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— — Schatkistbons — —
5 0/0 DER MUNTHERSTELLING

DE BANQUE DE -COURTRAI,
brengt ter kennis der houders van Kasbons 5 o/o der Muntherstelling 
uitkeerbaar den 31 December 1921, en welke begeeren de uitbetaling 
hunner titels te bekomen, dat, volgens de wet van 30 Juli 1921, de bons 
moeten nedergelegd zijn tusschen 10 en 24 Oogst 1921, ten einde van een 
bijzondere stempel bekleed te worden.

De Minister van Geldwezen is gemachtigd om Schatkistbons met vijf ten 
honderd intrest 's jaars te beginnen van 1 December 1921 en uitkeerbaar 
den I  December 1925, uit te geven, tot het beloop van het noodige kapitaal 
om de Bons der Muntherstelling die niet binnen het vastgestelde tijdverloop 
zouden nedergelegd geweest zijn, te verwisselen.

De houders zullen, ten tijde der verwisseling recht hebben op de be
taling van :

i°) Bene premie in geld, vertegenwoordigende vijf ten honderd van 
het nominaal kapitaal der verwisselde Bons der Muntherstelling ;

2«) den koepon van 1 December 192t tot deze bons behoorende.

DE BANQUE DE COURTRAI,
te Iseghem gelast zich ZO N D ER ^KOSTEN der verrichtingen van ver

nieuwing en uitwisseling der Kasbons 5 0/0 der Muntherstelling.

zonder kostenWisseling van vreemde munten j 

Inning van intrestbriefjes j

-  — ALLE BANKVERRICHTINGEN

Eeuwfeest te Iseghem.
H et B roederschap van het H . Sakram ent, 

ingericht op S int-H ilonus’ parochie, viert zijn 
tw eehonderdjarig bestaan.

T e dezer gelegenheid heeft zijne Hoogweerdig- 
heid de Bisschop toègestaan dat er eene 
plechtige en openbare betooging geschiede ter 
eere van het H . Sacram en t.

Deze betooging zal plaats hebben den Z on
dag 21 Augusti ’s nam iddags : te 3 uur
plechtig lof ; te 4 uu r groote volksoptocht voor 
Iseghem  en om liggende, voor m annen en voor 
vrouw en.

’t Godsdienstige I$eghem moet dien dag in  
feeste zijn . Alle katholieke huizen wezen 
bevlagd ; alle katholieken nem en deel aan den 
optocht ; alle katholieke vlaggen in den stoet !

D uizenden geloovigen moeten d ien dag b id 
dend en zingend door onze straten trekken 
in eerbiedige hulde van geloof en aanbidding  !

’t W eze een godsdienstige feeste lijk er te 
Iseghem  nog nooit gezien werd !

In  den Boerenbond voordracht 

door Hoogleeraar Sap, Volksver

tegenwoordiger.

De Vlaamsche W et.
Eindelijk is ze gestemd geraakt : 74 stemmen 

voor, 57 tegen en 14 onthoudingen.

De eerste maal verwierf zij in de Kamer 
95 stemmen, waaronder die van verscheidene 
Walen, vooral tot de rechterzijde behoorende. 
Ditmaal stemden die Walen tegen, onthielden 
zich of bleven weg. Slechts drij bleven hunne 
eerste stemming getrouw : staatsminister Levie, 
minister Wauters en heer Demblon.

De Vlaamsche socialisten stemden voor, de 
Waalsche tegen; slechts vijf liberalen hielpen 
de wet er doorhalen ; wat de katholieken 
betreft, al de gekozenen van het Vlaamsche 
land die aan de stemming deelnamen, brachten 
een goedkeurende stem uit ; de meeste ka
tholieke Kamerleden van ’t arrondissement Brus

sel insgelijks

Uit het behandelen der wet en uit de eind
stemming is dus nogmaals gebleken dat de 
Vlaamsche zaak geen hatelijker vijanden heeft 
dan de liberalen. Wisten wij ’t nog niet, 
we zouden er thans stellig niet meer aan 

tfwijelen.

Wat nu de wet zelf betreft, er zijn vele 
goede kanten aan, maar zooals heer Van Cau
welaert zich ter Kamer uitdrnkte, ze beant
woordt niet meer ten volle aan haar doel, 
door de verminkingen welke de Senaat er 
aan toebracht. Nochtans, voegde hij er bij, 
ondanks hare gebreken, zij huldigt het beginsel 
van de gelijkheid der talen op bestuursgebied.

Da waarde der wet ligt vooral in hare toe
passing. Ongetwijfeld zal van menige zijde 
gepoogd worden de wet te saboteeren in hare 
uitwerksels ; trouwens de organen der frans
kiljons en andere wilo.nisants kondigen het 
onbewimpeld aan.

Een verwittigd man geldt voor twee.'

Caveant Consules.
Wie veel reizen moet, met vele menschen 

spreken en handelen, moet natuurlijk vele dom
migheden hooren, want de wijze Salomon heeft 
gezeid : Infinitus est stultorum numerus (1). 
Maar tusschen al die dommigheden, kan men 
toch somtijds iets oprapen, dat nuttig is voor 
zijn zelven en zelfs voor dezen, die meenen 
hét monopool van het verstand in pacht te 
hebben !

Zoo hoorde ik een financieman, die sprekende 
over de achturenwet, het volgende zei : Indien 
er in de belgische nijverheid niet neerstiger 
gewrocht wordt, met meer vakkennis fijnder 
werk voortgebracht, aan geen lagere loonen 
kan of wil gewrocht worden, zullen de Bel
gische nijverheidsvoorbrengselen op de wereld
markten niet meer kunnen konkureeren en zal 
de belgische-nijverheid zijne eigene dood sterven. 
Indien er geen einde komt aan het belgisch 
staatssocialismus, dat het land naar den afgrond 
leidt ; indien er geen einde komt aan het 
gedurig wassend leger van ambtenaren, be
dienden, bureelratten, pennelekkers, opzieners, 
bestuurders en begrootingswreters die allen 
willen leven als groote Seigneurs, ten koste 
der voortbrengers, gaat het belgisch bestuur 
regelrecht naar de Staatsbankroet

Zou het dan, het oogenblik dreigen te 
worden, de belgische staatsweerden voor de 
liefhebbers te laten ? Men zou zich afvragen, 
of de meerderheid van ’t belgisch Volk nog 
klaarziend genoeg is, om te verstaan, dat, 
in het belang van ’t Vaderland, dat in zijne 
grondvesten dreigt geschokt te worden, het 
hoog tijd wordt, het kwaad in zijnen wortel 
te keer te gaan en het staatssocialismus, als eene 
verderfelijke huishoudkundige onzin en dwaalleer 
den kop in te slaan, en in zijne plaats, de 
kristene volksgezinde huishoudkundige leer te 
doen heerschen. Belgie is altijd het land ge
weest van gezonde gedachten, « le  bon sens».

Mochten, voor ’t welzijn van ’t schoonste 
land der wereld, die gezonde gedachten, door 
den warboel van den oorlog, eenigszins ver
bijsterd, wederom boven komen in sommige 
verdwaalde koppen 1

Een vlaamsch rechtsgeleerde zei : Men kon
digde na de wapenstilstand zekere-hervormingen 
aan : Eenige, volgens zekere personen, noodig 
om de orde in het land te bewaren ; hervor
mingen bijzonderlijk geeischt op behendige 
wijze door de waalsche republicaanschgezinde 
socialisten, die, in den grond van hun hert, 
geen letter van hun gekend programma afstaan, 
hervormingen welke vele verstandige menschen 
aanzien als verre van noodig ?

Andere hervormingen welke de katholieke 
ordegezinde Vlamingen, in meerderheid in 
’tland, met volle recht van gelijkheid met de 
Walen, in het één en onverdeeld Belgie vroegen.

Men discuteerde, men krakkeelde in de wet
gevende vergaderingen ! Tot slot van rekening : 
De eerste hervormingen kwamen tot stand, en 
dat aanstonds, op de grondwettelijke? wijze, 
welke men kent. De tweede bleven in ’t dak, 
op de grondwettelijke wijze welke men ook 
kent.

Ik moest zwijgen en den rechtgeleerde gelijk 
geven ; en ik dacht bij mij zelven : de beste 
middel om de melk uitgelekt te hebben, is 
dat de boer de katten in de kelder kweekt. 
Boerenspreuken zijn somtijds heel verstandig ! 
Hij voegde erbij : De geschiedenis meldt 
voorbeelden van vaster, sterkergebouwde staats
vormen dan Belgie, die door staatkundige 
misslagen omverkantelden en door andere ver
vangen wierden.

Ik antwoordde hem natuurlijk : De wet 
Gods, die de opperste wet is, legt op, in ge
weten de wereldlijke overheid, het wettig 
wereldlijk bestaand gezag te eerbiedigen, en 
dat zelfs in ’t belang van den Godsdienst en 
de H. Kerk.

En ik kreeg voor antwoord : Allerbest, maar 
de H Kerk, als volmaakte, rechtstreeks en 
onrechtstreeks onafhankelijke maatschappij, 
boven alle wereldsche en burgerlijke maatschappij 
verheven, kan samenstaan met alle staatsvormen, 
en de voorbeelden ontbreken niet in de ge
schiedenis, om het te bewijzen. Zijne redeneering 
staafde mij in mijne overtuiging, dat zekere 
katholieke ? catholique avant tout ? fransquil- 
'jns, misschien ter goede trouwe, hun vader
land een slechten dienst bewijzen.

Een oud-strijder, die 4 jaar in het slijk van 
den Ijzer wroetelde, zei : Binst den oorlog, 
liep men hoog op met onzen heldenmoed ; wij 
waren de reddingsplank, de laatste hoop van 
het bedreigde Vaderland ; patati, patata ; de 
eerste vergoeding ging voor de moedige helden 
zijn ; en avant la grosse caisse ! ; en waarlijk 
het was maar redelijk ; andere verloren hun 
geld, andere hun goed, andere hunne haard
steden maar onze soldaten gaven . hun leven 
en bloed ten pande. Men had met reden mogen 
veronderstellen, dat de Wetgevers, die ’tmee- 
rendeel verre van ’t vuur, in den Haver of 
in Belgie achter de Kuipe zaten, die vergoeding, 
met algemeen natiomal hvidgeklap bij de eerste 
zitting gingen stemmen ; en dat de penne
lekkers, serviette-mannen en tutti quanti, die 
in de kazen der begrootingen peuzelen ;<• tot 
rasse uitvoering der wet, gingen een handje 
bijsteken : maar hadden onze piotjes de ver
goeding niet zelve? gaan staan stemmen, God 
weet, wat en wanneer, zij iets kregen.

Een boer van de omstreken van Moorslede, 
Pdsschendale, Zonnebeke, die van zijn land 
moest wegloopen in zijne onderveste, op zijne 
kloefen, alles achterlatende, die moeste vluchten 
Yper op, zei mij : Na de moedige soldaten, 
waren toch de ongelukkigste, de vluchtelingen, 
die alles moesten verlaten. Te Yper zag ik 
aangeplakt : Vluchtelingen, hebt moed, alles 
zal u teruggegeven worden, ’t Is zeven jaar 
geleden, mijne vluchtelingen in Frankrijk, die 
niet konden terugkeeren, kregen tot nu toe : 
0+ 0=0 ! Men vraagt het adres van dien 
plakker ! ! ! En de boer voegde erbij : In den 
Haver, heeft men een deel van de bloem uit- 
geëten, toen het belgisch staatssocialismus, 
met zijne liefelijke*theorieën, met zijn leger 
bedienden, ambtenaars, opzieners, toezieners, 
controleurs, bureelratten, pennelekkers het ove
rige van de bloem zullen opgefret hebben, 
zullen wij zeker mogen op het gruis en het 
kaf bijten ; boertjes wet uwe tanden, ! of be
geeren zij misschien in Belgie, eene tweede 
uitgave van den piottenoptocht ?

Dat hoorde ik op reis, in de vlakten van 
Normandie, mijne vluchtelingen, bannelingen 
van den Yzer, bezoekend. En ik herinnerde 
mij teksten, welke mijne meesters mij, over 
meer dan 30 jaar, op de banken van de kost
school van Poperinghe leerden :•

Caveant. Consules ; et nunc erudimini qui 
judicatis populos ; njundus vult decipi ; melius 
est prævenire quam curare; principiis obsta ; 
sero enim medecina paratur, quum morbi per 
longas invaluere moras ; enz. (Wee aan u, 
Consuls ; en leert nu hieruit, gij die het volk 
veroordeeld ; de wereld wil bedrogen worden; 
’t is beter te voorkomen dan te genezen ; 
wedersta in het begin ; het geneesmiddel wordt 
soms te laat toegediend alswanneer de zieke 
door het lang wachten uitgeflauwd is ; enz ). 
En ’k vertelde aan den boer, wat ik over 
25 j las, bij Pastor Van Hee, te I.angemarck, 
in « ’t Manneken uit de Mane » : de wereld 
is een hen.nekot, de eene zitten van boven, de 
andere van onder... en de boer verstond het 

overige Karei VAN EECKE,

Aalmoezenier der VlaimscheBoeren inNorm m iie .

(I) 't Oatil dar dwazen ia oneindig.
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Buitenlandscli overzicht
Belgie en Luxemburg.

Hel economisch verdrag tusschen België en 
Luxemburg is geteekend. Door de daad zelve 
valt dus de tolgrens weg tusschen de twee landen. 
Alles wat Luxemburg heeft komt vrij van alle 
rechten in Belgie en wederzijds, wat Belgie voor
brengt gaat in Luxemburg.

Het eerste gevolg daarvan is dat de Liixemgbur- 
sche frank, die leeger Stond dan het belgisch geld, 
gerezen is, en gelijk komt.

IOen tweede gevolg is dat de voortbrengselen 
der L’.ixemburgsche nijverheid vrij en onbelemmerd 
kunnen mededingen met de onze. ’t Gene aan 
zekere belgische nijveraars maar weinig aanstaat.

Op de wereldmarkt is zulks min te vreezen. 
Immers de 'vervoerkosten naar de have van Ant
werpen zijn hooger van Luxemburg dan van Hene
gouwen of Luik. De beigen hebben langs dien 
kanl nog eenen voorsprong.

’t Zijn ook nog eenige artikels die Belgie uit 
Luxemburg haalde die ons nu wat beterkoop zullen 
staan omdat er geen tolrechten meer en zijn,

Vroeger was Luxemburg iivet Duitschland ver- 
eenigd, Zoo kunnen ze uit Duitschland menige 
zaken koopen die ze nu beterkoop uit Belgie 
zullen trekken.

De tijd zal nog moeten uitwijzen welke voor- 
deelen beide landen uit het verbond zullen halen.

Eene andere kwestie is de volgende.
Duitschland betaalt 50 O/o uitvoerende rechten 

voor alles wat in Belgisch, Fransch, of Engelsch 
gebied moet. Luxemburg en doet niet mee iu 
dien maatregel. Z 3 gaan das moeten schikkingen 
nemen dat er ons langs ’t Groot Hertogdom geen 
deel duitsche waren en komen zonder die rechten te betalen.

Opper-Silezie

Frankrijk en Engeland zijn eindelinge daar of 
daar overeengekomen nopens de verdeeling van 
die provincie na dä volksslemming.

Nu is ’t volgen Ie te voorzien. •
Als de opperste Raad zijn beslissinge geeft, 

noch Djitschers, noch Polen en gaan tevreden 
zijn, elk gaat vin len dat zijn brokke te klein is ; 
en ’t zou nog wel kunnen tot een vechten komen.

D it maat vermeden worden.
Daarom zijn de verbondene mogendheden over

eengekomen daar ’soldaten naartoe te zen len, ten minste een divisie.
Frankrijk-Engeland en Italie hebben te Berlijn 

aan de Daitschers den vrijen doortocht gevraagd 
voor hunne soldaten door D ïitschland, ’t Is hun toegestaan.

’t Eerste dat er nu zal gedaan worden is : be
spreken hoeveel soldaten elk zal zenden. E n ’t zal 
toen nog eenen geheelen tijd duren eer ze daar 
zijn, want men betrouwt de duitschers voor geen 
haar, ’t zullen moeten voorzorgen genomen worden. 
Focli reken! dat het een veertien dagen tij I gaat 
kosten om de soldaten daar te hebben.

E n als sjan de soldaten-ginder zijn, en alle 
macht in handen hebben. o:n ‘t oproerige volk 
in bedwang te .hou len, dan mag de opperste 
raa i zijn uitsprake doen, en mogen de Opper- 
Sileziers weten wie er duitsch en wie poolsch 
zal zijn.

De soldaten gaan dan ginder blijven totdat de 
eerste misnoegdheid gekoeld is en dat er weer 
ïuste iu ’t lan 1 is.

Z >0 is ’t voorloopig overeengekomen, en ’t gaat 
alzoo zijn als ’t niet nog en verandert.

Spanje

heeft eeuwig veel ruzie in Marocco. Het dorp 
Nador is belegerd en de Spanjaarden die er zitten 
en kunnen ’t niet meer uithouden tegen de be
legeraars als z ï  niet aanstonds versterkinge en 
munitie en krijgen. Met Zelouan en Arouit is' 
alle gemeenschap onderbroken door den rook van 
menigvuldige branden, en het Spaansch leger dat 
in die streken is, en heeft geen voldoende toestellen 
van draadlooze t;!egrafie.

Uit Madrid komt \br ander nieuws ;
Er-Rajsouli, die de ziel is van gansch den op

stand zou bereid zijn om de wapoiis neer te leggen. 
Hij ward eertijds persoonlijk beleedigd en te kort 
gedaan door generaal Sylvastre en 1111 dal zijn 
wrake gekoeld is, en generaal Sylvestre dood, 
nu zou hij uitscheen van vechten.

De Mooren • hebben aan Spanje liet lijk uitge
leverd van Kolonel M >?ales ; ’t is reeds te Mellela 
begraven. Wat hel lijk betreft van generaal Syl
vestre, de Mooren zoggen : wij en hebben ’t niet gevonden. *

I’akt dat ze hem zijne ooren afgesneden hebben,
7.00 ’I de Mooren hunne m >ie is te doen, en 
dat ze hem niet verminkt en willen geven.

’t E<i is immers zoo moeilijk niet om te weten 
waar een doode generaal ligt, ’t en zijn er zooveel niet.



Griekenland en Turkye.
Grieken en Turken boffen alle (wee met hunne 

overwinningen. Wie er gelijk heefl is moeilijk 
om weten, en U is verre om te gaan kijken. Ge- 

'noeg is ’t en zooveel dat de griekcn een geheel 
einde verre in tiirksch gebied zitten, wel twee 
honderd kilometers en meer en de lurken die 
dreigden het grieksch leger te vernietigen, en 
die ’t albij jingesloten hadden zeiden ze, nog 
niet veel anders gedain en hebben dan loopen. 
Nu, ze kunnen daarmee ook warm# krijgen 
dezen tijd van ’tjaar.

I)e grieken zeggen ; Wij gaan Angora pakken 
(dat is nu de lurksche hoofdsUd). De turken 
antwoorden : Wij gaan de grieken verslaan
allichte.’t Zal dus nog gevochten -worden. l)a grieken 
hadden willen langs Constantinopel af-draaien, en 
dat pakken, ’t Ging misschien gemakkelijk gaan, 
en de grieken droomen van Constantinopel te 
hebben.

Doch nu zijn ’t de verbondene mogendheden 
die daar graten in vinden ; We zitten wij in 
Constantinopel zeggen ze tegen de grieken en 
’t is voor u verboden doorgang.

England is nog al goe vriend met de grieken, 
maar in den oorlog en helpt het de grieken noch 
rechtstreeksch, noch zijdelings zegt hel — ’I blijft 
neutraal.

Palestina.
England speelt daar een rol die hem bij de 

Kristenen en mnsulmannen weinig achting en 
liefde winnen, ’t Zijn de Joden die er op alle 
manieren bevoordeeligd worden. Als ’t. voortgaat 
gelijk het aan den gang is, ’t. gaat allichte ge-- 
heel in de handen der Joden zitten.

De Kristenen genieten er niet de minste be
scherming, en ze beginnen luidop te zeggen ; 
’t en v/as de moeite niet uit de slavernij der 
turken verlost te zijn, en onze verlossers zoo 
luidruchtig te onthalen, als ’t maar en was om 
in de slavernij der Joden Ie geraken die slechter 
zijn dan de turken.

England zit waarschijnlijk nog al in de handen 
der joodsche bankiers, ’t is zeker wel om deswille 
van geldkwestien dat de joden zooveel voorrechten 
krijgen.

De katholieken zijn er ergst aan toe. Niet 
alleen staan ze tegenover joden die almachtig zijn, 
doch ook de protestantsche secten, die millioenen 
krijgen uit Engeland en America beginnen eene 
ernstige bedreiging te zijn voor het kathoPieke 
volk. ’t Is bijzonderlijk met hunne scholen dat 
ze de katholieken de concurentie aandoen.

En van scholen gesproken, 't gouvernement 
spreekt van scholen in te richten gansch onzijdig 
waar Muselmannen en Kristenen, beduinen, drusen, 
enz. kunnen naartoe gaan.

Zulke scholen en voldoen geen katholieken, ze 
zijn verplicht ze te helpen betalen, en ze moeten 
toen nog eens betalen voor hun eigen onderwijs.

Het protestantism geïft telken jare overgroote 
sommen voor godsdienstige propaganda in Palestina. 
Wij ook moeten edelmoedig zijn als ’t er op 
aankomt onze geloofsgenooten, onze zendelingen,- 
en onze werken te helpen en te steunen in ’t land 
waar de Goddelijke Zaligmaker stierf voor ons.

Rusland.

Hongersnood, cholera, ellende die alles te boven 
gaat. Ziedaar wat het bolchevism in Rusland heeft 
teweeggebracht.

Hoover, die aan ’t . hoofd stond van het ko- 
miteit dat Belgie belette te sterven van gebrek 
binst den oorlog zal ’t nu ook op hem nemen 
Rusland ter hulp te komen. Maar ’t schijnt dat hij 
in ’t geheel niet van zin en is de' bolchevisten 
in de hand te werken. —  ’t Zou wel kunnen 
gebeuren dat de toestand in Rusland voor goed 
de bolchevisten ten onder helpt. Ze zijn er vol
strekt door overrompeld.

Rusland helpen is eene schoone zake, maar hoe 
gaan ze dat doen ? De bolchevisten hebben grooten- 
deels de vervoermiddelen vernietigd, en hoe nu 
millioenen kilo graan in ’t herte van Rusland 
gekregen als machienen en wagons vernietigd zijn, 
en ijzerwegen uitgebroken.

De ellende is er onzeggelijk, hoe zal men ze 
kunnen helpen.

Aanslag op eenen Sneltrein
Aanhouding van een der bandieten. 

Hij verraadt zijn medeplichtigen. 

Bloedig gevecht met de politie. 
Twee der aanranders worden neergeschoten.

W ij hebben den aanslag gem eld, door drij 
bandieten gepleegd op den sneltrein Parijs- 
M arseille, ■ waarbij een reiziger, die weerstand 
bood, lu itenant C arabelli, door een revolver
schot verm oord werd.

Dank de persoonsbeschrijving welke de V eilig
heid bezat nopens de drij schurken, en meer 
andere om standigheden, weet de politie dat 
een der bandieten te Parijs verbleef, in het 
« H ôtel de G renoble ».

Z aterdag m orgen bood brigadier Mettefeu 
zich in het gasthof aan, dat ónder bewaking 
van geheim e agenten stond.

Zij w ilden hem  niet aanhouden op zijne 
kam er, ten  einde hun leven niet noodeloos 
in  gevaar te stellen, m aar w achten totdat hij 
het hotel verlaten zou.

R ond 9 1/2 ure kwam hij beneden. In de 
trapzaal werd hij onverhoeds vastgegrepen en 
achterover op de den trap geworpen. B rigadier 
Mettefeu hield hem zijnen revolver onder de 
neus en knapte hem toe :

— E erst en vooral, de nam en uwer m ede
plichtigen. Ik  geef u drij seconden ; hebt ge 
niet geantwoord, dan  dood ik u !

E n  hij begon te tellen :
— E e n ...  tw ee...
De bandiet was bleek gew orden en was teene- 

maal onder den indruk  van M ettefeu’s kracht
dadig optreden. N og voordat de brigadier drij 
had gezegd, kwam er uit zijn beklem den gorgel 
een naam  :

— M arcel B ertrand.
— 't Is  wel ! zei de brigadier. M aar ik

m oet ook den naam  van den derden kam eraad 
w eten ... E e n ...  tw ee... .

— Jules T hom as...
E n  d e  kerel vervolgde :

— Doet me geen kwaad, ik zal alles zeggen. 
Z onder meer deed m en hem  de handboeien 

aan, snuffelde in  zijne zakken, en vond er : 
een groot autom atisch pistool ; een uitgewerkt 
plan van den aanval op sneltrein n r. 5 ; een 
zakboekje, w aarin.de nam en aangeteekend ston
den der staties langsw aar de bandieten , n a h e t  
plegen van hunnen slag, zich uit de voeten 
konden m aken, alsook de vertrekuren der treinen 
die hen zoo spoedig m ogelijk te Parijs konden 
brengen.

De handen van den aangehoudene waren 
vol schram m en.

Hij werd dan in een auto gesmeten en naar 
het politiebureel van de Quai des Orfèvres 
gebracht.

Daar werd gevonden dat hij zekere Menclas 
C herrier was, 26 jaar oud, geboren te Parijs, 
m aar van Griekschen oorsprong. Hij gaf 
zich u it voor student in de medecijneri. 
Inderw aarheid, hij was een dief en oplichter 
va.n beroep, die reeds verscheidene veroordee- 
lingen onderging. Hij deed een straf van 18 
m aanden uit te Grerfobley toen hij de vrijheid 
bekwam door de am nestiew et.

Te G renoble, in de gevangenis, maakte hij 
kennis met B ertrand en Thom as, en toen zij 
alle drij zich op vrije voeten 'bevonden, maakten 
zij te zamen ééne bende.

* * »

O ndertusschen hadden agenten der Veiligheid 
het spoor gevonden van B ertrand en Thom as, 
die op den m iddag een verversching namen 
op het terras van een café, op den hoek van 
het F aubourg  St H onoré en de Place des 
Ternes.

De agenten legden zich in hinderlaag en 
wachten totdat de bandieten zich te m idden 
van den openbaren weg zouden, bevinden om 
hen dan te overvallen.

Op het gaanpad van de^A venue des Ternes 
m eenden de politiebeam bten het oogenblik 
gekom en. E r ontstond een verwoede strijd. 
De booswichten w aren sterk gebouwde kerels, 
die onm iddelijk Minnen brow ning bijderhand 
hadden om zich te verweren. Op zeker oogen
blik ging inspecteur Vidai het onderspit delven. 
Op zijn hulpgeroep komt inspecteur L egrand 
toegesneld, die B ertrand m orsdood schoot.

Thom as liet zich evenm in vangen"; hij joeg 
eenen kogel in den buik van den politiem an 
Curnier, die badend in zijn bloed neerzeeg. 
D an m eende inspecteur M aître dat hij den 
schurk niet langer gelegenheid mocht geven 
tot bloedvergieten en hij schoot T hom as neer. 
Deze bleef op den slag dood,

De lijken der twee bandieten werden eerst 
naar de Prefectuur van politie en daarna naar 
het doodenhuis gevoerd, waar ze geschouwd 
werden.

De gekwetsten inspecteur C urnier is gestorven. 
De politieprefect, de m inister van Binnen- 

landsche Zaken en verscheidene hooge arftbte- 
naars hebben het slachtoffer van zijnen plicht 
in liet gasthuis bezocht.

De aangehoudene Cherrier beweerde tijdens 
zijne ondervraging dat van al de reizigers er 
m aar een m oed toonde, nam elijk luitenant 
C arabelli, die het met zijn leven bekocht.

N adat de schurken aan het noodsein getrok
ken hadden om den trein te doen stilstaan, 
sprongen zij er af in ’t v lakkî veld. Zij wisten 
niet waar zij zich bevonden en liepen maar 
voort op goed valle ’t uit. Aan het kerkhof 
van N olay verbrandden zij de brieventesschen 
en papieren der beroofde reizigers en deelden 
den buit, H ij bedroeg niet veel : 4000 fr. 
C herrier kreeg voor zijn deel i3oo  fr. Thom as 
behield de gestolen juweelen en zou trachten 
ze te verhandelen. Hij heeft er den tijd niet 
toe gevonden.

De Vlaamsche 

Betooging te Brussel.
Op Zondag 28 Oogst aanstaande richten 

vooraanstaande Vlamingen van alle partijen, 
eene groote betooging in te Brussel voor het 
bekomen der Vlaamsche eischen en wel bij
zonderlijk voor de vervlaamsching der Gentsche 
hoogeschool.

Het minimum dezer eischen is het volgende : 
in het Bestuur weze de taal van de meerder
heid der bevolking de bestuurstaal ; in het 
Gerecht moet de geheele rechtspleging in 
’t Vlaamsch geschieden in Vlaanderen door 
rechters en advokaten die de taal van het 
volk verstaan en bekwaam zijn in die taal te 
pleiten ; in het Leger vragen wij de geweste
lijke indeeling en Vlaamsche en Waaische 
regimenten, waar de bevelen wederkeerig in het 
Vlaamsch en Fransch zullen gegeven worden; 
in het Onderwijs moet de moedertaal de voertaal 
zijn in alle graden, daarbij eischen wij de 
volledige vervlaamsching der Gentsche hooge
school.

Alwie daarmêe instemt diene op 28 Oogst 
naar Brussel te gaan om aan die betoogirTg 
deel te nemen ! Daartoe wekt de Katholieke 
Vlaamsche Studiekring van Iseghem eenen 
oproep aan alle weldenkende Vlamingen van 
stad en omliggende om dien dag gezamentlijk 
naar Brussel te-trekken om er onze Vlaamsche 
eischen luidop te laten hooren en er bewijs 
te leveren van den onverzettelijken wil van 
het Vlaamsche Yolk tot het bekomen dezer 
eischen

Alwie kan geve dus zijn naam op aan den 
heer Joseph Mylle, Meenenstraat, 24, ten einde 
het noodige te doen om de reis aan vermin
derden prijs te bekomen.

W ij rekenen op eene tarijke opkomst.

De K atho lieke  V laam sche S tud iekring .

H. Sacramentscongres te Brugge.
Zondag, Maandag en Dinsdag had er te Brugge 

de H. Sakramenfprocessie plaats.
Ter gelegenheid van dat congres was er Zondag 

namiddag een groote volksoptocht door de versierde 
stratenvan het schoone Brugge.,

Een groolercn ec schoonoren volksoptocht en 
heb ik nooit gezien ! Horloge in de hand duurde 
de optocht van de gendarmen die den stoet openden 
tot de gendarmen die den stoet sloten, een uur 
en vijf en Iwinlig minuien. Tweemaal lelde ik

• hoeveel volk er per minuut voorbijtrok, en den 
eersten keer met ’t begin van den sloel trokken 
er 120 personen por minuut voorbij ; den tweeden 
keer wat later trokken er 190 per minuut voorbij
langen tijd moeten er nog meer voorbijgetrokken 
zijn per minuut. Ge kunt nu uitrekenen hoeveel 
duizenden personen aan dien volksoptocht deelnamen!

En de stoet trok voorbij zonder de minste on
derbreking, zonder eenigen stilstand ; eenë regel
matigheid zonder weerga. Dat heenstappen van die 
lange groepen vrouwen en mannen was regelmatig 
afgewisseld door muziek en gezang en gebed. Ik 
zag daar ook Baron Karei, Baron Raphaël, Baron 
Benedikt die met hunne zonen bij hunne dorps- 
genooten stapten, blootshoofds en biddend den 
langen ommegang volgend ! ’t was ook een ware 
pracht én rijkdom van vlaggen en banieren uit 
al de verschillige parochiën.

En de indruk ? Dat de kern van het Vlaamsche 
volk nog door en door godsdienslig is, 1 en dat 
geene enkele stad kan feeslen lijk Brugge !

STADSNIEUW S. 
De 4 Augusti.

De 4 Aiigusli werd ook tot Nationale Feest 
uitgeroepen, ’t Is de verjaring van den snooden 
inval der Duitschers in Belgie,- ’t begin van zoo
veel ellende voor ons land en ons volk. —  Waarom 
dat vieren ? zeggen sommigen. Opdat op dien dag 
Beigie zijnen eed getrouw bleef en liever onge
lukkige dagen te gemoet ging liever dan zijn woord 
te breken. Den 4 Augusti vieren de Belgen’ niet het 
begin van den oorlog maar de daad van eerlijk
heid. ’s Morgens om 9 1/2 hebben al de klokken 
geluid van Iseghem en de Sirenen der fabrie
ken. ’t Was waarlijk indrukwekkend, bijzonderlijk 
te lande ia open veld waar tusschen dit groot 
gedruis uit Iseghem men nog dit van Rousselare en 
de andere omliggende gemeenten gewaar wierd.

— Door 'de feesten van Rousselare is Baron Karei 
belet morgen zondag zitdag te houden in het 
Gildenhuis.

— Morgen en acht dagen Ie 5 u. groot tuinfeest 
op de Groote Markt.

— Vrijdag 19 Augusti congres voor de mis van 
eerherstelling.

Te. 10 1/2" u. plechtige Hoogmis door hét, volk meagezongen.
Te 11 ure in de Feestzaal van de Congregatie 

algemeene vergadering voör de ijveraarsters en de 
leden van de mis van Eerherstelling uit Iseghem 
en uit het omliggende.

Te 2 1/3 ure. Vergadering voor alle leden met 
verslagen over de inrichting en den loesland van 
hel werk in verschillige Parochiën.'

Te 5 1/2 ure. Plechtig lof,
Te G ure. Besluiten van het congres. Feestavond. 

Voordracht met lichtbeelden.
— Zondag 21 Augusti. (jroolsche betooging 1er 

gelegenheid van het Iweehonderjarig beslaan van 
het Broederschap van ’t H. Sacrament. Te 4 ure 
groote volksoptocht ter eere van liet II. Sacrament 
voor Iseghem en omliggende, voor mannen en 
vruuwen.

Sint Jozefs gesticht — Iseghem. i*

Op W oensdag, 27 Ju li vierde de M iddelbare 
school voor de eerste m aal na den oorlog de 
plechtige prijsuitdeeling . De nieuw geschilderde 
zaal, het heropgericht tooneel en de luister 
der plechtigheid wekte in de jongen een g e 
voel van eigenwaarde en schoonheid, en deed 
lien eens te m eer verstaan hóe belangerijk 
opvoeding en onderwijs zijn .

H et koor « D aar is een lied » alhoewel niet 
omkleed met een w eeldrig orkest, werd goed 
gesmaakt om. de zuiverheid der stèm m en en 
de eenheid der bew eging.

H et stukje « De m artelaar van het heilig 
Sacram ent » in drie bedrijven, w erd m et g re
tigheid gevolgd. De schikking van tooneel en 
het wemelen der bonte k leederdracht hebben 
het stuk veel verheven. Al konden som m ige 
tooneelen met m eer levendigheid doorgevoerd 
worden, toch waren gebaren en handelingen 
uitstekend. E ch t k inderlijk  en eenvoudig waren 
de kinderscenen en hoe schoon en tevens 
stichtend werd de leer van het heilig Sacram ent 
ons voor oogen gesteld. De Eucharistische kruis- 
tochters zullen er eene les in vinden — de 
k inders van N icephorus weten door hun  praten 
over het heilig Sacram ent eene m artelaarswil 
in Sam uel te wekken — zoo kunt ge ook 
door uw woord en voorbeeld anderen tot 
Jesus in zijn aanbiddelijk Sacram ent w innen.

Bij de prijsuitdeeling hebben de volgende 
leerlingen uitgem unt :

E e r s t e  S t u d ie j a a r  — 45 L eerlingen.
Prijzen van Uitmuntendheid : 1 . Germ ain D e

blauwe, Lendelede ; 2 . M aurits W indels,
Em elghem  ; 3. Camiel Denys, Iseghem  ; 4 . R e
né Kesteloot, N am en ; 5. G ustaaf Dem uynck, 
Iseghem ; 6 . G ustaaf V andeputte, Oost-Roose
beke ; 7 . P ierre  V ancanneyt, . Em elghem  ;
8 . Constant V anhaeverbeke, Iseghem .

T w e e d e  S t u d ie j a a r  — 24 L eerlingen .
Prijzen van Uitmuntendheid : 1 . A rthur Soe- 

nens, Ing e lm unste r; 2 . Marcel Soenens, In 
gelm un ste r; Georges R em aut, Lendelede.

D e r d e  S t u d ie j a a r  — 21 Leerlingen.
Prijzen van Uitmuntendheid : 1 . Antoon De- 

simpelaere ; 2 . Camiel D 'H ondt ; 3. Juul
Ghekiere.

H et eerem erk gejond door den W eledelen 
H eer Baron Alexander Gilles de Pelichy aan 
den leerling van het 3e Studiejaar, die den 
eersten prijs in U itm untendheid  behaald heeft, 
werd toegekend aan M. Antoon Desim pelaere, 
van Iseghem .

Ruim  om trent 60 oud-leerlingen van M iddel
bare School zoo een klein college voltrekken 
hunne studiën in andere onderwijsgestichten
— 33 ervan volgen de studiën der oude 
hum aniora en zijn verdeeld als volgt ;

Rhetorika : 5 studenten ; 2C klas 5 studen
ten ; 3C klas 3 studenten ; 4e klas 6 studenten ; 
5? klas 8 studenten ; 6e klas 6 studenten.

Z iehier hoe zij verdeeld zijn — en  de u it
slag der w edstrijden :

Brugge : Broeders van den H. Franciscus.

Moderne Humaniora : 3e klas : 14e naprijs : 
Alfred D riesens.

Sint Leo — Brugge.

Moderne Humaniorà : 4« klas : 5e naprijs : Jan  
Callens; 2* klas : 2« naprijs : Georges Comeyne, 
Ingelm unster.

St Lodewykscollege — Brugge.

3e en 4e Studiejaar : i e prijs U itm untendheid  : 
Jos. Sioen.

Capucienen — Brugge.

Oude Humaniora 2e klas : %).e P laats : Marcel 
Hostens ; 5e P laa ts  : F rans V andew alle ; 
4e klas : 3e P rijs .U itm untendheid : Leo
V andaele ; 4e P rijs U itm untendheid  : Alberic 
Vansteenkiste ; 5e klas : i e P rijs U itm un tend 
heid : Georges B londeel ; 6e klas : 1Ç P rijs : 
Antoon Vandewalle; gc P laats : G erard Colpaert. 

Sint Michiels-college — Brussel.

Oude Humaniora : 3C klas : 6° N aprijs : Leo 
Defauw ; 4e klas : I e N aprijs : Jozef Defauw ; 
5e klas : 9° N aprijs : E ugeen Defauw ; 6e klas : 
4° N aprijs : Auguste Defauw.

Gent — Sint Barbara.

Oude Humaniora : R hetorika : 3° P rijs :
P ierre  Deldycke ; 7° P rijs : Jean C arpentier ; 
411 klas : 511 P rijs P au l Deryckere.

Gent — Sint Gregorius gesticht.

Moderne Humaniora: 3fi S tudiejaar : 1.0" P la a ts :  
Noël S in tobin .

Kortrijk — Sint Amandscoilege.

Oude Humaniora : 2e klas : 2e P rijs  U itm u n 
tendheid : E m m anuel Allaer ; 4e klas : 20e
N aprijs : André Gasquet.

Moderne Humaniora : 5e - klas : 14 N ap rijs :
• G érard T anghe ; V oorbereidende klas I e Jaar 

3" N aprijs : A ndré Spillebeen.
Rousselare — Klein Seminarie.

Oude Humaniora : R hetorika : I e N aprijs : 
Gerard Staelens ; 4e N aprijs : Rem i V andeputte. 

2e klas : 41' N aprijs : Jozef Descheemacker.
— 3' klas : 4e N aprijs : Jozef M ahieu, L en 
delede ; gL N aprijs : G erm ain Vandewalle. —
4’’ klas : 2e Prijs U itm untendheid  : Cyriel
Declercq. — 5e klas : 2e N aprijs : ^Edgard
Vandewalle ; 12e N aprijs : Jozef F ou lon ,’
Em elghem  ; 21e N aprijs ; Jozef Verhoest,
Cachtem, — 6 klas ; 14e N aprijs : U rbain
Stragier, Em elghem . — 6° M oderne : Ie P rijs
U itm untendheid ; ITenri D evriendt.

In de voorbereidende klassen hebben R . 
Holvoet en G. D egraer eenen naprijs bekom en.

Sint Jozefs gesticht — Thielt.

Oude Humaniora : R hetorika : 15e N aprijs : 
G erard Denys. — 4“ klas : 1'' P rijs  U itm un
tendheid : Ju u l Sarre ; 4e N aprijs : F loren t
Claeys. 5e klas : i e P rijs U itm utendheid : 
M aurits Dekeyzer, Em elghem  ; 6e P rijs  U it 
m untendheid : Leo B erlam ont. — 6" klas 
5° N ap rijs .: A ndré P attyn , E m e lg h em ; i 3 : 
N aprijs : P ieter Devos.

Normaalschool — Thourout. 
i c Studiejaar : ye P laats : G aspar Vanbesien.

— 2e Studiéjaar : i 5 e P la a ts :  A ndré Saelen.
— 3e Studiejaar : 14e P laats : P ieter T anghe ; 
25e Plaats : Michiel Sarre.
4e Studiejaar — Eindexam en voor Onderwijzer 

I e P laats : A lbert Vandom mele ; 3e P laats 
F rans Sarre ; 4e P laats : M arcel Desm adryl. 

College — Poperinghe.
Oude Humaniora : 2e klas : 5a N aprijs : Jozef 

Declercq.
Oblaten — Waereghem.

5° Latijnsche klas : 2e P rijs U itm untend- ■ 
heid : Jozef H oornaert.

Geeraardsbergen — Josephieten college.
Oude Humaniora ; 3e klas : 2e P rijs P ieter 

Declercq.
Abdijschool van St Andries —

Zevenkerken (bij Brugge).
Oude Humaniora : 5C klas : 3e N aprijs : Paulus 

Declercq.
De heer A lbert Spriet heeft in St Lucasschool 

te Gent, afdeeling bouw kunde 3e Studiejaar, 
den eersten prijs met groote onderscheiding bekom en.

De heer Auguste De Busschere, behaalde 
in St Lucasschool te D oornijk, den ie prijs 
met onderscheiding in 't penteekenen (afdeeling 
steendrukkerij) en een i e prijs in het natee- 
kenen van plaaster ; zijn broeder Joseph, 
behaalde ook een i c prijs met onderscheiding 
in het penteekenen (afdeeling steendrukkerij), 
een i° prijs in de schilderkunst, en een na
prijs in 't nateekenen van plaaster.

Aan de S tudenten en aan hunne geachte 
Ouders hartelijk proficiat !

Ond.erscheid.ius.
Heeren J. en W . Vercoutere. bouwmeesters hier 

1er stede behalen in -de Wederlandsche Tentoon
stelling voor Bouwkunde te Gent een Diploma 
van Gouden Medailk. Onze beste gelukwenschen.

Bmelghem.

Morgen namiddag te 3 ure inhuldiging van den 
E. H. Roelens, als Pastoor. Da stoet wordt ge
vormd aan den Emelghem-Dam. De pastor trekt 
de kerkgewaden aan in het huis van Mijnheer 
Vandoorne-Deraedt, brouwer, en wordt dan stoets
gewijze ter' kerke geleid.

Aan mijne Medeburgers.
Booze en kwaadwillige lieden trachten 

moedwillig mijn naam en faam en deze 
van mijn zoon, alsook onze eerlijkheid 
verdacht te maken, ja zelfs te willen te 
niet doen.



Jk geve Tien duizend franks aan wie 
kan bewijzen dat ik P. Decoene-Morlier 
of mijn zoon D. Decoene & Cie iemand 

een centiem schuldig zijn, o f die kan be

wijzen dat mijne eigendommen en goederen 

voor één cent belast zijn. '

Sedert 50 jaar te Iseghem in mijne ge
boortestad, als schoenfabrikant gevesligd 
heb ik altijd eere aan mijne zaken ge
daan.

Duizenden schoenmakers, ambachts
lieden, winkeliers van Iseghem hebben 
door mij eenen goeden stuiver gewonnen, 
en kunnen daarvan getuigenis geven dat 
zij eerlijk voldaan wierden.

Zoo ik genoegzaam ingelicht ben over 
deze die hier en op den vreemden zulken 
laster en leugentaal gaan verspreiden, 
zal ik van mijn recht gebruik maken 
om die lasteraars te doen vervolgen, 
door het gerecht ea schadevergoeding 
eisschen.

P. DECOENE-MORTIER,

Groote M arkt, 11 , Iseghem .

DOE WEL EN ZIE NIET OM., en.. STEL 
NOOIT UIT TOT MOR'GEN WAT VANDAAG 
KAN GEDAAN WORDEN. -  Wacht geen oogen- 
blik, wanneer gij wat spaargeld over hebt, e.. 
wendt U in alle 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 °j*
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

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

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande iinantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.
Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank

Naamlooze Maatschappij.
Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019. 
Telefoon 3081.
AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
IGemeenteont vanger,

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.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Marcella Horró, dv. Eugène en GerarQiue Naert. — 
Antoinette Brouckaert, dv. Florimond en Julia 
Bobert. —  Marcella Velghe, dv. Juliaan en 
Florina Provoost. —• Bapliaëlla Werbrouck, dv. 
Hector en Bertha Sabhe. — André Deblauwe, 
zv. Michel en Julienne Vansteenkiste. —  Alberic 
Pattyn, zv. Cyrille en Augusta Perneel.

STERFGEVALLEN :
Joseph Vermaete, 20 d. zv. Georges en Julia 

Bringiers. — Maria Deconinck, huish. 54 j. wed. 
Aimé Dewulf.

HUWELIJKEN :
Jules Vansteenkiste, timmerman, 27 j. e n -Hele

na Priem, naaister, 31 j. —  Adolphe Devyver, 
borstelhoutm. 26 j. en Marie Denys, huish. 26 j.

E M E L G H E M .
GEBOORTEN :

Asa Demenlenaere, dv. Joseph en Candida Van- 
acker. —  Godelieve] Raedt, dv. Leon en Leontine 
Reynaert. -—■ Godelieve Verfaillie, dv. Victor en 
Julia Verbeke. — Maurits Perneel, zv. Cyriel en 
Octavie Callens. —  Alice Declercq, dv. Cyrille en 
Maria Canneyt. —  Marie José Vandenbulcke, dv. 
Camille en Lia Deschryver. —• Berlha Demeyer. 
dv. Leonard en Martha Seys, —  Godelieve Plovie, 
dv. Cyriel en Juliana Vannieuwenhuyse. :— Maria 
Ameye-, dv. Camille en Hermanie Verougslraete.
— Maria Anna Vanbecelaere, dv. Camille en Mar
cella Cannaert.

STERFGEVALLEN
Robert Leurquin, 2 m. dv. Prosper en Magda

lena Vanseveren. —- Yvonne Strobbe, 2 m. dv. 
Carolus Ludovicus en Pharailde Viaene. — Gode
lieve Verfaillie, 2 m. dv. Victor en Julia Verbeke.

R oger  A M E Y E
H A N D E L S IN G É N IE U R ,

(Diplom a, 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 C O 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 bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN '■ Donderdag van 2 tot 5 u.

STAD ISEGHEM
Zondag, 14 Oogst 1931

Inhuldiging van het Vaandel I H. VAN G0RP & CIE Antwerpen
van  SI1SJT T IL L O ’S T U R N E f iS .

FEESTPROGRAMMA..
’S VOORMIDDAGS te io ure : Wijding van het Vaandel, 

in Sint Hiloniuskerk.

Na de hoogmis OPTOCHT langs de Sint Hiloniusstraat, 
de de Pélichystraat, de Rousselarestraat, de Kruisstraat, 
de Hondstraat, de Zegeplaats, de Wulvenstraat, de 
Brugstraat, de Groote Markt, de Gentstraat, de Pape- 
fltrait, naar de Jongelingen-Congregatie.

’S NAMIDDAGS, te 5 uren zeer stipt, op de Gr. Markt,

GROOT TURNFEEST
m et b ege le id ing  van  M u z ie k .

De Turners gaan van de Jongelingen-Congregatie langs' 
de Papestraat, de Meenenstraat, de Dweersstraat, de 
vanden Bogaerdelaan, de de Pélichystraat, de Nieuwstraat, 
de Zegeplaats, de Ketelstraat, naar de Groote Markt. 

S P E L W I J Z E R  :
1. vjiritelllnj der Turners met Algemeene Oefeningen
2 . Vrije Oefeningen op de dubbele baar.
3. Algemeene Zweedsche Oefeningen. — 4 Lessen,
4. Vrije Oefeningen op de enkele baar.
5. Vrije Oefeningen der Acrobaten.
6. Algemeene Oefeningen met Pyramiden

Na het Feest gaan dt_ Turners langs de Zottinnestraat, 
de Nieuwstraat, de Rousselarestraat, de Gentstraat, de 
Papestraat, naar de Jongelingen-Congregatie.

De Inwoners worden vriendelijk verzocht hunno 
hnizen te bevlaggen en het Turnfeest met hnnne tegen
woordigheid te willen vereeren.

T E  K . O O F *

bij Jean BOURGEOIS, Emelghem, 6 prachtige 
hennen en 1 haan, zuivere zwarte Minorka’s 
1 jaar oud

T e  K o o p  Goede KAPMACHIEN, bij D.

VANDERBISr, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p

eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden 
ten bure^Le van ’t blad.

T E  K O O F »

bij de firm a D. DecoSne & Cie eene doomaai- 
machien Blake in zeer goeden s taa t, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg,
11, Iseghem.
—  K O S T S C H O O L  —

der Zusters van de Onbavlekte Oatvangeni s
(Apostolinen)

BERCHEM bij Audenaerde.

Lager en m iddelbaar onderwijs. H andel s . 
wetenschappen en H uishoudkunde. Vreemde 
talen, Snelschrift eh schrijfm achien. N aaischool. 

Kostgeld : 82 5 fr.
E inde der vacantie : 26 Septem ber.

T e  K o o p  schoone K00KST00F met

2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 

van ’t blad.

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

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KSRMIS
Vernieuwing van artikelen bij

fl. (ïloenaert-fbppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

Menschen van te lande, verwisselt er uwe 
oude slingers, ketens, brochen, ringen ; men 
geeft er de hoogste weerde voor, schaft u in 
de plaatse nieuwere juweelen aan, die van 
hedendaagschen dracht zijn, het is te zeggen 
van de mode.

Ge vindt er daar aan zeei lagen prijs en in 
groote keuze.

Beziet de uitstallingen ; vindt ge er uw ge
dacht niet, gaat binnen daar is nog keus 
want alles kan niet voor het venster ten toon 
gezet worden. — Ge zult tevreden weggaan.

Menschen die een goed zakuurwerk wènscht, 
eene ROSKOPF b. v. waar ge moogt staat op 
maken, daar kunt ge d t echt statieuürwerk 
krijgen aan voordeeligen prijs, met 5 jaar 
waarborg.

Ter loops nog gezegd dat bij M0ENAERT- 
N0PPE, nog te verkrijgen zijn, alle soorten van 
brils, pinCenez, — zelfs voor de moeilijkste 
oogén — t warmtemeters voor de keern, de 
afroomerSi de broeikassen ; stofbrils, brils voor 
auto- en motorijders, enz.

Ter gelegenheid der aanstaande Kermis hebben 
wij ook nieuwe artikelen in zilverwerk, tafel

gerief, enz.

PH0N0GRAAFS, SPREEKMACHIENEN met platen 
met de schoonste muziek- en zangstukken, een 
buitengewoon verzet van ten huize ’t zij te 
lande of in de plaats en bijzonderlijk voor 
aangename avonden te hebben ten zijnen 

eigenen huize.
Het huis MOENAERT-NOPPE verkoopt al 

zijne artikelen aan vaste prijs en zeer trouwe 
en goede bediening.

DEPOT VAN OLIËN

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ. 

R O U S S E L A R E  r e c h t e r  o e v e r  d e r  v a a r t  —

—  _______________________________________ _ “  2 E E S T E R R E  ,, ——

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
Groote hoèveelheden alle dagen beschikbaar

----- ----------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ---------------
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M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 1 Aug —  Haver, 65.00 tot 70 

peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 30 à <35 
Boter 15 à id ,00 f r .d e  kilo; eieren’t stuk, 0,58 
koolzaadolie, 2^0 tot 000; lijnzaadolie, 000 tot
000 koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 105 tot 
00; koolzaaikoaken, tot 00 ; lijnzaadkoeken' 
81; sodanitraat, 73 ; ammoniak, 08-00
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 30; strooi, 7 tot 8 .

Markt van Iseghem.
6 Aug. — Boter 13 fr. — Eieren 57 ct.

Uwe BRANDVERZEKERINGEN

zijn niet mi3r in regal ! !
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. M I H I ! ,  Kruisstraat. î, ISEGBËS1
AGENT VAN

— MERCATOR ——

Naaml. Vennootschap, Kapitaal 5.000.000frs 

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 

Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEELINGEN :

B rand  — O ngeva llen  — Leven. 

Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 
met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

Spaarkas : looponde rekening: 3/60 °/o ; 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 eeu. 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 .

A A N B E S T E D I N G .
Er zal overgegaan worden op 10 Oogst 1921 

om 16 ure in het Gemeentehuis van Woesten, 
tot de openbare aanbesteding" voor de

Herbouwingswerken der kerk van Woesten.
De plannen, lastenboek en opsomming der 

werken liggen ter, inzage in het Handels
museum te Brussel, bij den heer INGENIEUR- 
BOUWMEESTER VERCOUTERE te ISEGHEM 
en zijn te koop bij den Heer Toegevoegde 
Koninklijke Hoog Commissaris BRUTSAERT 

te Poperinghe.
De aanbiedingen op gezegeld papier, onder 

aanbevolen omslag zulleij ter post besteld 
worden op het adres van den Toegevoegden 
Koninklijken Hoogcommissaris voormeld ten 

laatste op 8 Oogst.
Van alle aanbieders zal een getuigschrift 

van nationale eerlijkheid vereischt worden.
Heeren Aannemers kunnen alle inlichtingen 

bekomen len bureele van Heer Ingénieur-Bouw- 
kundige Vercoutere mits voorafgaande bericht 
per briefkaart of per telefoon N° 14 Isephem'.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E LS  te Rousselare.

INSTEL, Dinsdag- 23 Oogst 1921,
OVERSLAG, Dinsdag 6 September 1921, om 2 ure

namiddag, tor herberg “ CAFÉ DE L’YSER „, te 
Rousselare, Statieplaats, van :

Gemeente ROLLEGHEM CAPELLE,

— — wijk de Geusche Smisse, — —

Eene allerbeste

H O F S T E D E
beneyens nog een ander WOONST, groot in 
het geheel 21 heet 2 aren, 4 centiaren.

Gebruikt door den heer Alfred Decruwenaere, 
aan 5 000 fr, te jare, met recht van pacht tot 
1 Oktober 1922.

VERBEELD IN  KOOPEN  
Alle vergoedingen hoofdens oorlogsschade 

worden medeverkocht en bedragen voor de 
gebouwen op prijs van 1914 fr. 6139,54.

Met gewin van 1j2. O/o IN ST ELPEN N IN G .

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per W agon of Schip.

Prijzen vragen aan :

g e r m a i n  d i o k

Coupure, 72, GENT
Teleph. 338

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van drie schoone

Woonhuizen met Bouwgrond
te EMELGHEM, Reeperstraat.

I. Een WOONHUIS met ze3 aren een en twintig 
centa. verpacht per maand aan Alois Dawulf.

II. Een WOONHUIS met zes aren drie en zestig centa. 
verpacht per maand aan Ploient Verhebst.

I I I .  Een WOONHUIS metzes aren twee en dertig centa. 
verpacht per maand aan Emiel Rousseau.

IV. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 37 cent.

V. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 32 cent.

VI. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 90 cent.

Deze drie laatste koopen te gebruiken met het weren 
van de vruchten.

OVERSLAG : Donderdag 11 Oogst 1921,
om 4 ure stipt in « Sinte Cecilia „ bij Leon Rosseel, 
Jimelghem Dam.

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem.

Openbare Verkooping.
Stad ISEGHEM.

I. -  De herberg « ROODE POORT „ met stalling 
en 1 a. 50 ca. : gelegen op de Zegeplaats.

Bewoond door M. Jules Bourgeois.

If- — Een WOONHUIS dienende voor Winkel met 
65 cent. gelegen hoek Zegeplaats en Ketelstraat. 

Bewoond door M. Cyriel Depreitere.

I I I  -  De herberg “ DE EENDRACHT . met 5 a. 
4U ca. gelegen in de Slabbaerdstraat.

Bewoond door AI. Camiel Degheldere-Decoopman.

Gemeente INGELMUNSTER.
geïnde Iherberg en standplaats “ DE DRIE 

KONINGEN „ met 11 aren dicht bij de Plaats. 

Bewoond door M, Jules Soenens.

1/2 O,'# INSTELPENNING.

INSTEL Woensdag 31 Oogst 1921,

OVERSLAG Woensdag 14 September 1921, telkens 

™ n4nSre (5 ure stiP^ te iseghem in “ DE ROODE 
rO O R l n voornoemd.

Studie van den Notarissen V A N  D E  M O O R T E L E  te 
Iseghem, en Ja n sse n s  te Antwerpen.

OPENBARE VERKOOPING
van eenen

GROOT E N  E I G E N D O M
“  Hotel du Coq d’Or,, 

ISEGHEM, Groote Markt.te

Eenige Koop. “ HOTEL DU COQ, D’OR „ m ît 4 aren 
erve, gelijkvloers, groote Café 63tplaits, ke-iken en koer.

Eerste stagie 5 groote slaapkim^rs ; twesde stigie 3 
groote slaapkamers en boven 3 mansarden.

Bewoond door M. Achiel Denys.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

IN S T E L  D onde rdag  1 S e p te m b e r 1921. 

O V E R S L A G  D onde rdag  15  S e p te m b e r 1921 , 
telkens om 5 urè stipt in het “ HOTEL DU CQQ D’OR „ 
voornoemd.

OPENBARE VERKOOPING  

van TWEE

RENTENÏERSHUIZEN met HOF

te ISEGHEM:, Gentstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

KOOP EEN. -  Een RENTEN1ERSHUI3 met af- 
hankelijkheden en hof, staande en gelegen te Iseghem. 
Gentstraat nummer 47, groot volgens kadaster 1 a. 79 ca, 
en aldaar gekend Sekt;e A, nummer 309p ; palende 
zuid de Gentstraat. oost Heer August Breemeersch, 
noord en west He^r Biron Alexander Gilles de Pélichy 
nog west koop twee hierna.

Gebruikt door de gezusters Vermeulen tot I Jan. 1922.

KOOP TWEE. — Een RENTEN IERS HUIS met 
afhankelijkheden en hof, staande en gelegen te Iseghem, 
Gentstraat nummer 45, groot volgens kadaster 1 a. 55 ca. 
cn aldaar gekend Sektie A, nummer 309q ; palende 
zuid de Gentstraat, oost koop een hiervooren, noord 
Heer Baron Alexander Gilles de Pélichy, west de wed, 
en kinders van Heer Emile Ghekiere-Delobèlle.

Gebruikt door Heer François Dejaegher mits 312 fr. 
’sjiars, lasten vrij.

De kooper zal moeten eerbiedigen de pacht welke do ge
bruiker zou bewijzen van dit huis te hebben.

Zitting' :
TOESLAG op Woensdag 10 Oogst 1921 om

2 ure namiddagte Iseghem,ter herberg “ S tH ILO N lU S» 
bewoond door Heer Frederic Kercknof.

De Samenvoeging zal toege-taan worden.

De Koopers worden verzocht- zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N
in de Staliastraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE. CORBESIER.



en burgerlijke overheid den stoet sloot en zoo 
ter kerke trok waar de gewone geestelijke plechtig
heden moesten plaats grijpen, en waar Z. E . H. De
ken, van Thielt, een vurig woord aanbeveling 
toesprak aan de parochianen over hunnen nieuwen 
herder. — Nog een woordje verdienen de drie 
praalpoorlen. Eene aan de Yijfwegen, een aan 
den Dam en eene, om te eindigen, aan de Plaats, 
die waarlijk de kroone spande. De poorten waren 
iets bijzonders en getuigden dat degene die ze 
mieken, goed hun stieltje kennen.

Emelghem mag fier zijn ! ’I Was schoon om 
zien hoe groot en klein, niemand uitgezonderd, 
zijn best deed om den nieuwen pastor te verwel
komen en veel eer aan te doen. Op onze dagen 
is die eensgezindheid in een dorp, zulk een troostend 
schouwspel, die algemeene eerbied voor ’t gezag 
der H. K e'k van God, zoo opbeurend en zooveel 
belovend, 't Gene er gebeurde, ’t gene wij te 
zien kregen op dan dag, was de gelukkige voor
bode voor Emelghem, dat rustige, vredevolle, 
zalige dagen hem hier te wachten staan. Zoo geve 
het God ! E. H. Roelens zal fier blijven over 
de inhaling die zijn parochianen hem hielden, 
en de Emelghemuaars over hun geachten nieuwen 
herder.

Ad mu Hos annos !
Naschrift — Wij kunnen niet nalaten hier een woord 

van waren dank bij te voegen aan de inrichters van 
dit schoone feest, voor eerst aan al de parochianen 
van Emelgbem en wel bijzonderlijk aan den onver- 
moeibaren ijver van den E. H. Onderpastor, den E. 
H Coadjutor Labis, de Zusters van ’t klocwter en al 
deze die in ’t bijzonder zoo ijverig medewrochten tot 
dit zoo prachtig feest der instlalatie.

Buitenlaudsch overzicht
Griekenland en Turkye

De turken die alles gingen verslaan zullen 
liever eerst nog een eindeken loopen. P e  
grieken hebben hunne stellingen versterkt, hun 
leger weer in  orde gebracht en u itgerust en 
zijn gereed tot eenen nieuwen aanval. De 
turksn  die geware wotden dat ze 't weer n :e 
en gaan houden, zijn bezig met Angora te 
ontru im en, ze brengen den zetel van hun 
gouvernem ent over naar Cesavea, dat nog al 
een einde van daar ligt.

De westersche m ogendheden blijven onzijdig 
in  geheel dat geschil, buiten dat ze al hunne 
handelsvrijheid houden.

Dat wil zeggen dat ze wapens, schietvoor
raad en alle ander oorlogsgetuig zullen leveren 
aan wie ’t bestellen wil.

’t Is lijk of ze zouden willen zeggen : 
vecht en m oordt m aar van een eind in , en 
als ge daartoe gerief noodig hebt, g e n  moet 
m aar kom en, wij verkoopen dat. ’t Is altijd 
alzoo geweest ; elk zoekt zijne eigene profijten.

Spanje

krijgt van langs om meer ruzie in Marocco, 
’t schijnt dat Mellila ouk bedreigd word. 
Verledene wek» schreven wij : als ze ’t lijk 
van generaal Sylvestre niet weer en geven,
’t is dat ze hem m isschien zijn ooren afge
sneden hebben, ’t Is eigenlijk nog m eer : 
Z ’ hebben den generaal zijnen kop afgedaan, 
en met dien kop op een pijke, en misschien 
m et nog veel andere koppen op pijken loopen 
ze nu van ’t een dorp  naar ‘t ander om al 
’t volk tegen de Spanjaarden op te maken en 
in ’t geweer te jagen. Spanje zendt verster
kingen m aar veel te traag, en ’t zal nog 
m oeite kosten en bloed eer de opstand gedem pt 
is. N ador is belegerd, rondom  rond ingeslo ten , 
en ze moeten de plaats voorzien van levens
m iddelen en schietgerief bij m iddel van vlieg- 
m achienen.

Soldaten en bevolking der belegerde stad 
zien vreeselijk af van den dorst. G edurig 
brengen de vliegm achienen groote blokken 
ijs aan ; d it is nog 't beste m iddel om den 
dorst te lesschen.

Opper-Silezie.

De conferentie der m ogendheden is bezig 
m et Opper-Silezie te verdeelen m aar z’en ge
raken niet effen. Als men de eerste redevoe
ringen hoorde van fransche en engelsche mi
nisters, m en zou gezeid hebben ’t zal op wieltjes 
gaan, m aar te n  gaat op geen wieltjes. 
F rankrijk  en E ngland  houden elk aan hunne 
zienswijze ; F rankrijk  zou albij geheel 't nij- 
verheidsgebied willen afstaan aan Polen, 
E ng land  vindt dat het integendeel aan D uitsch
land toekomt. It die is op d :e Conferentie 
tegenwoordig m in of meer met de hoop een 
bem iddelende rol te spelen, en voorstellen te 
kunnen doen die door F rankrijk  en E ngland  
zouden aangenom en worden ; m aar ’t en lukt 
niet.

Verledene week was er sprake troepen te 
zenden m aar 't en is niets van gekomen. 
E ng land  was er tegen — nu en is er geen 
sprake m eer van.

N u  zegt men : u itsprake doen, de zake be
slissen en alle troepen naar huis halen.

Dat is nu juist heï averechtsche van vroeger. 
N iettegenstaande nu F rankrijk  en E ngland  
elk zijn gedacht heeft en houdt is men algelijk 
tot entwat gekom en.

Groote nijverheidsplaatsen en ’t om m eland 
houden aaneen, doordien dat bijna al de
landbouw produkten van ’t om m eland in de
nijverheidsplaats verkocht w orden, m en is nu 
't  akkoord dat een nijverheidscentrum  van zijn 
om m eland n iet en mag gescheiden worden.

Eene commissie van deskundigen is nu
bezig met uit te steken hoe die nijverheids
centrum s met hun om m eland aaneenhouden ; 
de verschillige kringen die alzoo wezentlijk 
bestaan te om schrijven, en als ze met hun 
werk effen zijn gaat de Confrentie weer de
kwestie onderzoeken.

Intusschen is de verdeeling der duitsche 
bezittingen in den stillen oceaan op het tapijt 
gekom en.

W ie nu gelijk heeft in zake der verdeeling 
van O pper Silezie, — Frankrijk  of E ngland  
is voor ons moeilijk uit te maken.

Zeker is het dat O pper Selezie voor Polen 
een groote m acht zou zijn ; m enigen zeggen : 
daar zonder en kan Polen niet leven.

Moet D uitschland O pper Silezie verliezen 
't ware hem ook een groote slag. ’t Is een 
deel van den m ijnrijkdom  in  D uitschland. en 
moest die streke voor het rijk verloren gaan, 
't zou lange duren eer de oorlogsschuld betaald 
geraakt.

't Schoonste van al is dit nu :
Polen en D uitschland alle twee verlangen 

hun  herte uit dat er in die zake effen reke
ning gem aakt worde ; en aangezien de M ogend
heden daar geenen komaf m ee m aken, is er 
sprake dat polen en duitschers rechtstreeks 
m et »malkander zouden onderhandelen  en de 
zake beslissen zonder F rankrijk  en E ng land .

E r zou een economisch verbond tot stand 
komen tusschen D uitschland <n Polen , al is 
’t dat het m ilitair-verbond Polen-F rankrijk  zou 
blijven bestaan.

Zulk een regelinge ware een ferme neuze 
voor F ra n k ’ijk en E ngland  -r en toch moest 
het alzoo eindigen z’en zouden ’t ,niet gestolen 
hebben.

RUSLAND.

De bolchevisten roepen nog altijd  m oord 
en brand over den yerschrikkelijken hongers
nood in R usland.

M aar 't schijnt dat zij den toestand over
drijven, ’t en gaat bij lange zoo groot niet 
als ze wel zeggen, zij klagen putten in de 
eerde om meer te krijgen. In alle geval en 
zullen ze niem endalle krijgen van America, 
ten zij men wel onderzocht hebbe of zij het 
noodig hebben !

Naar de Zuid-Pool.
Qe Engelsche ondekkingsreiziger Ernest Shac

kleton en waarvan wij in een vorig nummer 
spraken zal op 20 Augustus aanstaande ver
trekken voor zijn derde expeditie in de Pool
streken, is door koningin Alexandra van Enge
land in gehoor ontvangen. Hij deelde bijzon
derheden mede over zijn aanstaande reis, welke 
voor een deel een onderzoekingstocht zal zijn 
van de weinig bekende eilanden van den Stillen 
Oceaan en de Poolstreek. Men verwacht dat 
Shackleton ongeveer 30 000 mijlen zal afleggen 
in den Atlantischen en den Stillen Oceaan en 
de onbekende zeeën van den Zuidpool. Hij 
zal ook een onderzoek instellen naar het eiland 
Tunaki, dat in legenden van inboorlingen 
voorkomt en naar onbekende zeeën, waarvan 
het bestaan vermoedt wordt, doch waarvan 
tot dusver niets is bewezen kunnen worden.

De schepen zullen zoodanig worden toege
rust, dat zij den Oceaan kunnen peilen tot 
op een diepte van 6 en een halve mijl of 
meer, wat eene grootere diepte is dan men 
nog ooit bereikt heeft. Eene eigenaardigheid 
van deze expeditie is, dat de geleerden, die 
meegaan de eenige bemanning der schepen 
zullen uitmaken. Hetexpeditieschip, de « Quest» 
heeft den inhoud van minder dan 100 ton ; 
de wanden zijn twee voet dik en vervaardigd 
van eiken-, dennen- en pijnboomenhout. De 
boeg is met staal gepantserd. Aan boord zal 
een miniatuur watervliegtuig zijn. Shackleton 
heeft reeds vele brieven ontvangen van lief- 
h bbers-Poolreizigers, die verzoeken mee te 
mogen gaan. Vele persmen. die familieleden 
verloren hebben in den Stillen Oceaan schrijven 
hem om hem te vragen uit te zien naar mo
gelijke schipbreukelingen op de eilanden.

Brugge : Groot Seminarie.
Voor een tw intigtal jaren  werd met de goed

keuring van zijne Hoogw eerdigheid M gr. Waf- 
felaert en de bescherm ing van zijne Majesteit 
Koning Leopold II  in het G root-Sem inarie, 
het naar zijn Patroon genaam d « S t Am andus- 
werk » opgericht, dat voor doel heeft door 
kleine m iddelen de broodnoodige hulp  aan 
onze M issionarissen te verschaffen. H et werk 
m ag zich verheugen over de reeds bekomen 
uitslagen. Verschillige missieposten werden 
onder de leiding der Paters van Scheut, en 
der W itte Paters gesticht en regelm atig onder
houden, zoodat m enig heiden zijn kristen 
Geloof deels, aan ’t werk te danken heeft. 
H et werk voorziet ook naar de m aat der voor
handen m iddelen in de behoeften der Mis
sionarissen die in den grootsten nood verkeeren .

H et werk vond veel ondersteuning in scholen 
en kloosters, ook bij bezonderen. Doch de 
aangroei der ondersteuning hield geen verhouding 
met den nood der Z endelingen ... Daarom  
dienen alle krachten ingespannen, zelfs /het 
kleine, het onaanzienlijke moet zijn steun bij 
dragen. Daarom richt het werk een dringenden 
oproep tot alle m issievrienden, tot scholen en 
klooster. Zendt ons zilverpapier, oude of ge- 
bruikte-postzegels, m unten, m etalen, dagbladen, 
boeken, looden capsulen, en z ...

H et werk zorgt voor het ter waarde m aken. 
De giften in natuur mogen franco aan ’t werk 
verzonden w orden, of zullen ook ter gelegen
heid van het verlof, welwillend door de H eeren 
Sem inaristen ter bestem m ing gebracht worden.

De Paus wijst de katholieken op het missie- 
veld. W ie helpt onze zendelingen overwinnen 
spijts Protestantism e en V rijm etselarij.

De feesten van 0. L. Vrouw 
Yan Peis en Vrede te Brussel.

Z. H. Benedictus XV heeft, in zijn groote 
Liefde voor den Vrede onder de menschen, 
den titel goedgekeurd en aan de Litanie van 
Onze-Lieve-Vrouw doen toevoegen van « O. L.
V. Koningin van Vrede »

Aldus werd door het hoogste kerkdijk Gezag

de aanroeping goedgekeurd die hier in onze 
streken is ontstaan en van in de Middeleeuwen 
is gebruikt geweest.

Van toen af immers dagteekent de devotie 
tot O. L. V. van Peis en Vrede in de St. Ni- 
klaaskerk te Brussel.

Het volk toch heeft steeds in zijn devotie 
iets gezocht dat met eenen of anderen bijzon
deren nood overeenkwam.

Door haar goddelijk Moederschap heeft Maria 
tusschen God en de menschen den band her
steld, die door de zonde was gebroken, en 
aldus den vrede gebracht aan de m;n sehen.

Wanneer er dan oorlogen en broedertwisten 
het hoofd opsfaken nam het volk van zelf zijn 
toevlucht tot Maria die den vrede gesticht had 
tusschen God en de menschenen gaf haar den titel 
« Maria Pacis », O L. V van Peis en Vrede.

Aartshertogin Elisabeth liet op den gevel 
van het toenmalig Broodhuis te Brussel een 
Mariabeeld plaatsen met de aanroeping: « Van 
Pest, Oorlog, Hongersnood, bevrijd ons Lieve 
Vrouw van Vrede.

Het beeld van O. L. V. van Peis gaat nu 
weldra gekroond worden te Brussel Daarom 
worden er aldaar groote Maria-plechtigheden 
voorbereid in ’t begin van September ; onder 
andere zal een Vlaamsch Maria-congres de 
geleerdste en welsprekendste Maria-vereerders * 
bijeenbrengen om haar lof te vieren.

Men wil daardoor Maria bedanken voor al 
de weldaden door hare bemiddeling bekomen 
en haar smeeken den vrede onder ons volk te 
bewaren

Meer dan ooit hebben wij behoefte aan den 
Vrede dien Maria ons schonk.

De haat onder de volkeren is nog niet gestild ; 
de verschillende standen van de Maatschappij 
staan scherp tegenover elkaar ; zeis in den 
huiskring is de vrede diep geschokt : Ouders 
vergeten hunne wederzijdsche plichten, kinderen 
komen in opstand tegen het gezag van hunne 
ouders ; ontevredenheid, misnoegdheid, liefde
loosheid heerscht er overal.

Laten wij dan met betrouwen Maria aan
roepen opdat wij voor de menschen van goeden 
wil, vrede en broederliefde bekomen.

B.

Landelijk economisch congres te Rousselare
Op 3 en 4 September, a s. zal te Rous

selare een zeer belangrijk landbouwcongres 
gehouden worden.

Deze studiedagen zullen vooral voor doel 
hebben het bestudeeren, en zoo mogelijk het 
oplossen van de hedendaagsche economische 
vraagstukken opf landelijk gebied, namelijk : 
« pachtregeling, veekweekmachienen en elek
triciteit, paardenkweek, landbouwwerkvolk, 
regeling van oorlogsschade en basis van den 
aanslag in de belastingen.

Het zal wellicht niemani ontgaan, dat deze 
punten van groot gewicht zijn, niet alleen 
voor de heropwerking en het bestaan 
onzer Westvlaamsche buitenbevolking maar 
evenveel voor het welzijn van eenieder.

Verscheidene zeer geleerde en ondervinding
rijke vakmannen, zullen aan dit congres hunne 
medewerking verleenen. Daarbij vernemen wij 
ook, datai de Boerengilden van Westvlaanderen, 
met muziek en banieren, de Heeren Ministers 
Ruzette, Vande Vyvere, Staatsminister Helie- 
putte, hoofddeken van den Belgischen Boeren
bond, bij ’t sluiten van ’t Congres, als hunne 
hooge Beschermers en Weldoeners zullen ko
men groeten en huldigen

Een groote prijskamp voor peerden-trekras 
uit geheel de provincie, eene zeer belangrijke 
tentoonstelling van allerlei landbouwmachienen 
zullen tevens ook plaats hebben op voornoemde 
Congresdagen te Rousselare.

Men verwacht eenen grooten toeloop van volk.
« Aangezien het doel van dit werk het nut 

beoogt van gansch de bevolking verhopen wij, 
dat de pogingen der inrichters rijkelijk zullen 
bekroond worden. »

Araerikaansche Rooyersgeschiedenis.
Te Chicago, waren dezer dagen ten huize 

van Jacob Loeb, een persoonlijkheid in de 
finantieele wereld, eenige vrienden bijeen, om 
een partijtje te spelen. Zij zaten in een ach
terkamer, welke op den tuin uitzag. Plotseling 
verscheen een gemaskerd persoon, die een 
revolver op het gezelschap richtte en de heeren 
dringend verzocht hun handen in de hoogte 
te houden, en een voor een hetgeen zij aan 
geld bij zich hadden op de tafel te leggen.

Zij deden zulks en de bandiet wist aldus 
700 dollar bij elkaar te krijgen.

Dit was blijkbaar te weinig en daarom 
verzocht hij hun, ook om hun ringen, horloges 
en spelden. De gastheer protesteerde hier tegen.

— Kom zeide hij, ge wilt toch mijn horloge 
niet mêenemen, dat een geschenk van mijn 
moeder is ?

— En deze ring is een geschenk van mijn 
vrouw, klaagde een van de gasten.

— Zoo zei de bandiet, nu behoudt ze dan 
maar.

— Zoudt u niet liever gaan, opperde de 
gastheer daarop, aangemoedigd door de wel
willende houding van den man. Gij hebt nu 
een behoorlijken avond en...

— Ja, zei de roover. Ik groet u. Goeden 
avond, heeren.

Een goeden avond wenschten hem ook het 
gezelschap en na het venster gesloten te hebben, 
haalde heer Loeb, een doos voor den dag en 
het spel werd voortgezet.

De Christene Werklieden te Rousselare
Zondag laatst trokken onze Socialisten naar 

Ingelmunster om daar te gaan betoogen voor 
Minister Wauters « den grooten weldoener ».

Te zelver tijde trokken onze christene ge- 
syndikeerden naar Rousselare voor het vieren 
van de inrichting der gilde

Welk verschil tusschen de twee groepen ! 
En welk verschil ook tusschen het doel van 
de twee betoögingen ! W ij en moeten daarover 
niet verder spreken.

Te Rousselare was er eene macht van volk. 
Die stoet alleen bewijst de sterkte van de 
christen Syndikaten hier in de streek Twee 
werklieden van Rousselare Staessens en Sam- 
baer kregen daar in de slotvergadering elk 
eene decoratie van den Paus voor al het goed 
dat ze gedaan hadden aan de werklieden.

RECHTBANK van K O R T R IJK .
Onze lezers zullen zich herinneren dat in 

April laatst het parket van Kortrijk samen 
met het Fransch gerecht alhier zijn afgestapt 
nopens het onderzoek van een diefstal van 
juweelen door zekeren Seynaeve van Iseghem 
samen met een deserteur van Oostende. Ju
weelen welke zij naderhand naar Iseghem brach
ten en die alhier.verdoken en verkocht werden.

J- Vandommele en zijn vrouw Marie Dewiele 
aangehouden, werden nu dees dagen veroor
deeld tot 10 maanden gevang. Terryn tot 9 
maanden. De veroordeelden gaan in beroep.

Sint Jan Berchmans.
Te allen kante in ’t land maar bijzonderlijk 

te Diest waar Joannes Berchmans geboren is 
worden feesten ingericht ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van zijn dood. Hij overleed den 
13 Oogst 1621 en alzoo is het vandaag Za
terdag drij honderd jaar dat de Vlaamsche 
Heilige gestorven is.

STADSNIEUW S.
Eene plaats van HULPONDERW IJZER is 

open in de Gemeenteschool, —  Wettelijke 
jaarwedde. De aanvragen moeten ingediend 
worden bij het Gemeentebestuur, voor den 
1 September toekomende.

— Morgen Zondag te 5 ure op de Groote 
Markt groot turnfeest gegeven door de flinke 
Turners uit de Congregatie.

— Morgen en'acht dagen ’s namiddags, te4 uur 
betooging ter eere van het H. Sacrament. Al 
de katholieken mannen en vrouwen van ge
heel Iseghem moeten aan den volksoptocht 
deel nemen. Het twee honderdjarig bestaan 
van het Broederschap van het H. Sacrament 
moet plechtig en openbaar gevierd worden.

— Mijnheer Frans Sarre, die over veertien 
dagen zijn laatste examen deed, is onder
wijzer benoemd in de school van het H. Hert.

Wederom een Slachtoffer van de muni- 
tieontploffing — Zekere Galle Alouis gehuwd 
met Clara Vandendriessche is maandag ten 
gevolge van eene ontploffing te Westroosbeke 
doodelijk getroffen geweest. Zijne stoffelijke 
overblijfselen wierden naar Iseghem overge
bracht. De begraving had Donderdag morgen 
plaats in St-Hiloniuskerk.

— Zondag laatst gaf de Volksvertegenwoor
diger Sap een wonderschoone voordracht in 
den Boerenbond. Hij sprak over De toekomst 
van den landbouw, ’t Was een onderwerp dat 
natuurlijk veel belangstelling verwekte, en 
’t was eene voordracht die toch zoo geerne 
aanhoord wierd. De leden gingen naar huis 
niet de overtuiging dat hun vertegenwoordiger 
in de Kamers een man is vol bekwaamheid 
en goed op zijn plaatse.

—  In het verslag verleden week opgemaakt 
over onze studenten in vreemde collégien en 
scholen hebben wij vergeten onder andere : 
de Heeren Pierre en Jean Vande Moortele, 
die in St Pieters Collegie van Uccle de eerste 
de 5° plaats bekwam in Poësis en de volgende 
de 2e plaats in de 3e latijnsche klas.

Verders legde Jufv. Martha Vandewalle in 
de Hoogeschool voor meisjes te Antwerpen 
met de grootste onderscheiding haar exaam af 
in wijsbegeerte en letteren.

Aan allen welgemeende gelukwenschen.

Bedevaart naar ’t verre Lourdes.
Woensdag, 17 dezer, te 7 1/2 uren ’s avonds, 

zal in de feestzaal der Jongelingen-Congregatie 
eene VOORDRACHT MET LICHTBEELDEN 
gegeven worden ove/Lourdes. De bedevaarders 
worden er vriendelijk op uitgenoodigd. Alle 
personen die O. L. Vrouw genegen zijn en 
begeeren te hooren spreken 1 over Lourdes 
zullen met veel welwillendheid aanveerd worden. 
Enkel wordt iedereen verzocht stipt op tiid 
te zijn.

STA0 ISEGHEM.-- Sint Hilonius’ parochie.

E E U W F E E S T
van het

Broedarschap van hst H. Sicramant
en

C O N G R E S
voor het werk der H. Mis van Eerherstelling. 

VRIJDAG 19 Augusti — Congres voor de H. Mis 
van Eerherstelling.

10 1/2 P L E C H T IG E  H O O G M IS , m êege- 
zongen door de schoolm eisjes.

11 1/4 in de Feestzaal van de C ongregatie, 
A L G E M E E N E  V E R G A D E R IN G  voor de 
ijveraars en leden van de Mis van E erherste lling

'  u it Iseghem  en om liggende.
A anspraken door H oogeerw aarden H eer D r 

H ugo LAMY, prelaat der N orbertijnen  Abdij 
van Tongerloö, door E . H . P asto r LO OS- 
V E L D T , en door K anunnik D OM , Supprior 
der Abdij van Tongerloo.

21/2 In  de nieuw e zaal der C ongregatie 
B U IT E N G E W O N E  V E R G A D E R IN G  voor 
de leden van het Broederschap van het H . 
Sacram ent.

2 1/2 In  de Feestzaal van de Congregatie, 
V E R G A D E R IN G  voor de leden van de Mis 
van E erherste lling  .m et verslagen over de' in 
rich ting  'e n  den toestand van het werk in 
verschillige parochiën.
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H. VAN GORP & C'E Antwerpen

DEPOT VAN OLIËN  

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.

—  R O U S S E L A R E  r e c h t e r  o e v e r  d e r  v a a r t  — . •
—  _______________________________________  “  Z E E S T E R R E  ,, — i

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
Groote hoeveelheden alle dagen beschikbaar

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ------------- —

m

GRÉDIT FONGIEH D A N V E R S
HLTLPHCriS Roussalarestraat, 25, ISEGHEM.

Naatnlooze Maatschappij — Kapitaal 6.0 0 0 .000

A. Bankrekening : zinder Baakloon : B. Spaarkas vrij van alls be!aitingdn.
1° op zicht 3.50 % i 1° op zicht 3 go »/„

2’ op vaartienJaajsche rekeningen 3.85%; 2° op termijn van een jaar 4. «/.O .  _________I _ I ! ! I t  » -• - - * ! —3° op zesmaandelijksche rekeningen 4 
4" op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/

3° op termijn van twee jaren 4,25 °/<>

A .V N K O O P  en V E R K O O P  v a n  Fransch, Engelsch eoA m erikaaosch  Pap ier

aan de voorieeligste wisselkoers
Verdere inlichtingen Aan mtn bekomen bij den Plaalselijken Beheerraad

Bestuurder : J  U  L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M  IVI E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dakter in’ geneeskunde Rumbeke,
Eujèna VI3HAM ME dokter in geneeskunde Iseghem. ^

TE KOOP: Een dubbel salondeur, dubbel voordeur, 
vensterramen en dubbel deur voor ingemaakte kas
sen. Een motocyclette bij LEON DEIESENS, 
Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

R o g e r  A M E Y E
H A N D E L S iN 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

E X P E R T - C O M P T A B L E
(ACCOU N TAN 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 cimmissariaat in han 

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingsn njpjns bijzontere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

5 ï /2  P L E C H T IG  L O F  gezongen door de 
E. E . P aters C apucienen.

6  in  de Feestzaal van de C ongregatie, Be* 
sluiten van. het Congres. — Feestavond. — 
Voordracht m et lichtbeelden.

ZATERDAG 20 Augusti. — Eucharistische 
dag.

7  A L G E M E E N E  C O M M U N IE M IS  voor 
de schoolkinders en voor de studenten .

9 1/2 in ’t K looster van M aria, voor de 
schoolmeisjes O N D E R W IJZ I-N G  over den
Eucharistischen K ruistocht door K anunnik  VAN- 
M AELE, van de Abdij van A verbode.

II In  het S int Josephsgesticht, voor de 
schooljongens en de studenten  O N D E R W IJ
ZING over den E ucharistischen  K ruistocht 
door K anunnik  V A N M A E L E .

2 1 2  In  het K looster van M aria V E R 
G A D ERIN G  voor m oeders en jonge dochters 
met onderw ijzingen en besprekingen over de 
werken van den Eucharistischen K ru istocht en 
van de aanbidding — onder de leiding van 
Kanunnik V A N M A E L E .

2 1/2 In  de Feestzaal van de C ongregatie, 
V E R G A D ER IN G  voor studenten  u it Iseghem  
en om liggende. — B esprekingen over de II . 
Mis en de H . Sacram entsvereering bij en 
door de studenten , onder de leiding van E . 
H. O. S P R U Y T T E , student in de T heolog ie  
aan de Hoogeschool te Leuven.

5 1/2 P L E C H T IG  L O F  gezongen door 
de studenten.

6 1/2 V O O R D R A C H T  door P a te r  R E N É , 
Capucien. —- Feestavond u itslu itend  « po r de 
studenten.
ZONDAG 21 AUGUSTI. — Viering van het twee

honderdjarig bestaan van het Broederschap van 
het H. Sacrament.

7 A L G E M E E N E  C O M M U N IE M IS  voor 
alle Iseghem naren en in ’t b ijzonder voor de 
leden van de B roederschappen van het H . 
Sacrament en van de Mis van E erherste lling .

10 P L E C H T IG E  H O O G M IS  gezongen door 
<de E . E . P a te rs Capucienen.

11 Seffens na de H oogm is, in he t G ilden
huis V O L K S V E R G A D E R IN G  m et aanspraak 

[door P a te r R E N É  Capucien.
3 P L E C H T IG  L O F .
4 B E T O O G IN G  ter eere van het H . Sa

crament. V O L K S O P T O C H T  voor Iseghem  en 
omliggende, voor m annen en vrouw en. O p . 
het K erkplein Lauda Sion e n / zegen m et het 
H. Sacram ent.

j G ebenedijd zij Jesus in het A llerheiligste 
iSacrament des A utaars.

JONGE LUIAARD — OUDE BEDELAAR, 
daarom... werk en zwoeg om... EEN APPELTJE 
VOOR DEN DORST TE BEWAREN.. Het is niet 
genoeg met spaarcenten te vergaren, men moet ze 
ook in volle gerustheid weten te plaatsen. — 
Weadt U in alle 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 V
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

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

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent 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.

STAD ISEGHEM

Zondag, 14 Oogst 1921

nhuldiging van liet Vaandel
v a n  S I Ï J T  T I L L O ’S  T U IR N E f iS .

EEES TEFL O G HA. MM A.
'S VOORMIDDAGS te 10  ure : Wijding van het Vaandel,in Sint Hiïoniuskerk.

Na de hoogmis OPTOCHT langs de Sint Hiloniusstraat, 
de do Pèlichystraat, de Rousselarestraat, de Kruisstraat, 
de Hondstraat, de Zegeplaats, de Wulvenstraat, de 
Brugstraat, de Groote Alarkt, de Marktstraat, de Gent
straat, de Papestraat, naar de Jongelingen-Congregatie. 
'S NAMIDDAGS, te 5 uren zeer stipt, op de Gr. Markt,

! ~ GROOT TURNFEEST
m e t b ege le id ing  van  M u z ie k .

De Turners gaan van de Jongelingen-Congregatie langs 
de Papestraat, de Meenenstraat, ae Dweersstraat, de 
vanden Bogaerdelaan, de de Pèlichystraat, de Nieuwstraat, 
de Zegeplaats, de Ketelstraat, naar de Groote Markt.

S P E L W I J Z E R  :
1. voorstelling der Turners met Algemeene Oefeningen
2. Vrije Oefeningen op de dubbele baar.
3. Algemeene Zweedscbe Oefeningen. — 4 Lessen.
4. Vrije Oefeningen op de enkele baar.
5. Vrije Oefeningen der Acrobaten.
6. Algemeene Oefeningen met Pyramiden
; Na het Feest gaan dc Turners langs de Zottinnestraat, 
de Nieuwstraat, de-Rousselarestraat, de Gentstraat, de 
Papestraat, naar de Jongelingen-Congregatie.

De Inwoners worden vriendelijk verzocht hunne 
huizen te bevlaggen en het Turnl'eest met hunne tegen
woordigheid te willen vereeren.

Ten toons lel ling van Hoenders
TE ISEGHEM.

Op Zondag 8 October aanstaande en vol
gende dagen zal er alhier eei.e buitengewone 
Tentoonstelling van kiekens, duiven en konijnen 
ingericht worden in de zalen der nieuwe spin
nerij van M. Dupont aan de Vaart.

Velen hebben nog de aangename herinnering 
bewaard der voorgaande soortgelijke Tentoon
stelling in het Gildenhuis. Noch moeite noch 
kosten zullen gespaard worden om dit jaar 
denzelfden bijval te verwerven. Vele en schoone 
prijzen zullen aan de kweekers der bekroonde 
dieren toegekend worden. Vroeger gaven veel 
bijzonder ingezetenen eenen eereprijs of eene 
bijdragÖ tot welgelukken der tentoonstelling. 
Alwie haar luister, wil bijbrengen kan zich 
laten inschrijven bij M, V. Laridon.

Wij vernemen dat, te dier gelegenheid alhier 
op zelfde dagen een congres zal gehouden 
worden voor de leden van den Belgischen 
Boerenbond. Een groote toeloop van kweekers 
van liefhebbers en liefhebsters, van nieuws
gierige uit het omliggende is dus te verwachten, 
en wij mogen voorzeggen dat de Tentoonstel
ling het zien weerd zal zijn.

Bericht dus aan allen die schoone dieren 
bezitten van te zorgen dat zij tegen de Ten
toonstelling goed in regel zijn 

Voor allen verderen uitleg kan men zich 
wenden tot de commissieleden of in den 
Café Royal._____________________________________

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

André Demeyere, zv. Achille en Helda Van- 
eeckhoutte. — Maria Vanderheeren. dv. Hen- 
ricus en Marie Rinnaert. — Roger Timmerman, 
zv. Franciscus en Elodie Claus. — Joseph 
Rosselle, zv. Alberic en Maria Maertens. — 
Eugène Crochon, zv. Julien en Helena Ver- 
hamme. —  Charles Clement, zv. Carolus en 
Maria Verstraete. — Georgette Allewaert, dv. 
Jules en Helena Parmentier. — Amand Van- 
deputte, zv Emile en Martha Seynaeve.

STERFGEVALLEN :
André Grillet, 2 m, zv. Richard en Magda

lena Vanlede. — Rosalie Degrande, Jiuish. 74 j. 
echt. Carolus Beheydt.

HUWELIJKEN :
Louis Gryspeerdt, schoenm. 30 j. en Julia 

Hochepied, naaister 29 j. — Ernest Maesen, 
schoenm, 36 j. en Maria Gryspeerdt, bottien- 
stekster 39 j._______________________

E M E L G H E M .
Wij vernemen dat M. Emiel Vande Moortel, 

Burgemeester van Emelghem, komt vereerd te 
worden met de Medalie van Eerste Klas.

Hij wierd gemeenteraadslid den 19 Oct 1890, 
schepen den 13 Mei 1896 en burgemeester den 
19 Februari 189', dus 23 jaren dienst als Bur
gemeester der Gemeente Emelghem. Zijn voor
zaat in dit ambt was M. Joannes Depoorter, 
die opvolgde aan M. Auguste Vande Moortele, 
oom van M- Emile Vande Moortele, en die 
vele jaren het ambt van Burgemeester van 
Emelghem waarnam, en schielijk overleed op 
zijne geboorte parochie den 25 December 1877.

M. Emiel Vande Moortele heeft vaarwel 
gezeid aan ’t politiek leven, en ’t is met spijt 
dat zijn medeburgers van Emelghem in April 
laatst zijn naam niet zagen verschijnen op 
de lijst der kandidaten voor den Gemeenteraad.

Volgeerne hadden zij hem als burgervader 
behouden, daar hij steeds 23 jaren de gemeente 
in rust en vrede heeft bestuurd en wel bij
zonderlijk tijdens de droevige oorlogstijden 
wanneer hij de belangen zijner gemeente en 
ingezetenen zoo goed ter hart nam en tot 
den laatsten dag der bezetting en na den 
oorlog hulp tot heropbeuring der gemeente, 
landbouw, handel en nijverheid aan eenieder 
verschafte.

Emelghem-Ommegang.
Morgen Zondag opening der Negendaagsche 

Plechtigheden ter eere van O. L. V., ter Ruste 
geheel de noveen buitengewone plechtigheden 
in de Kerk en ’s avonds lof en sermoen. O.
L. V. ter ruste wordt aanroepen om de rust 
te bekomen naar ziel en lichaam alsook voor 
de schreiende kinderen

BEKENDMAKING.
De heer Gouverneur der Provincie West-Vlaan- 

deren, maakt bekend dat, een 'ministerieel besluit 

van 29 Ju li 1. 1. verschenen in het Staatsblad van 

1 Augustus daaropvolgende verbiedt, tot nader 

order, naar de markten van Brugge, runddieren, 

schapen en. varkens te brengen, die niet voor den 

vleeschhandel bestemd zijn.

De Gouverneur, 
JANSSENS DE BISTHOVEN.

G r e v r a a g d .  b i j

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pèlichystraat 28, ISEGHEM

Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor bro3ks, vesten, mans- en 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

T e  K o o r »  Goede KAPMACHIEN, bij D.
VANDERBISf, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p

eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

T E  K . O  O F *

bij Jean BOURGEOIS, Emelghem, 6 prachtige 
hennen en 1 haan, zuivere zwarte Minorka’s 
1 jaar oud________________________________

T e  K o o p  schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Te Koop "TUBA,, goede keus. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden Nederweg, 31. •

Men vraagt te koopen GOEDE 8URGERS- 
WONING met kleins hoving in of rond de 
Rousselarestraat, liefst bij de Paterskerk : 
Schrijven naar het bureel van 't Blad onder 
de letters : M, H. O.

VERLOREN een HONO donker bruin haar 
met witten hals. Terug te bezorgen bij M. 
Aug. Vanneste-Lapeire, Krekelmotestraat, 385 
Iseghem.

—  K O S T S C H O O L  —

der Zusters m de Onbevlekte Oatvaogeni s
(Apostolinen)

: : BERCHEM bij Audenaerde.

L ager en m iddelbaar onderwijs. H andels
wetenschappen en H uishoudkunde. Vreemde 
talen. Snelschrift en schrijfm achien. N aaischool. 

Kostgeld : 82 5 fr.
E inde der vacantie : 26 Septem ber.

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KBRMIS
Vernieuwing van artikelen bijft. (Doenaert-floppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

Menschen van te lande, verwisselt er uwe 
oude slingers, ketens, brochen, ringen ; men 
geeft er de hoogste weerde voor, schaft u in 
de plaatse nieuwere juweelen aan, die van 
hedendaagschen dracht zijn, het is te zeggen 
van de mode.

Ge vindt er daar aan zeei lagen prijs en in 
groote keuze.

Beziet de uitstallingen ; vindt ge er uw ge
dacht niet, gaat binnen daar is nog keus 
want alles kan niet voor het venster ten toon 
gezet worden. — Ge zult tevreden weggaan.

Menschen die een goed zakuurwerk wenscht, 
eene ROSKOPF b. v. waar ge moogt staat op 
maken, daar kunt ge dit echt statieuurwerk 
krijgen aan voordeeligen prijs, met 5 jaar 
waarborg.

Ter loops nog gezegd dat bij MOENAERT- 
NOPPE, nog te verkrijgen zijn, alle soorten van 
brils, !pincenez, — zelfs voor de moeilijkste 
oogen — , warmtemeters voor de keern, de 
afroomerS) de broeikassen ; stofbrils, brils voor 
auto en motorijders, enz.

Ter gelegenheid der aanstaande Kermis hebben 
wij ook nieuwe artikelen in zilverwerk, tafel
gerief, enz.

PH0N0GRAAFS, SPREEKMACHIENEN met platen 
met de schoonste muziek-en zangstukken, een 
buitengewoon verzet van ten huize ’t zij te 
lande of in de plaats en bijzonderlijk voor 
aangename avonden te hebben ten zijnen 
eigenen huize.

Het huis MOENAERT-NOPPE verkoopt al 
zijne artikelen aan vaste prijs en zeer trouwe 
en goede bediening.

Bergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D IC K
telefoon 33B, - 73, Coupure, GENT.

R ech ts treekschen  invoer.

M ARKTPRIJZEN .
KORTRIJK 7 Aug — Haver, 05.00 tot 70 

peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappeleD, 40 à 45 
BoterI3 à i5,00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,5'j 
koolzaadolie, 225 tot 23); lijnzaadolie, 1 S3 tot 
185; koolzaad ,00 tot 000; lijnzaad, 105 tot 
00; fcojlzvi Ikóókja, tot 00; lijuzaadkoeken 
85; sodanitraat, 7o ; ammoniak, 70-00 
suikerij, 0.) tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 30; strooi, 7 tot 8.

Markt van Iseghem.
13 Aug. — Boter 15,50 fr. — Eieren 53 ct.

S'.ulie van den Notaris 7ANDE M03RTELE te Iseghem.

Openbare Verkooping*.
Stad ISEGHEM.

I — De herb'-rg “ RÖODE POORT „ met stalling 
en 1 a 50 ca. : gelegen op de Zegeplaats.

Bewoond door M. Jules. Bourgeois,

II. — Een .WOONHUIS dienende voor Winkel met 
65 cent. gelegen hosk Zegep aats en Ketelutrast. 

Bewoond door M. Cyriel Depreitere.

111 — De herberg “ DE EBNURAGHT „ met 5 a. 
40 ca. gelegen in de SlabbaerdHraat.

Bewoond door M. Catniel DeghelJere-Decoopman.

Gemeente INGELMUNSTER.
De wel- gekende «herberg en standplaats * DE DR IE  

KONINGEN „ met 11 aren dicht bij de Plaats. 

Bewoond door M, Jules Soenen5;

1/2 0;o INSTELPENNING.

INSTEL Woensdag 31 Oogst 192’ ,

07ÈRSLAÖ Woensdag 14 September 1921, telkens om 4 ure (5 ure stipt) te Iseghem in “ DE ROODE 
POORT „ voornoenad.



Studien van de Notarissen V A N D E  M O O R T E L E  te 
Iseghem, en Ja n sse n s  te Antwerpen.

OPENBARE VERKOOPING

van eenen

G R O O T E N  E I G E N D O M
“  Hotel du Coq d’Or,, 

te ISEGHEM, Groote Markt

Eenige Koop. “ HOTEL DU COQ D’OE „ met 4 aren 
erve, gelijkvloer.*, groote Café eatplaits, keik en en koer 

Eerate stagie 5 groote slaapkamers ; tweede stagie 3 
groote slaapkamers en boven 3 mansarden.

B«woond door M. Aehiel Denys.

1/2 O/o INSTELPENNING.

IN S T E L  D onde rdag  1 S e p te m b e r 1921. 

O V E R S L A G  D onde rdag  15 S e p te m b e r 1921, 
telkens om 5 ure stipt in het “ HOTEL DU OOQ D’OR , 
voornoemd.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E LS  te Rousselare.

INSTEL, Dinsdag 28 Oogst 1921,
O UERSLAG, Dinsdag 6 September 1921, om 2 ure

namiddag, ter herberg “ CAFÉ J DE L’YSER ,, te 
Rousselare, Statieplaats, van :

Gemeente ROLLEGHEM CAPELLE,

— — wijk de Geusche Smisse, — —

Eene allerbeste

H O F S T E D E
benevens nog een ander WOONST, groot in 
het geheel 21 heet 2 aren, 4 centiaren.

Gebruikt door den heer Alfred Decruwenaere, 
aan 5 000 fr. te jare, met recht van pacht tot
1 Oktober 1922.

VERDEELD IN  KOOPEN  
Alle vergoedingen hoofdens oorlogsschade 

worden medeverkocht en bedragen voor de 
gebouwen op prijs van 1914 fr. 6139,54.

Met gewin van i\2 Oio IN ST E LPE N N IN G .

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

U i t  t e r  h a n d  -te k o o p e n  :

5 Gerieflijke Woonhuizen
in de Slabbaertstraat, ISEGHEM.

Gemak van betaling. — Zich te bevragen 
Slabbaartstraat, n° 35.

Studie van Notaris D E  M U L D E R  te Gent.

OPENBARE VERKOOPING
van

Zaailanden en Maaigras
te Emelgliem

Groot 6 hektaren 31 a 60 centa. in 5 koopen. 
Ingesteld : Koop een 8000 fr. — Koop twee 9000 fr . 

Koop drie 1000 fr . — Koop vier 8000 fr. — Koop 
vijf 400 fr .

VERBLIJF Ziterdag 20 Oojst, om 4 ure bij Florent 
Devos te Iseghem statie.

U i t  t e r  h a n d .  t e  k o o p

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.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 4, ISEGHEM

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 vaa 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.

IN  DE GOUDEN PLU IM

iiotobi
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Oevos
Brugstraat 25, ISEGHEM.

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

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

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimeiitbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

Amand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
HUIS VAN VERTROUWEN

G. HOET-ANNE.
Waarom wordt het-huis, G. Hoet- 

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 deu 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 concurentieëu 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 schooneu keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

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

Men lette goed op ons adres :

Garmain Hoat-Anns, St Amandstraat 8, tegan de N .ordstraat, Roussalare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  MAES
=  Marktstraat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

P ILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
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

Specialiteit voor Suikerbakkers 
Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

Edm. MOREL
Kunsttand an, Gebitten, Heelkundige tandbewarking, Herstellen van gebitten, enz.

Doctor H. Van Quaethem 

Specialiteit vai Tanden en Gebitten

te raadplegen a lle ' dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 u re , ten zijnen
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat,

Rousselare.
* _____

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

bedeelt 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.

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 ea eerste klas van kleuren, ’t is al den 
welfden arbiii en de koat is weinig meerder en 
't is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
2CHEL0EMAN, St Hiloniusstraat, à, alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

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

ire
KASTEELSTRAAT, 10 

- ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Molelbrouwarij Gebroaders Gallebaut, Wieze
- - Bock en F*ilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige prijzen. Ó n m ogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN
Luxe- en gewone Meubels

IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN PLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan da voordeeligste prijzen.

S P JE D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In 't groot en in 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
O ï  P È L IC H Y S T R A A T ,  1 2, lO C P Ü C M

recht over St Hiloniuskerk ötun Cm.

HUIS

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

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 uwo kledingsstukken

BIJZON DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEuT vÄN-STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

TE 'BEKOMEN BIJ

Tic ROSSELLE-MAERTËNS
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige lediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens : 

Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

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

Wacht niet tot hst te laat is, bij de 
minste hoDfdpijn öf zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.
ALLEEN TE BEKOMEN

B IJ  DEN  UITVINDER

LÄLE|WÄRf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

f f

'0

:i
Gentstraat, 41, ISE5HBM .

OPENING VIN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
TVestminster Stout 

Schoth-ale — 3?âle-ale.
Verkoop vaii W ijnen

HANDÊL^ÏiT kOLEN.

V HUIS

J. Vanlandeghein-ßehaeghe
Groote Markt, 2I, 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 
v o or  MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H. D. B.


