 
Október 1921.

Koop. 9. —■ Herberg “ De Klokke ■„ met gerreven, 
gelegen in de Gentstraat, 1 a. 8 ca. sektie A. 829a. 
Gebruikt door Vandenbassche Alberic, mits 17.50 per 
maand. . .

Koop 10. — Herberg “ De Katte „ met hof en ge
rieven, gelegen in de Kortrijkstraat, 2 a. 33 ca. sekïie 
A 617c-|l8k„ Gebruikt jüöor yansteenktete Emiel, .Ijiitfy- 
17 fit* $e£i llaSntU ?..: w $  ö V  « * - A  <# =* *

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
, 1/2 0/o INSTELPENNING.

3 E T .r  x 'iT'srG-Eir'ia' :
INSTEL op Vrijdag 10 Jani 1921,
TOESLAG op Vrijdag 24 Juni 1921, telkétfs\ o'in 

2 irre 'namiddag in het 'Vr'edègerecht te Iseghem. ter 
herberg “De Groote Hert,,.

De koopers worden verzóéllt zifth tè voorzien van 
hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

TE KOOP

bij (ie firma D. dS obne^M  Gie eene doornaai- 
machien Blake in” 'zeöf.'-.vgoeden staat, voor 
n.'idere inlichtingen wen.de men zich Nederweg, 
11, Iseghem. '

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
üöusselarestraat, 30

DrDELCROIX

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

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

Naatnloozs Maatschappij —-, K ap itaa l 6 .0  0 0 . 0 0 0

B. Spaarkas vrij van alle belastingen,
1° op zicht' , - sTfiö•/*

2° op termijn van een jaar 4. °/°

3° op termijn van twee jaren 4.25 g/°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon*
1° op zicht 3.50 %

2° op veeriiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/01

A AK KOOP en VERKOOP van Frdflsch, EogeW en Amerikaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghem. 

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



Credit Foncier de Belgique
(BELG ISCH  GEONDCBED IET)

Kaimlooze Maatschappij gesticht In 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

Hypotheekleeningen
voorafgaandeliike kosten om het koopen ran huizen en gronden on hei Bouwen van Huizen te vergemakkelijken. 
(Q»ld opvolaentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder verlies van intresten 
BECHT van door La Royale Belge  ̂ mits eene zeer 

«matigde premie de terugbetaling, bij iterfgeval, te 
doen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen 

O bliga tion  4  1 / 2  0 / 0
2* door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17.000,000).

9* Àlgmtutt Spaar- m Ptiuittnkiu «n bat Ainorti»s«m*uUfond» 
▼ta 4f loninf T&i den Onafhankelijken Congo staat bttiUan toot
8,400,000 frank vin die obligatie*.

Ztj mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OKER SAST, Wisselaar, 1, St- 
loris straat, KORTRIJK.

Herstellen van Pianos 
en akkoordstellen derzelfde.

De burgerij van Iseghem en 't omliggende, wor
den bij dere bericht, dat al wie eene piano bezit 
•n dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoord zetten, polieren, enz... dit in 
toile vertrouwen kan gedaan worden door

G K J S T A F  D E G - E Z E L L E  &  0 “

0. L. Vrouwstraat 18, ISEQHEM.
Ik  gelaat mij ook met het polieren, kuisachen en in 

’t nieuw zetten van schoone meubels en oudheden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri Merbeeren-Laiieire
KASTEELSTRAAT, 10 

--------------  ISEQHEM --------------

Extra Stout en Jannekens bier
m  de Modelbroüwerij Gebroeders Callebaut, Wieze

• « B o o k  « n  P i l s e n  -  «
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen . Ónmogelijke Concurentie.

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

Laxe- en gewone Meubels
IN ALLB STIJLEN en

Alle slach Tan M ATRASSEN op M AAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, W1NDHAAK, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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

In 't great en in 't klein
hij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE PÈLICHYSTRAAT, 12, lO r f iU C y
recht over St Hiloniuskerk *

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEO N  
D B IESEN S, Helkmarktstraat, 5, Iseghem.

De PLECHTIGE COMMUNIE 

en DE ZOMER naderen.

Voorziet U van JU W EELEN ,
ge zult er in grooten 

Keuze vinden bij

A. MOENAERT-NOPPE
29 Rousselarestraat,

■m ISEQHEM -......

Daar hebt gre de beste kwaliteiten
— Aan zeer voordeelige prijs — 

Men keept er ter treuwe.
Oude Juweelen worden in ver

wisseling aanveerd, 
aan de hoogste -waarde. 

Herstellingen worden met zorg 
•n goedkoop afgewerkt-

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.

f  E ile  (M iere-Delelle
Gentstraat, 4 1 , ISEGHEM.
OPENING VAN E E N  W I N K E L

van alle slach van WITGOED.
MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 
en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

T e  k o o p  als nieuw  2 electrieke Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 volts, 5 
paarden, 1200 toeren. Compleet gewaarborgd fr. 2500 ieder.

Zich te wenden T rap s traa t, 18, S o ttk g h e m .

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

H u is “  In  den Fortior ,,

W e BOSTYN-DEPOORTER
Zegeplaats. 17, ISEGHEM

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE
Groote keus van BISCUITEN en CHOCOLADE

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

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A -lles aan voord eelig e  p r i jz e n .

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 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6‘, alsook Meu
bel papier, enz. Elk zeg het voort.

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEQHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier. 

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
M arktstraat, 4 :4 , Iseg-hem. 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZONDER AFGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

E L L EGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz, enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, IS E G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZAgekenmerkt door hunne voorteekens :- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -
De Cachetten KEPHIL
zijn het eenige Voorkomene geneesmiddel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot het te laat is, bij deminste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt dadelijk een CACHET KEPHIL. 
A L L E E N  TE BEKOM EN  

B IJ  D EN UITVINDER
Apotheek

Opvolger van A. Rodenbach, IS E G H E M  

IN DE GOUDEN PLUIM

Cyrille Sintobio-YaMomele
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN
Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Qroote 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 ~  D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — 3?âle-ale.
V  e r l t o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.
PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 

GABNIEBDE PATATENFBÜITKAB, te koop bij 
Sabbï-Bkdlez, Beeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaethem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

H U IS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEÜS VAN BENOODIGHEDEN 
voos MANNEN- en VEOIJWENKLEEBMAAKSTEBS

Lfjnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spéeialiteit van

CORSETS Merk H. D. B. w

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U IS  V A N  V E R T R O U W E N

Anue, 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 van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oiijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op om adret :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er I» altlid een oogmeester ten ieder besehlkldno.

Heer C. J. WATTS 
(volgens een 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 zekere 
oogenblikken leed ik zoodanig dat ik mij 
onmogelijk 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 aan. Het 
scheen me te verlichten. Na de tweede doos 
werd ik uit de pisblaas van twee leelijke 
groote steenen en verschillende kleinere, al 
b«dekt met scherpkantige kristallen, ver
lost. Dit viel op 30 December 1913, om 6 u. 
's morgens, voor. Ik toonde de steenen aan 
den dokter, die heel verwonderd was dat 

t 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 sich met hem

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

Op 1! Februai IQ 18 schreef de lieer 
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 
bij hun rechtstreekschen 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 bijna 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

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen I)e Witt zijn, in witte<loozen 
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- 
aangaande andere inlichtingen wenseht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : K.-C. Do Witt & C° Ltd., Kast 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
a au schrijven.

De pillen I)e Witt voor lenden en blaas 
'M'f'eji in alle npotli<-ken in gansch de 

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 
LALEMAN, 2. Braggestmt.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen I)e 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 
toegestiiurd worden, verpakt zonder merk.

De 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.

i.3, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat!


