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Het meestemmen van de vrouwen in de gemeen- 
tekiezingen was eene proefneming, zeile men. 
Leverde ze goede uitslagen op, dan was er niets 
tegen liet uitbreiden van 't vrouwensternrecht 
tot de provinciale en de Kamerkiezingen.

Goed. Welke zijn nu de uitslagen geweest ?

Vooreerst, overal liepen de kiezingen vlot van 
stapel, en de vrouwen, die voor Je eerste maal 
in Hun leven tot de stembus naderden, schenen 
beter op de hoogte dan vele mannen die reeds 
voor den zooveelsten keer kwamen stemmen.

Onthoudingen, witte of ongeldige briefkens 
waren er min dan vroeger, en daags na de 
kiezingen waren alle partijen, öok de liberalen, 
het hierover eens : dat de kiezingen deftig 
waren geweest, eerlijk en niet tot de minste 
moeilijkheid aanleiding gegeven hadden.

Zelfs de vrees der liberalen dat zij het schaap 
van het spel zouden geweest zijn, bleek onge
grond, en ze waren de eersten om te erkennen 
dat de kiezingen hun eenig voordeel hadden 
bijgebracht.

Dus, ze zeiden en herhaalden dat, gezien 
het welschikken van de proefneming, alle par
tijen gewonnen waren voor het uitbreiden van 
het vrouwensternrecht.

Nog zijn die verzekeringèn versch, of daar 
vergaderen ée liberale senators en kamerleden, 
en wat beslissen ze : dat ze van het uitbreiden 
van 't vrouwensternrecht niet willen weten en 
dat ze het wetsontwerp van de Katholieken 
zullen verwerpen.

Wat bewijst dit ? Dat op het woord en de 
beloften van de liberalen nooit te rekenen is, 
en dat hun geliefkoosde werk is de Katholieken 
tegenwerken, uit haat tegen den godsdienst, 
uit verzet tegen den vooruitgang.

R O M A N S .
Ik ging van de week in een burgershuis, en 

vond er den zoon den « feuilleton » aan ’t lezen, 
een sensatieroman met een schrikverwekkende 
hoofdiog ; ik las — daar de jongeling nooit 
opkeek van ’t klare lezen — de laatste reken 
die op het blad gedrukt stonden. Ik laat ze 
hier volgen :

« Florentijn rukt tegen hem op in dolle 
woede ; reeds voelt Mare, schijnbaar onver
schillig, den kouden loop van het geweer tegen 
zijn voorhoofd, hij ziet zich reeds nederstorten 
op het met dauw bedekte gras, hij denkt eene 
laatste maal aan het lieve beeld en..,
’t vervolg in ons volgend nummer »

« Drommels zegt de jongeling misnoegd, we 
moeten weer wachten tot morgen om den in- 
houd te weten »..

■< 't Zal nog Mare zijn die Florentyn zal 
doodschieten, zegt de zuster die juist binnen

komt »,

« Hoe. hebt ge al den « feuilleton >•'gelezen 

dan >• ?

« Jawel, broeder, ik stond dezen morgen op 
loer als den gazettenverkoopei* rondkwam... 
•t zal Florentijn zijn die zal geschoten worden ».

■< ’t Zal Mare zijn, geloof mij ! »

«Nee n, ’t zal Florentijn zijn ! .., »

Arme jongens ! Daar zijn zoovele dingen die 
u in ’t leven meer moeten bekommeren dan de 
lotgevallen van Mare en Florentijn. Uw geloove, 
uw werk, de huiskring waarin gij leeft, uwe 
toekomst, dit alles is oneindig veel meer weerd 
dan dit tweegevecht op dit bedauwde gras.

’t Is voor ons verzet, zult ge mij zeggen, 
eene lezing tusschen vlage en bot, wat kwaad 
ligt er daariu ?... Neen, jongens, als het geen 
slecht roman is, maar in alle geval geen goed, 
geen voordeel voor uwen geest, voor uw hert. 
En zeggen dat al die kostelijke oogenblikken 
die gij aan deze lezing hangt, verlorene oogen
blikken zijn, die ge nochtans zoowel zoudet 
kunnen benuttigen voor uwe verstandelijke en 
zedelijke ontwikkeling,

Wordt ge niet gewaar dat al die gespannen 
toestanden, die bebloemde uitstelling der driften, 
u muzennesten maken in den kop, u het 
kwaad als veel rooskleuriger, veel aanneem- 
lijker doen voorkomen? Zijt ge niet genegen 
om op uw werk, aan den huiselijken heerd, 
te droomen, te denken, en te herdenken op 
’t gene' gij gelezen hebt, verjaagt ge alzoo 
niet, zonder ’t zelf te weten misschien, die

vrede, die kommerlooze blijheid die op uwe 
jonge jaren eenen glaus werpen, zoo zuiver, 
zoo schoon, dat de oudere mensch er met vol
doening op terugblikt.

En dit alles slachtoffert gij om uwe zinnelijke 
lusten te verlevendigen, om u droombeelden 
te scheppen die betooveren en bedwelmen, dit 
alles slachtoffert gij om u te verdiepen in de 
ingebeelde en zeer dikwijls onbeduidende historie 
Van eenen schrijvelaar aan enkele centiemen 
de regel.

Hebt ge nog in een keukeuboekje gelezen 
hoe men ’t een of ’t ander gerecht gereed 
maakt ?...

Wel, de romans, die men in vele bladen 
overdrukt, maakt men ook zoo : Men neemt 
twee moorden, drie huwelijken, eene schaking 
een onweder, een storm, met wat geschut hier 
en daar, men kookt dit al ’t hoope, en men 
maakt daar een ~ stoorenden » kost van.

Liefhebbers en liefhebsters van de lezing, 
leest dingen die deugd doen, die u den geest 
ophelderen en u den vrede des herten laten, 
en laat die romans daar, die altijd koeke uit 
éénen deeg zijn, en daarbij de jonkheien den 
kop verdraaien.

INGEZONDEN
Geachte Heet' Uitgever,

Voor een paar weken verscheen er in uw 
blad een artikel over de « Electriciteit op den 
buiten » dat den indruk naliet als ware dit iets 
ondoenlijks of toch buitengewoon moeilijk.

De gevolgtrekking zou dan zijn, laten wij de 
zaak maar aldus. Nu volgt er daar niets meer 
op en men zou kunnen denken dat iedereen 
daarmede instemt. Om die stemming tegen te 
gaan dit schrijven van iemand die meent dat 
de “ Electriciteit op den buiten » er alleszins 
komen moet en komen zal.

De berekeningen gemaakt in « De Iseghem- 
naar » zijn juist voor het geval dat de schrijver 
van ’t artikel zich voorstelt, maar ik zou 
willen laten opmerken dat zulk geval zich 
wellicht niet zal voordoen, zoowel het aantal 
lampen als de paardenkracht zijn overdreven.

Doch zelfs wanneer men dit aanneeint kan 
men veel profijtiger werken met maar op
2 X  220 v. te werken, d. i. met 2 bruggen en 
een feeder te trekken op deze spanning met
7 0/o spanningsverlies, indien mer. daarenboven 
zou verbieden de motors s’avonds te gebruiken.

Als het licht brandt dan bekomt men voor 
36800 w. op 440 v. 80 amp. wat met een 
verlies van 7 0/o spanning een doorsnee vergt 
van 240 mm2. Die kabel weegt per km. 2280 kgr, 
die voor twee lijnen op 2,5 km. 2288 X 5 =  
11400 kgr.

In geval de lampen ook zouden branden zou de 
kabel een seche moeten hebben van 330 m2, het 
totale gewicht zou aldus 3100 X  5 =  15500 kgr. 
zijn, wat nogal wat verschilt met 40.000 kgr. — 
Doch het is nog veel te veel, het zou nog
100.000 fr. kosten aan koper.

Het ware voorzeker voordeeliger op hooge 
spanning te werken, ’t zij op 5000 of lO.OOOv . 
De kosten in de centrale zullen nog hooger 
zijn maar het trekken van het net zal zeker 
veel minder kosten. Er zijn, met andere woor
den nog buitenwijken te voorzien, misschien 
omliggende gemeenten, en er moet dus hooge 
spanning komen en hoe grooter uitbreiding hoe 
beter zaken de centrale zal doen. Voor de ge
bruikers zelf zijn er voordeelen aan verbonden ; 
de lampen branden op een phase d. i. op 127 v. 
en deze lampen zijn beterkoop dan de lampen 
van 220 v., de wisselstroommotors zijn gemak
kelijker te behandelen, verslijten niet zoo rap 
en kosten minder dan de gelijkstroominotoren.

Wij meenen dat het hier de plaats niet is 
en wij voelen ons de bevoegdheid niet op het 
technische in te gaan, maar vermits de centrale 
een nieuw machine aangekocht heeft, dus ver
anderingen moet doen aan gebouwen, tableau 
enz., zou ze wellicht best doen wisselstroom 
te maken op hooge spanning, zoo niet voor 
het deel waar de electriciteit nu ligt ten minste 
voor het deel waar ze zou moeten aangelegd 
worden. Men zie nu toe.

Maar men moet uitgaan van de gedachte op 
de gansche gemeente moet men kunnen ver
lichting en drijfkracht bekomen van de centrale 
en zoeken naar de praktische middelen om dit 
te verwezenlijken.

E e n  ü w e r  l e z e r s .

Pater Hippoliets Jubilee
Verleden Woensdag 1“ Juni, vierde de 

kloostergemeente der EE. PP. Kapucijnen het 
zilveren jubeljaar van Pater Hippoliets Priester
wijding. ’s Morgens, om ß 1/4 u. zong de Z. 
E. Pater Jubilaris een plechtige mis. waarna 
Te Deum, om God voor de 25 jaar priesterleven 
te bedanken. Te Iseghem en omstreken zijn er 
weinig menschen die P. Hippoliet niet Kennen.

Emiel Moinmerency, den 30 December 1872 te 
Handzaeme geboren, trad den 14 Sept. 1889 
te Edingen in ’t klooster, en wierd Pr, Hippo
liet die den 25 Sept 1890 zijne kleine beloften 
uitsprak, en den 26 Sept. drie jaar later zijne 
plechtige, Hij werd door Mgr, Waffelaert den 
30 Mei 1896, te Brugge priester gewijd ! Man 
met uitstekende talenten, wierd hij professor, 
en onderwees op volgen tl ijK verscheiden vakken 
van Theologie; en, na 12 jaar professoraat 
kreeg hij den titel van Lector Emeritus.

Hij was vau de eerste Paters die in ’t nieuw 
klooster der Stad toekwameu, en hij jeunde 
er hem seffens Sedert de stichting van Iseghem 
heeft hij maar nen korten tijd elders gewoond, 
namelijk te Brugge, als ondersekretaris van 
Hoogeerw, P. Provinciaal ; maar we moeten 
er bijzeggen, dat zijn hert te Iseghem bleef, 
tot hij er geheel en gansch weerkeerde in 
" jaar 1912.

Wie kent er P. Hippoliet niet ? Een wonder 
mensch is hij, ougetwijfeld Van 100.000 zaken 
heeft hij kennis, en nog ; in alle vakken is 
hij ’t huis Ge moogt zeker zijn, als hij entwat 
uiteen doet, ’t is aanschouwelijk en tastbaar; 
ep die ’t hoort, draagt het meê.

En bovenaldien heelt P. Hippoliet een door-
goed herte. We moeten daar geene bewijzen 
van geven ; die ’t ondervonden hebben zullen 
’t geern getuigen.

Hij is in de prekatie onvermoeibaar ; Hij 
gaat, en preekt, en spreekt, en hoort biecht, 
en ontziet hem noch last, noch moeite ; nooit 
te veel !

Ik zou geern over den gevierden Jubilaris 
veel meer zeggen ; maar, hij leeft nog ; en 
Goddank, dat hij nog leeft. We zullen dus
zwijgen, en ter gelegenheid van zijn 25"
priester verjaardag, den Z. E. P. Hippoliet nog 
menig goed jaar wenschen, eene bloeiende ge
zondheid, taaie krachten, onvermoeibaren iever 
tot Gods meerdere eer en glorie en der zielen 
zaligheid !

Buitenlandsch overzicht
DE DUITSCHE STORTINGEN.

150 miljoen marken goud werden door Duitsch
land gestort, in dollars, in de Federale reserve
bank te New-York.

Een bijzonder koerier der regeering verliet 
verleden Zaterdag Berlijn drager van 20 bons 
op de Duitsche schatkist van 10 miljoen dollars 
elk die te Parijs moeten gestort worden, voor 
rekening der kommissie van herstellingen,

IN SILEZIE.

Het schijnt dat Engelsche troepen naar Op- 
per-Sillesie gaan om te zien hoe de zaken 
daar staan en of Engeland er met de wapens 
zal tusschenkomen of niet.

Frankrijk stelt als grensscheiding tusschen 
Polen en • Duitschland niet alleen gansch het 
mijndistrikt maar ook de landbouwstreken van 
Lubmisch en Grosstrelitz.

De Italianen zouden min toekennen aan de 
Polen. Tusschen Engeland en Frankrijk is 
men het nog niet eens voor wat de aan Polen 
toe te kennen landstreek aangaat.

Er is nu zelve sprake van eene commissie 
samen te stellen van experten ten einde Frankrijk 
en Engeland hierover ’t akkoord te stellen.

In Duitschland houdt men betoogingen om 
te protesteeren ten voordeele van Opper-Silezie 
die een der voornaamste en rijkste deelen van 
Duitschland is.

In de Rijksdagzitting van Woensdag heeft 
de duitsche Rijkskanselier Wirth verklaard 
dat de regeëring eerlijk en gewetensvol de aan- 
gegane verplichtingen wil volvoeren. Hoe verre 
die mannen nu hun woord zullen houden 
zal de tijd uitwijzen, want rechtuit gezeid wij 
hebben alle redens om de duitschers té mis
trouwen na hetgeen wij van hen ondervonden 
hebben.

FRANKRIJK EN DEN H. STOEL.

Verleden Zaterdag heeft M Jonnart, fransche 
gezant bij het Vatikaan, zijn geloofsbrieven 
aan Z. H. den Paus overhandigd.

M. Jonnart werd ontvangen door Mgr. Canali, 
sekretaris, die hem begeleidde tot de troon
zaal waarZ. H. Benediktus XV hem verwachtte.
— Na de gebruikelijke plechtigheden volbracht 
te hebben, heeft M. Jonnart een bijzonder 
onderhoud gehad met Z. H. de Paus.

Na het gehoor heeft de fransche Gezant 
met Kardinaal Gaspari gesproken en een be
zoek gebracht aan de Sint Pieters kerk.

Men verwacht dat de Paus in het openbaar 
Konsistorie van 13 Juni, verklaringen zal af
leggen nopens de herneming der diplomatische 
betrekkingen tusschen Frankrijken het Vatikaan.

IN IERLAND

duren de onlusten altijd voort, en Engeland 
zend troepen om de volksopstanden te dempen.

In verschillige plaatsen van dat land worden 
de telegraphische en telephonische verbindingen 
door het doorsnijden der kabels verhinderd. 
Te Dublyn, terwijl een Engelsche afdeeling 
van soldaten, op marsch was met muziek aan 
’t hoofd, heeft men doen eene dinamietmijn 
springen. Zes soldaten werden gedood en vele 
verwonden lagen ten gronde.

—  De Japaansche Kroonprins is te Parijs 
aangekomen en werd met groote plechtigheid 
ontvangen. Gelijk het altijd gaat bij al zulke 
bezoeken komt het uit op goed eten en drinken 
en lintjes deelen dat het een plaizier is. Dat 
noemt men in den politieken wereld : deplo- 
matie en ’k weet niet wat al.

IN RUSLAND.
Trotsky staat nu in groot onverschil met 

Lenine ; de partijgangers van den eerstge
noemde beschuldigen Lenine van verraad en 
al dat slecht is, en wilden hem aanhouden. 
Hij was in de zaal en moest vluchten. De 
extremisten partij van Trotsky vallen nu de 
bolchevisten aan en hitsen de soldaten tegen 
deze laatste op, daarmede staat Rusland van 
dag tot dag meer ten vlamme en ten bloede 
en de armoede en gebrek is er buitengewoon 
groot. In de drie eerste maanden van 1921 
werden 4300 personen gefusilleerd en vele 
duizenden aangehouden. De ellende onder het 
volk overtreft alle gedacht, zonder werk, zonder 
geld, zonder kleederen en zonder voedsel.

Doktor Emiel Lauwers.
Zondag laatst is te Kortrijk overleden de 

Heer Doktor Emiel Lauwers.

De naam van Doktor Lauwers was overal 
gekend, bijzonderlijk in het vlaamsche gedeelte 
van het land. Van ten alle kante kwamen de 
zieken om door hem verzorgd, te worden, groo- 
tendeels uit de vlaamsche gewesten, maar 
ook nog velen uit het Noorden van Frankrijk

Dr Lauwers wierd geboren te Ingelmunster 
den 25 Oct. 1858. Hij volgde de leergangen 
van ’t klein Seminarie van Rousselare en ging 
later ter hoogeschool van Leuven. Na aldaar 
zijn schitterende studiën voltrokken te hebben, 
kwam hij zich vestigen te Kortrijk in 1885, ulwaar 
hij samen met Dr Deplae een gesticht opende voor 
heelkundige bewerkingen, dat zijn naam droeg 
en overal bekend staat als Lauwers-gesticht. 
Hij verwierf aldaar na korten tijd een wereld- 
beroemden naam, en werd voorzitter der ge
neeskundige commissie voor West-Vlaanderen, 
briefwisselend lid der geneeskundige academies 
van Parijs, Londen, Berlijn, en andere weten
schappelijke vereenigingen.

Tusschen al zijn heelkundig werk schreef hij 
uit liefhebberij alle slach van letterkundige 
bijdragen en tijdschriften, echte perels uit de 
vlaamsche letterkunde. Hij vertaalde verschillige 
werken in ’t vlaamsch van den grooten Engel- 
sehen Dramaturge-Shakespeare, onder andere 
de « Koopman van Venetien » die over eenige 
jaren te Iseghem wierd opgevoerd in de too- 
neelzaal der Congregatie, en welke vertooning 
hij met zijne tegenwoordigheid vereerde. Hij 
was vlaming en hij bemindezijne West-Vlaamsche 
taal, en schreef ze op eene wonderschoone 
wijze. Hij telde in Iseghem verschillige goede 
vrienden onder andere, de Heeren Doktors van 
Stad, en bijzonderlijk de Eerw. Heer Vancoillic 
gewezen Pastor van St Hiloniuskerk dien hij 
dikwijls kwam bezoeken, bijzonderlijk in zijne 
ziekte. Op ’t laatste van zijn leven wierd Pas
tor Vancoillie, in ’t operatiehuis vau Dokter Lau
wers door hem pensoonlijk uiterst wel bezorgd. 
Dr Lauwers telde onder zijne vrienden zeer vele 
priesters en was met vele geleerden in groote 
betrekkingen, In ’t kollegie van Kortrijk bracht 
hij uren en uren over op de kamer van E. H. 
Van Cappel onzen onderpastor, toen hij aldaar 
leeraar was in ’t Kollegie. Voor oude vriend
schap en nieuwe wetenschap had hij altijd tijd.

D1' Lauwers was een man die zijn volk 
kende. Het was geen uitbuiter. Ik herinner 
mij nog dat een zeer gewetensvollen genees
heer mij destijds van hem vertelde, als volgt : 
■> Als ik een burger of een werkman moet 
naar Dr Lauwers zenden doe ik altijd de ge
legenheid uiteen, hoe die menschen het stellen 
in hun huishouden en wat last zij hebben, en 
Dr Lauwers neemt dat al in acht om die fa
milie geldelijk te zwichten.

Dr Lauwers is zooals wij hooger zeiden 
lngelmunsternaar van geboorte. Zijn vader J. 
L. Eiuard Lauwers, was aldaar Notaris en 
wierd geboren te Oostende den 1 Juli 1822. 
Hij was eerst notaris in Aelbeke en bekwam 
de studie van Meester Steverlinck te Ingei* 
munster aldaar overleden,



Notaris Lauwers had destijds eene der 
sterkste studiën als Notaris van ons geweste. 
Zijne vrouw was Marie-Louise Vandorpe van 
Rousselare, geboren in 1828. M. Notaris Lauwers 
stierf te Ingelmunster den 19 Sept. 1893 en 
zijne vrouw den 8 Mei 1899.

lir waren 6 kinderen, te weten : Juffer 
Marie gel^pren in l8oö, Dr Lauwers was de 
tweede der kinders, dan volgde Heer Paul 
Lauwers, geboren in 1860 die notaris wierd 
te Ypjr iu 1837, eu nu iu Oostende woont, 
Juffer Julieaue, eoiitgeuoote van M. Valere 
Debbauit, te Kortrijk, E. H. Achiel Lauwers 
geboren ia 1861, overleden te Brugge in Dec. 
1910. Het was een lellen student, Laureaat in 
Rhetorika in ’t klein serninari te Rousselare, 
bij studeerde ook in de Hoogeschool van Leuven, 
Hij was bestuurder der maatschappelijke werken 
voor W.-Vlaanderen. De jongste is Juffer Helena 
Lauwers die even als haar oudste zuster thans 
de stad Aalst bewoond.

Toen rond de jaren 1894-1893 de klooster
lingen uit Frankrijk verdreven wierden door 
Minister Combes, die dan aan ’t hoofd was, 
kwamen Lazaristen uit dit land naar Ingelmunster 
een verblijf zoeken in den eigendom van de 
Notaris Lauwers, staande in de Weststraat, 
rechtover ’t oudemannenhuis. Naderhand hebben 
zij zelfden eigendom gekocht, alsook eene 
tweewoonst daarbij staande en toebehoorende 
aan de familie Steverlinck van Ingelmunster 
en er een klooster gemaakt, alwaar jonge 
studenten gevormd en opgeleid worden tot 
missionarissen dezer orde.

D1' Lauwers was te bewonderen in zijn ope- 
ratien die hij deed. Hij bestudeerde goed zijne 
zieken en wist algauw hoe de zaken ineen 
zaten. Tojn hij al die zoo gevaarlijke ' en 
angstvolle operatien deed rookte hij altijd eene 
cigaar.

Meer dan 40 duizend namen van door hem 
geopereerde zieken staan op zijn boeken inge
schreven.

Bij de begraving die Donderdag te Kortrijk 
plaats had, was er een . ongehoorden toeloop 
van volk : vrienden, geleerden, kennissen en 
een grojt deel van zijne medeburgers van Stad 
waren toegestroomd uit genegenheid en achting, 
voor den grooten bekwamen man, die Doktor 
Lauwers was.

Op de begraving wierden schoone gedachte
nissen uitgeJeeld m it een zeer gelijkend portret 
van den overledene. Z jn  zoon die ook doktor , 
is volgt zij l v a ljr  otj als heelkundige dokter 
in Lauwers gesticht te Kortrijk.

S  W  A jV  F » H ! ] V

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

« Swan » is eon der best alomgekende merken.

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

De gouden « Swan pen » is zacht e.i buigzaam, 
en gaafc ee iea ge:n iti^ea ei oanaii ideiijketi inktlo:>p.

Te verkrijgen bij J. DE BUSSCHERE-BONTE 
Kouselarestraat, 97 Iseghem.

Scheuriag bij ds Belgische socialisten.
Een Kommunistische partij opgericht.

De vrienden van •* i’Exploité de Jacque- 
mottisten, hielden Zondag eene vergadering te 
Brussel.

Het voornaamste punt der agenda was het 
uittreden der révolutionnaire socialisten uit de 
Belgische Socialistische partij en het oprichten 
van een Bil^isotn kommunistische partij die 
tot de D 3rd ; Intern ition U 3 van Moskou zou 
toetreden.

Een honderdtal afgevaardigden waren aan
wezig. Massart en Jacquemotte voerden het 
woord waarna met 713 tegen 35 stemmen en
30 onthoudingen — zijnde het aantal leden 
der vertegenwoordigde groepeeringen — eene 
motie werd goedgekeurd, mandaat gevend aan 
een voorloopig komiteit om zich in betrekking 
te stellen- piet de Belgische kommunistische 
groepeeringen en in ;t het uitvoerend komiteit 
der Derde Internationale.

Daarna werd de Belgische kommunistische 
partij ingericht verklaard.

KARTEL.

Te Moeskroen hebben Socialisten en Libe
ralen akkoord gesloten om samen te bestieren 
zonder de Katholieken. De Socialisten zullen 
den Burgemeester hebben en nog twee schepe
nen, de Liberalen krijgen den eersten schepene,

Ook te Herseaux is er kartel gesloten tus
schen Socialisten en Liberalen.

Aardbeving in Belgie.
Den 19 Mei was er eene ware aardbeving 

hier in Belgie. Ze werd bestatigd in het O b 
servatorium te Ukkel. Ze werd bevestigd door 
inwoners van Gent, Brussel, Luik. Gelukkig
lijk zijn er geen ongelukken gebeurd. Maar 
als het daarbij blijven kon.

Onschuldig veroordeeld.
Over 17 jaar gebeurde er eene moord te 

Sinte Katerine-Waver bij Mechelen. Zekere
H. werd beschuldigd en door het Assisenhof 
van Antwerpen veroordeeld tot levenslangen 
dwangarbeid. Sedertdien zit hii opgesloten in 
de celgevangenis te Leuven en hield altijd 
voort zijne onschuld staande. Nu onlangs is 
er een man gestorven die op zijn sterfbed 
bekend heeft die moord gepleegd te hebben. 
Daarop zal het proces herzien worden voor 
het bekomen van de vrijheid van dien onschuldig 

veroordeelde ________________

Samenstelling Kamer der 

Notarissen van ’t Arrondissement Kortrijk. 
Dienstjaar 1921-1922.

Voorzitter Meester Ameye, Rousselare; Syndic 
Meester Masselus. Deerlijk ; Verslaggever Mees
ter Peers, Harelbeke ; Trésorier Meester Guil- 
lemyn, Lauwe ; Secretaris Meester Viaene, 
Aerseele ; Lid Meester Raepsaet, Dottignies ; 
Lid. Meester Le Corbesier te Iseghem.

Schrikkelijke moord te Erpe Meire.
Zondag was er kermis op dit dorp en ter 

dier gelegenheid laad men aldaar eene tente 
gemaakt om te dansen. Er kwamen jonge
lingen en jonge dochters van naburige ge
meenten daar ook ter plaats en ten gevolge 
van het dansen ontstond er ruzie. Drij jonge 
kerels van 18 à 21 jaar wierden buiten ge
dreven door den baas. Eenige oogenblikken 
nadien kwam een jongeling van 19 jaar langs 
daar. Hij wierd door de drie buitengezette 
kerels overvallen en bekwam eene groote mes
steek die hem in weinige oogenblikken deed 
uitbloeden en doodvallen. Een Pater die juist 
in de nabijzijnde statie van den. ijzerenweg 
was kwam toegeloopen aan wien hij verklaarde 
wie de dader was. De Burgemeester der ge
meente die ook doktoor was kon hem niet 
verhelpen daar de steek te geweldig diep 
was.

Zoo was de kermis op die gemeente in eens 
van vreugd tot weemoed overgegaan ten ge
volge van die danszaal dat men daar opgericht 
had.

Het slachtoffer was een brave jongeling, de 
oudste van 7 kinderen, de steun zijner familie. 
De Burgemeester heeft seffens al de dans
zalen doen sluiten.

Laffe moord te Ronse

Een jongeling van zeer goede burgersfamiiie 
dezer stad is laffelijk door jeenige kerels al
daar in een bosch aangevallen geweest en na 
vele slagen zijn geld ontnomen. Dezen jongeling 
is gestorven, de eenen zeggen van schrik, de 
anderen zeggen ten gevolge van mishandelingen. 
Het parket houdt zich met de zake be^ig.

MOESKROEN — De moordenaars van den 
veldwachter Tyberghien veroordeeld door het 
assisenhof der Seine te Parijs. — Onze lezers 
zullen zich herinneren dat den 29 Septem
ber 1920 de veldwachter Henri Thyberghien, 
toen hij van wacht was in het politiebureel, 
door een bandiet neergeschoten werd op het 
oogenblik dat de ïpolicieman hun in de cel 
eten bracht.

Het waren twee jonge kerels, Robert Henri 
Prévost, de man niet het houten been, 16 jaar 
oud, geboren te Armentières, bureelbediende, 
wonende te Rijssel in de Emiel Desmetstraat, 
18, en Max Raymond Cuelmans, teekenaar, 
17 jaar oud, geboren en wonende te Rijsel, 
Henri Kolbstraat, 35, die den 26 September 
1920 naar Moeskroen gekomen waren.

In een huis waar zij eene kamer in huur 
vroegen, stolen zij ten nadeele van den onder
wijzer Raemaecker eene som van 3200 fr. en 
kochten ervan een revolver. Titels werden door 
hen ook buit gemaakt.

Vervolgens trokken zij naar Doornijk, waar 
zij de gestolen titels verkochten voor 1048 fr.

Toen zij terug naar Moeskroen kwamen, 
werden zij aangehouden en in het policiebu- 
reel opgesloten. Provost had in het houten 
been zijn wapen verdoken. Op het oogen
blik dat de veldwachter Thyberghien in hunne 
cel kwam, loste de bandiet twee revolverscho
ten, waardoor de policieman doodelijk werd 
getroffen.

Thyberghien werd stervend naar het gasthuis 
gedragen, waar hij ’s anderendaags aan »de 
gevolgen der wonden overleed.

Na hun moordpoging gepleegd te hebben, 
konden beide schurkèn wegvluchten en den
17 Oktober 1920 werden beiden te Parijs 
aangehouden.

Zaterdag verschenen zij voor het Hof van 
Assisen der Seine te Parijs en werden ver
oordeeld : Prévost tot 20 jaar gevang in eene 
boetkolonie en Cuelman tot 5 jaar gevang. 
Beiden werden veroordeeld tot 5 jaar berooving 
van verblijf.

JEMEPPES. — Bloedig gevecht. — In de
Nijverheidstraat te Jemeppes, had Zondag 
avond een bloedig gevecht plaats tusschen 
Vlamingen en Walen. Op zeker oogenblik knalde 
ean schot en een der werklieden getroffen in 
het been zeeg ten gronde. Het slachtoffer is 
de 33-jarige Vanden Berghe, afkomstig van 
Brugge. De dader is een oud-strijder, die tot 
hiertoe vruchteloos is opgezocht.

M ijnram p in  L im burg .
Iu de koolmijn « Limburg-Meuse » had een 

schrikkelijk ongeluk plaats.
Op 500 meters diepte, had men een houten 

vloer gelegd, gesteund door zware balken, op 
den vloer stonden nu verscheidene werklieden 
om uit de gaanderijen kolen te halen. Op zeker 
oogenblik stortfe de vloer in en zes mijnwerkers 
werden in een put geslingerd, hebbende 40 
meters diepte en die geheel onder water staat.

De zes ongelukkigen zijn verdronken zonder 
dat men hen ter hulp kon komen.

Benoeming.

Mgr de Bisschop van Brugge heeft de E. H. 
Notebaert van Meenen, Pastor te Rochestre in 
Amerika ter gelegenheid van zijn Priester-Jubi- 
leum aldaar gevierd, tot eere-kanunnik benoemd 
der Kathedraal van Brugge.

Over E. H. Notebaert hebben wij geschreven 
in ons nummer van 7 Mei laatst.

S T A D S N IE U W S
— Morgen Zondag om 4 ure namiddag 

processie met het Allerheiligste Sacrament op 
de Parochie van het H. Hert — De Pfocessie 
zal de volgende straten doortrekken : de Pater 
Ommegangstraat, de H. Hertstraat, O. L. Vrouw
straat, Rousselarestraat. Kruisdreef, Nederweg, 
Ameyestraat, Rousselarestraat terug naar de 
Kerk.

Gedurende de Processie zullen zeer schoone 
kerkzangen uitgevoerd worden met begeleiding 
van speeltuigen.

Daar de kostuimen der processie op deze 
parochie zeer wel hebben kunnen bewaard 
blijven, en er geen moeite gespaard is geweest, 
dank de ijveraars en ijveraarsters, tot het ge
durig opluisteren der processie. Zoo beloofd 
alles om ter schoonst te zijn. De inwoners 
der parochie zullen zorgen hunne huizen te 
versieren.

Morgen en acht dagen wordt de Eerw. 
Heer Van Overschelde geïnstalleerd als Pas
toor te Waermaerde, in ’t schoonste hoekje 
van Vlaanderen W ij drukken onzen spijt uit 
den bekwamen Leeraar en den goedhertigen 
Bestierder Iseghem te zien verlaten.

—- De Eerw. Heer E. D ’Hondt is benoemd 
tot bestuurder van het Sint Josephsgesticht. 
Hij is geboortig van Ledeghem, was sedert
13 jaar professor en surveillant in ’t klein 
Seminarie te Rousselare, verbleef binst den 
oorlog in Rouen waar hij eene school van 
vluchtelingen bestierde. W ij wenschen Hem 
welkom en goed bestier.

— De Gemeenteverkiezing van Iseghem van. 
24 April laatst is goedgekeurd : wij mogen
ons dus in ’t korte aan de eerste vergade
ring van den nieuwen gemeenteraad van Iseghem 
verwachten.

BOERENBOND — Zondag ie 3 uur maan- 
delijksche vergadering. Zij zal buitengewoon 
belangrijk zijn. M. Jans, veeconsulent te Veurne 
komt er de werking uiteenzetten, die zal be
gonnen worden om ons vee te verbeteren. Geen 
enkel landbouwer mag er te kort zijn en 
wij moeten stipt beginnen om voor de pro
cessie te kunnen eindigen.

J0NGELINGEN-C0NGREGATIE. — Dinsdag 7 
Juni aanstaande, van 8 tot 10 uren ’s avonds, 
GEZELLIGE BIJEENKOMST. Worden alléén 
uitgenoodigd de huisgezinnen der Eere- en 
Werkende Leden van Harmonie- Symphonie 
en Mandelkoor. Om reden van plaatsgebrek, 
mogen andere personen niet kwalijk nemen 
dat zij aan bovengemelde hunr.e plaats des
noods moeten afstaan. Op tijd komen en geen 
kinders medebrengen a. u. b.

Gisteren Vrijdag zijnde de feestdag van 
het H Hert hebben voor de eerste maal 
onze nieuwe klokken geluid waarover wij 
schreven in ons nummer van verleden weke.

Vakschool voor 

Schoensnijden en Patroonmaken.
De leerlingen die de hoogste klas gevolgd 

hebben (1920-1921) worden verzocht hunne 
teekenboeken en compositiewerken af te geven 
bij A. De Jan, Gentstraat, 60.

Den Zondag 12den, 19den of 26sten Juni, 
telkens van 9 tot 10 ure voormiddags.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat 9 5, IS E G H E M
TE VERKEIJGEN

EE R A B B O N IE
Eenvoudige overwegingen —  Dit boek in ver

schillige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voar jonge dochters en 
religieuzen, en is in schoone gerievige handboekjes 
zorgvuldig ia percaline verbonden.

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk ouder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.
□ A Q  D  jU I is een der beste en aangenaamste 
n r \ O D J I l i  geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3 ,5  0 fr. per boekdeel.

STAD ISEGHEM.

I. K IE Z E R S L IJS T E N
De Burgemeester der Stad Iseghem laat kennen, dat 

ingevolge art. 54 van het Kieäwetboek de Kiezerslijsten 
ter inzage zullen liggen in het Bareel van den Bur
gerstand, Politiecommissariaat en Politiewacht.

Ieder inwoner die meent Kiesrecht te hebben, wordt 
dringend aanzocht zijne rechten te komen doen gelden 
vóór 21 Juli 1 9 2 1 ,  date der Bepaalde Sluiting der 
Kiezerslijsten.

I I .  B E V O L K IN G
Ingevolge art. 16 der Algemeene Onderrichtingen in 

date van 1 April 1921, wordt iedere ingezetene ten 
strengste aangemaand, bij iedere  w o o n s tv e ra n d e r in g  
(binnen of buiten de gemeente) zich ten b u r e e le  van  
bevolking en b u rg e rs ta n d  aan te bieden voorzien van 
zijne Eenzelvigheidskaart, om de verandering aan te 
geven.

K o stg an g ers ,  d ienstkn ech ten ,  m eiden, en andere

E ergonen die met een öozin medewonen, moeten door 
et Gezinshoofd  aangegeven worden.
Nalatigheden zullen vervolgd worden.
Ook wordt er bericht dat er zonder Eenzelvigheids

kaart ten Stadhuize geene bediening meer zal gedaan 
worden.

Iseghem, den 28 Mei 1921.
De Burgemeester,

F r .  B R A L .

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 bijverzekering voor die meer waarde door be
middeling van :

J. , Kruisstraat, I ISEGHEM
AGENT VAN 

M E R C A T O R

Naaml. Vennootschap, Kapitaal 5 .000 .000  frs  

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 

Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEELINGEN :

B r a n d  — O n g e v a lle n  —  L e v e n . 
Hypotheeken : Leeuingen op onroerende goederen, 

met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

S paarkas : loopende rekening : 3/60 °/0 ; 2 jaar
4 °[o en 5 jaar, 4,50 °/0, 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 geld be
zit. wilt gij dit geld voordeelig vinden ? wend 
U tot

M E R C A T O R .

REIZEN : — Indien gij u op reis begeeft, 
verwaarloos niet' u van een of twee M0N0- 
P0EDERS te voorzien, want het is het eenigste 
en echt geneesmiddel tegen Hoofd- en scheele 
Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende tand pijn. 
Rhumatiek ot' Grippe. Te koop in doozen van
1,75 fr. en .‘300 fr'. te Iseghem, bij de Apothe
kers : Wyffels, Verhamme, Laleman en in alle 
Apotheken.

RUST-ROEST, en.. W IE STIL STAAT 
GAAT ACHTERUIT.. Alle verouderde en zelfs 
verliesgevende^ geldplaatsingen moeten verme
den worden. Wendt u tot eene meer heden- 
daagsche instelling of in volle vertrouwen tot 
onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen 
zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/°
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-Kekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in' eersten 

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

Antwerpen’s Bauw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN' FRA.NKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-Bekening 019.

Telefoon 3081.

AGENTEN :

W Florent Behaogha-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 eeu agentschap aanbieden.

M A R K T P R I J Z E N .

KORTRIJK 3) Mei — Haver, 65.00 tot 00 
peerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 25 à 30 
Boter 9.50 à i0 fr. da kilo; eieren ’t stuk, 0,39 
koolzaadolie, 210 tot 000; lijnzaadolie, 165 tot 
000; koolzaad 83 tot 000 ; lijnzaad, 66 tot 
00J; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
60; sodanitraat, 83 ; ammoniak, 86-000
suikerij, 56 tot 00 ; duivenboonen, 52 tot 00 
hooi, i4 tot 18; strooi, tot 10.

GROOTE MAGAZIJNEN VAN
Bijhuis van B r u s s e l ---

NIEUWIGHEDEN
BRUGGE

A  L ’I N N O V A T I O N
Etuis goedkoopst verkoopende van ganscli B elgie

MAANDAG 6 JUNI en volgende dagen

Z0MERS0LDEN
Dameskleederen, M antels, Hoeden, L innen ,! K an t en, L in ten , 

Schoenen, Stoffen, Z ijden, Breiwerk, Colfs, Kousen, enz. enz. 

aan verbazend goedkoope prijzen. — K ostu im en voor mans, 

meisjes en jongens. — Toiletartikelen. — Pap ierhandel — Mer- 

cerien. —  M enagieartikelen. — Meubels.

'W ij hebben de overtalrijke en verbazende occasies, te koop aange
boden ter gelegenheid dezer sensatieweek, samengevat in onze speciale 
katalogus, der “ Solden,, die wij op aanvraag franco toesturen.

Iedereen neme deze gelegenheid 
te baat om zich tal van artikelen 
aan te schaffen aan de goedkoopste 
prijzen.

Alle aankoopen worden vrachtvrij 

verzonden in gansch Belgie.



GEBOORTEN :

Herman Vandewalle, zv. Maurice en Martha 
Witteveen. — Gerard Malisse, zv. Cyriel en 
Elisa Samyn. —  René Huyghe. zv. Edmond 
en Suzanna Werbrouck. — Mariette Vanbesien, 
dv. Gerard en Magdalena Vanderheeren — 
Margareta Viaene, dv. Aloys en Leonie Tytgat. 

STERFGEVALLEN :

Ludovica Vrommant, rentenierster, wed. Fer
dinand Dupont.

TE K O O P
Schoonen DAMEN-VELQ ia goeden staat. — In
lichtingen ten bureele van ’t blad.

R o g e r  A M E Y E
HANDELS N G É N IÊ U R ,

(Diploma, I. 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
(A C CO U N T A N T )

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

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 lot 5 u.

G ï - e v r a a g i t i  b i j

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

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

ECHTE BËRGSCHE KOLEN
per Wagon of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A IN  D IO K
Coupure, 72, GENT 

Teleph. 338.

Uit ter' liand. te koop

eene zeer goede partij

Z A A I L A N D
Kunnende dienen voor bouwgrond

Gr<.ot 50 aren 92 centa.

gele eren te ISEGHEM

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 
VUYLSTEKE Gebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 

van eene

B A K K E R I J

dienende voor Handelshuis
— te CAGHTEM —

f De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal ten 
overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton 
Iseghem, openbaarlijk verkoopen :

Gemeente Cachtem. — Eenige Koop.
Een WOONHUIS, dienstig voor bakkerij en winkel, 

staande en gelegen te Cachtem, op de plaats, bekend 
ten kadaster Sektie A, nummers 420f en 420g. voor 
eene grootte van 8 a. 80 ca.

Deels gebruikt door Leopold Buyse aan 150 fr. ’s jaars 
tot 1 OctÄer 1922. Het andere deel onmiddelijk beschik
baar met de geldtelling.

1/2 Oio INSTELPENNING.

Z I T D A G E N  :
INSTEL Vrijdag 10 Juni 1921,
OVERSLAG Vrijdag 24 Juni 1921. telkens om 3 ure 

(4 ure) namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht 
te Iseghem, Herberg DE GROOTE HERT, Marktstraat.

Kantoor van den 

Notaris Alberic LE C0RBESIER te 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 areu 58 centa.

Cyriel Riethaeghe,Gebruikt door Heer 
1“ October 1921.

tot

ZITTINGEN

TOESLAG op Woensdag 15 Juni 1921, telkens 
om 3 ure namiddag te Ingelmunster, in * De 
Kapelle ».

OPENBARE VERKOOPING van

Twee Handelshuizen
en verscheidene

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

te I S E G H E M .

De Notaris V;mclo Moortele te Ise
ghem, zal openbaar te 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 mede
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend
ten kadaster Sektie D, nummer 1113Ï/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 L. 
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 Woonhuis 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 Pélichy, 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, medegaande 
land, staande en gelegen te Iseghem ten oostkante der 
Maneghemstraat, bekend ten kadaster Sectie 0, 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 deel 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.
Z I T D A  a t C T V  :

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 MAHGARINNEN

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

MI R A
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

B LA U W  DESTRÉE
vraagt overal het ALLERBESTE BLAUW

in gesloten pakken van 1 kilo.

OPENBARE VERKOOPING
van

WOONHUIZEN met ERVE
te ISEGHEM en EMELGHEM

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

met L A N D  

te ISEGHEM en EENDEEEDE

De Notaris Alberic Le Ctorbesier
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.

3. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meen'u- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 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, inits 18 fr. te maande.

5. Een WOONHUIS dienste voor herberg 'Postil
lion gelegen te Iseghem, Meenenstraat, gekend 
op het kadaster Sectie A , nrs 502b, ex 502m, groot 
02 a. 50 c. — Gebruikt door Alois Seynaeve, mits 
40 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, 
KUjtgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 211c, groot 01 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 01a. 10 c. — Gebruikt door Theofiel 
Vanneste mits 10 fr. Ie m.

9. WOONHUIS met land. gelegen te Lendelede. Klijt
gat,, 208a en ex 211c groot 7 a. 90 ca. — Gebruikt door 
Alfons 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 
Kerckhofmits 16 fr. te maande. —Boomen haagprijs 30 fr.

Samenvoegingen zijn toegestaan, 

Z i i t d L a g ;  :
TOESLAG OEN DINSDAG 14 JUNI 1921,

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,,.

öe koopers worden verzocht hun trouwboekje of een 
uittreksel hunner geboorteakt mede te brengen.

N. B. Kojp 1 en 2 zijn reeds verkocht

De Notaris Le Corljeslor. 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 a. 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, ll54i 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 1154k en deel van 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 851 
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.

Zitdag; :

OVERSLAG : Dinsdag den 7 Juni 1921,
om 3 ure stipt namiddag, in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht, “ In den 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.

Studie van den Notaris Alberic LE C0RBESIER 
te Iseghem.

GROOT W OONHUIS
met SUIKERIjDROOGERIJ en LAND

te ISEGrHEM, Krekelmotestraat
en de Welgekende

HERBERG « De Bonte Koei »
BOUWGRONDEN en LAN0

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

De Notaris l_.e Gorbesler te, Iseghem, 
zal openbaar verkoopen :

STAD ISEQHEM.
Koop 1. — Huis, sc'iuur, stallingen, suikerijdroogerij 

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

Koop 2. — Zaailand, groot 33 a. sektie D nummer 
781a. Koopen 1 en 2 zijn verpacht buiten de suikerij
droogerij aan Heer Cyriel Maertens mits 325 fr. lasten- 
vrij tot 1 October 1921.

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

suikerijdroogerij stalling en hof groot 17 a. 38 ca. sectie 
B. nummers 1379b en deel van 1379i. Boom- en haag
prijs 131 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 haagprijs 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 ca sectie B deel van
1379i. Boom- en haagprijs 65 fr.

Koop 8. — Bouwgrond 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 Jean 

Mahieu te Rousselare mits 425 fr. boven de lasten tot
1 November 1921.

De Oorlogschade toe te kennen aan koop 3 wordt hier 
mede verkocht.

Z I T T I P i J  G E N  :

TOESLAG op Donderdag 16 Juni 1921, om

2 ure namiddag ter herberg “ T OUD STADHUIS „ be- 
bewrond door Heer Remi Sabbe-Verstraete, Koornmarkt.

Er zullen samenvoegingen toegestaan zijn.
De koopers worden ver/ocht zich te voorzien van hun 

huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE HERBERGEN
en verschillige perceelen LAND 

------ te ISE G H E M . ---- —

De Notaris 3L-.TEÎ C O R B E I S I E Ï H  te Ise
ghem daartoe in rechte benoemd zal ten overstaan van den 
Heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en met de 
pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en met tus
schenkomst van den Notai is CAMERLYNCK te Rous
selare, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.

Koop 1. — Huis. tuin en stalling, Herberg * St Eloy „ 
3 a. 80 ca , sectie D, 329d-329e. Bjom- en haagprijs 50 fr. 
Gebruikt door Debruyne Alfons mits 440 fr. per jaar 
met p>rceel D 55a tot 1 Oktober 1921 

Koop 2. Huis en land, 12 a. 90 ca. sectie D 326b 
en deel 330c. Gebruikt door Debruyne AUard, mits 
13 fr. per nuand tot 1 October 1921.

Koop 3. — Land, 20 a. sektie D deel 330c,
Koop 4. Bouwland, 18 a. 10 ca. sektie D deel 5óa.
Koop -5. — Bouwland, 8 a. 10 ca. sektie D deel 55a.
Koop 6. — Lind, 15 a. sektie D deel 55a.
Koop 7. — Land, 11 a. 60 ca. sektie D deel 55a.
Koop 8. — Land, 8 a. 60 ca. îektie 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 
Oktober 1921.

Koop 9. — Herberg ‘ De Klokke „ met gerieven,
gelegen in de Gentstraat, 1 a. 8 ca. sektie A. 829a.
Gebruikt door Vandenbussche Alberic) mits 17.50 per 
maand.

Koop 10. — Herberg * De Katte. „ met hof en ge
rieven, gelegen in d-i Kortrijkstraat, 2 a. 33 ca. sektie 
A 617c-618lt. Gebruikt door Vansteenkis*e Emiel, mits 
17 fr. per maand.

Er zullen samenvoegingen toege3taan worden.
1/2 O/o INSTELPENNING.

ZITXI]VG-E1V :
INSTEL op Vrijdag 10 Juni 1921,
TOESLAG op Vrijdag 24 Juni 1921, telkens om 

2 ure namiddag in liet Vredegerecht te Iseghem. ter 
herberg “ De Groote Hert „.

De koopers worden verzocht zicli te. voorzien van 
hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

TE KOOP

bij de firma 0. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blaka in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
1 l, Iseghem.

N000 ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
F to u s s e la r  e s t  r a a t ,  SO :%£

Dr DELCROIX

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

GRÉDIT FONCIER D ’ A I W E R S
H U L P H C r i S  Roussölarestraat, 25, ISEGrHEM.

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

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 u/o

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1’ op zicht 3.60 °/°

2° op termijn van een jaar 4. °/°

3 op termijn van twee jaren 4.25 °/°

AANKOOP en VERKOOP ¥dn Friiisch, logisch ea Ainïriüaaascli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan mui ltkomen b’j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M iV I E ie  Iseghim. 

Leden : Paul SCHOTTS. Gs.-neants Sakrelaris ingalmuister,
lozef SPINCEiVÏAILLE dokter in geneeskunde Rumb.ke,
Eugène VEHH^M^E dokter in geneeskunde Iseghem. *



Credit Foncier île Mm
(BELGISCH G RON DCRE DIET)

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1835
Maatschappelijke Zelel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.Hypotheekleningen S Ä v“„“ « ' t S

voorafgaandelijke kosten om het koopen van hnizen en gronden en het Bouwen van Hnizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen, zonder verlies van intresten 
RECHT van door La Koyale Beige, mits eene zeer 

ematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
oen verzekeren van het verschuldigde kapitaal,

Lijfrenten en Levensverzekeringen

Ohlinatipn <1 r b  d e  gewaarborgd: 1» door ever- 
U U Ilyducn  V I / — 0 ,0  eenkomstige pandleeningen ;
2’ door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortisseraentsfonds 
▼au de leening van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor
8.400,000 frank van die obligatien.

Zij mo*en eea allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worJen.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
dunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den beer 011KR SA.BV, Wisselaar, 1, St- Jorisstraat, KORTRIJK.

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

Henri M ertaen-Lapire
KA.STBSLSraA.AT, 1 0  

-----------------  I S E G H E M  -----------------

Extra Stout en Jannekens bier
van de Hodelbroawerij Gebroeders Callebaut, Wieze

-  -  B o e i t  e n  P i l s e n  -  -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN  A L L E  ST IJLEN  en

Alle slach ?aa MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPO ED IGE  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D . ï  P É L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,  | O C P U C ( | | l
recht over St Hiloniuskerk

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- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

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 
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.

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.

X J E  K O O P  een GOEDEN TREK
HOND zich te wenden Rousselarestraat n° 14.

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

Eene deftige Juffer zoekt plaats in een 
Burgershuis, om in tH wonen mits yowl.- be
taling. Inlichtingen te-u bureele van 't tilad.

Eene handelsfirma der Stad vraagt Jongeling
van 16 tot 20 jaar kunnende fransch schrijven 
en opstellen.

We Emile GMiere-Deleile
Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

OPENING VAN EEN WhKEL
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 
en KINDEREN ARTIKELEN

G OEDE EN  T R O U W E  B E D IE N IN G .

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. I SEG H EM .

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.

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

H u is In  den Fortior ,,

W e BOSTYN^DËPOORTER
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 lle s  aan voordeeliffe p r ijz e n .

T E  K O O F *  : 4 wielen met bij
gaande assen, kunnende dienen voor tribol. 

Hoogte der achterwielen : 1,75; breedte 11 cm. 
Hoogte der voorwielen : 0,90; breedte 11 om. 

Zich wenden ten bureele van ’t blad.

T E  K . O O P  per occasie 2 bedden 
met de ressorsbakken.

Adres ten bureele van ’t blad.

HUIS
D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

St hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

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

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

— E e rlijk e  en  t ro u w e  b e d ie n in g  — 
Z u iv e re  en g o e d e  w a re n .

IN DE PLASTRON.
Marktstraat, 4 4 :, 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. — Rource in 24 uren.

RIJKE KEUTVAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte  en Fantasie  Hem den 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,
TE BEKOMEN BIJ

le r ic  ROSSELLE-MAERTENS
Meenenstraat, ISÄGHSM.

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 INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen -

De Cachetten KEPHIL
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.

A LLE E N  TE BEKOM EN
B IJ  DEN UITVINDER

Apotheek JL Ä I* E  Ä

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM
IN  DE  G O U D E N  PLU IM !

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN *

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
'W ’estminster Stout 

Schoth-ale — I3aie-aie.
Verkoop van 'W'ijnen

HANDEL in KOLEN.

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

Doctor H. Van Quaelhem
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 der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

H U I S

J. Vanlaiideghein-Beliaegfie
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, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
YOOR MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
[Specialiteit van

CORSE TS Merk H, D. B.

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W 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 van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen en allo verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle coneurentieëu 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 kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; mazimathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde 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 ons adres :
Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Mevrouw W Y K E S

(volgens een foto)

MRS. W YKES (from photo»

Onophoudende pijn  in den rug  

Snelle en Volledige Genezing
Wordt gij s’ morgens wakker met 

een gevoel vftn loomte en moeiheid, 
van stijfheid in de gewrichten en een 
vui’.en smaak in den niond? Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of don rug gewaar?Voelt gij u 
Kwnarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dan moet gij u laten verzorgen wegens 
stoornis in de lenden. Kr hapert wat 
«an uwe lenden en het giftige pisguur, 
dat zóu moeten afgescheiden worden, 
lui.at in t ’ bloed. De pillen De W itt 
v(v:v lenden en blaas hebben een vol- 
i" . i' i' n bijval genoten in duizenden 
(itV i.ka  en uit alle werelddeelen 
su-cr.au n ons de getuigenissen toe.

Mev. Wykes, 23, Victoriastreet, 
Kui.i alon, schreef in 1912 :

« G.■durende meer dan 7 jaar heb ik 
c u \'r. < selijke lendenziekte moeten 
doorstaan eu lieb heel scherpe pijnen 
in dan rug geleden. Ik heb meermaals, 
redurende dit lange lijdenstijdperk, 
in zorgwtkkeuden toestand verkeerd 
wanneer do p ijn  me vooral in den rug 
en in do lenden te pakken liad. Toen 
ik mij moest bukken onderstond ik 
een echte marteling en de minste 
beweging deed m ij pijn. Ik was als 
een schroef geklemd, die meer en meer 
toeneep. rk beproefde verschillende 
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aanduide. Maar 
ïMc ts scheen mij te kunnen redden. In 
den beginne van 1913 hoorde ik  van de 
piiicn De W itt voor lenden en blaas 
s; : eken en ik besloot ze te beproeven.

« Ik  ben gelukkig zulks gedaan te 
hobben want ik voelde m ij ontlast van 
de eerste dosis af. Ik  kocht eene twee
de doos aan bij den lieer Bakker. 
Abeystraat, en ik voelde m ij dadelijk 
beter. Ik  werd vlugger en erkzamcr 
en ik voelde m ij een lieel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
besloot ik mij volledig te genezen en 
ik ben verheugd te kunnen zegiraa dat 
zulks gelukt is, want gedurende de 
laatste twaalf maand beu ik geheel 
bevrijd geworden vau m ijn  vreezere 
kwalen en ik ondervond niet de 
minste p ijn  meer in  den rug. »

B ijna 3 jaar later, in April l91fi, 
schreef Mev. Wykes :

« De pillen De W itt voor lenden en 
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet d a 
minsten twijfel daaromtrent. De p il
len zal ik steeds mot een geveeld vau 
diepo erkentelijkheid aan ieder a .a be
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van ds/3 
verheerlijkende getuigenis voort ga :t:» 
te Jijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De W itt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogeu geen mede din
ging in de genezing vau rheumatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Triglit- 
ziek te (nierziekte.). Steeds brengen zij u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de pij-• 
nen af en een zekere blauw heid/Ie^ ris 
bewijst dat het geneesmiddel^ de 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne werking uit te oefenen.

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

Indien gij do pillen koopt, verzeker 
u dat het eclite pillen De W itt zijn, in  
witte doozen met drukwerk in  blauw 
en goud verpakt en op de fleseh een 
stempel m-bt..ü\v"ïak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur clan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De W itt 
and C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanselirijven.

De pillen De W itt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onniiddelijk toegestuurd war
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De Witt et C°, 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Ta Verkrijgen te I3Ë JEISM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WÏFFEL9, 53, Marktstraat; 
LALEMAN, \ Bruggestraat.


