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K E R M  I S .  *

Leve de kermis. De kleine jongens en de 
groote menschen verlangen daarachter even 
zeer. ’t Zijn dagen van verzet, dagen van 
weelde : wij hebben lange genoeg gespaard, 
en ’t mag wel entwat af. We zullen eens onze 
familie ontvangen ; dierbaren die we sedert 
lange niet meer gezien en hadden zullen nu 
met ons in rustig verzet eenige dagen over
brengen.

Wat zijn die kermisdagen aangenaam.

En of er zal geld verteerd worden.

Maar !!!

Waar zal al ’t geld naartoe gaan ?

Zal het te goede komen aan onzen Iseghem- 
schen handel en nijverheid die zulke slechte 
tijden beleeft ?

Helaas niet !

Naar vreemde kunstemakers die kunnen peere- 
boom staan, op hunne handen gaan, met hunne 
teenen bachten hunne ooren scharten of kunnen 
krullen lijk een slange tusschen de sporten van 
’nen stoel.

Naar vreemde waarzeggers die voor nen 
dikken of een vijffrankstuk, volgens de onnoo- 
zelaars waar ze mee te doen hebben, liegen 
om er de molens bij te doen draaien over 
de toekomste van de vrijers die gaan raad 
vragen.

Naar rennen, peerdemolens,. cirken, halsbre- 
kerijkoten van allen aard.

Ook naar herbergen en danskoten.

’t Zijn er die zullen drinken en zuipen, 
wallebak en dronkebeest langs de straten loopen, 
terwijl ouders, vrouw of kinders ’t huis zitten 
jnet den herteklop tegen dat zoon of man of 
vader weer ’t huis komt. ’t En is niet altijd 
en overal evenveel vreugde met de kermisdagen.

Er zal gedanst en gesprongen worden, ’t Is 
nu mode, en als ge tegen de danskoten schrijft 
of preekt ge zijt een achteruitkruiper, een 

pijpekop.

Die danskoten, belieft het u, zijn éen rampe 
voor onze stad ; daar wordt onze jonkheid 
naar lijf en ziele bedorven. Hoevelen komen 
daaruit met de tering — de menschen zeggen 
een verhitting —  de tering is’t, die ze eruit 
meedragen ; — ’t Zijn echte broeikoten voor 
die onverbiddelijke ziekta.

Hoeveel eerlijke en deftige jongelingen vinden 
daar hun verderf, en worden ’t verdriet en de 
schande van hunne ouders.

Gelijk de vliegen op ’nen dooden mol of 
op andere dingen die nooit geleefd en hebben, 
maar daarom niet beter en rieken, zoo zal 
al de hutsepot van ’t omliggende daar t’hoo- 
pe vergaren.

Als dat al maar niet en eindigt met een deel 
vechtpartijen en messteken, ’t Is den helft van 

den tijd alzoo.

Dat de menschen hun eens eerlijk verzetten, 
zooveel te beter ; maar wat hard valt, ’t is 
te zien dat er zooveel geld noodeloos verbrield 
wordt, als er nog zooveel armoe .in stad is ; 
en dat de winter aan de deure staat met zijn 
bedreiging van nog veel meer ellende.

Toe, Iseghemnaars, goe verzet, maar en 
vergeet ook niet den penning te junnen aan 
uw medeburgers die slechte tijden genoeg 
beleven om ook te mogen entwat verdienen.

Buitenlandsch overzicht
Duitschland.

Verleden week Vrijdag was Erzberger, samen 
met Diez, lid van den Rijksdag, op den weg van 
Griesbach, waar hij met zijne familie verblijft. 
Ze waren te Alexander-Schaure gekomen, op de 
hoogte van Kniebis, toen ze door twee jonk- 
hedsn van een vijf en twintig jaar aangevallen 
werden, die schoten met revolvers.

Diez is gekwetst ; Erzberger gedood door ver
scheidene kogels in de borst en in ’t hoofd.

’I Is hier zeker eene politieke moord i n ’t spel, 
eene moord die eenen hatelijken geesltoestand 
verraadt in Deutschland, en die zou kunnen zware 
gevolgen hebben voor het Duitsche rijk, onbe
rekenbare gevolgen zeggen duitsche dagbladen.

Wie Erzberger was.
Hij was geboren in 1875, studeerde de rechten 

,aan de hoogeschool te Freiburg in Zwitserland. 
Na zijne studiën voleind te hebben, verbleef hij 
te Stuttgart van 1806 lot 1903. Hij was een be
gaafde schrijver en redenaar, en daarbij een on
vermoeibare werker. Met lijf en ziele was hij in 
de kristen sociale beweging. In 1903 werd bij 
als kandidaat van het centrum naar den Rijksdag 
gezonden, en ’t en duurde niet lang eer hij een 
d#r leidende mannen van het centrum werd.

Het duitsch gouvernement schatte zijne bekwaam
heden zeer hoog. Als Bulow de zaken in Italie 
begaaid had, werd Erzberger in zijn plaatse naar 
Rome gezonden, om te herstellen wat nog te her
stellen was, en Italië onzijdig te houden. Hij en 
lukte niet ; Italie kwam in den oorlog in 1910, 
den 24 Mei.

Erzberger was zoo duitsch als hij maar en kon 
zijn. Nog in 1917 in April gaf hij een vlugschrift 
uit, waarin hij staande hield dat duitschland vol
strekt de vlaamsche kust noodig had, en de wegen 
die er naartoe leiden. In Ju li ’t zelfde jaar was 
hij van een ander gedacht.

Hoe was die bekeering gekomen ?
Erzberger was een bekwaam financier. Als dus

danig, lid van den beheerraad van de nijverheids- 
onderneming Thyssen, die albij zoo machtig was 
als Krupp.

Om nu de belangen van die onderneming te 
verdedigen werd hij naar Zwitserland en Holland 
gezonden, waar hij mat engalschen en franschen 
en andere vreemde nijveraars, handelaars en fi
nanciers besprekingen had.

Hij vernam, en zag er zaken die hem een ander 
inzicht gaven over de toestanden, en den 0 Ju li 
1917 was het dat hij al met eens in den Rijks
dag het vermaarde vredébesluit deed stemmen.

W at hij eigentlijk in den Rijksdag gezeid heeft 
en hebben wij nooit kunnen te wete komen ; 
genoeg is 't  en zoovéal dat hij eenen geheelen 
omkeer te weeg bracht. Kanselier von Beltman 
Holweg trok er van onder en Michaelis volgde 
hem op, maar moest op zijne beurt na drie 
maanden plaatse maken voor Hertling.

In September 1917 verliet Erzberger de groep 
Thyssen. Thyssen immers wilde de aanhechting 
bij Duitschland van het mijngebied van Briey, en 
Erzberger had reeds ingezien hoeveel nadeel en 
ramp al die veroveringsplannen aan Duitschland 
berokkend hadden.

In 't begin van Oatobar 1918, als Max van 
Baden zijn ministerie vormde, was Erzberger 
daarin als Minister zonder portefeuille ; en in 
November stond hij aan ’t hoofd van de duitsche 
afveerdiging, die aan Maarschalk Foch den wa
penstilstand ging vragen, en bekennen dat Duitsch- 
land zich verloren gaf.

Sedert dien heeft Erzberger al gedaan wat hij 
kon om Duitschland te doen het vredesverdrag 
aannemen en eerlijk uitvoeren, en ’t was daar 
hetgene hem de vijandschap en den haat der 
aldeutschers op den hals haalde.

De die hebben alles gedaan wat mogelijk was 
om den m an-ie breken en- uit den weg te ruimen.

Eerst hebben zij hem beschuldigd dat hij on
eerlijk was, en dat hij zijne hooge ambten te 
baat nam om zijne persoonlijke belangen te dienen ; 
van daar zijn proces met Helferich. Maar, gezien 
hij vast in zijne schoenen stond, en konden ze 
hem niet schaden.

Hij was wel voor een tijdeken uit het politiek 
leven, maar men zag hem reeds wederkomen met 
meer macht en meer gezag als vroeger : hij bleef 
de man die op Duitschland toekomste, door 
zijn bekwaamheid en zijne onvermoeibare werk
kracht, den krachtigsten invloed ging uitoefenen.

Daarom stond hij in den weg der alldeutschers 
en der militaristen, en werd hij door hen ter 
dood veroordeeld.

Tijdens zijn proces met Helferich werd een 
aansiag" gedaan op zijn leven, maar mislukte. 
Dezen keer valt hij als slachtoffer.

Politieke moorden.
De duitsche militaristen zijn een echte moor

denaarsbende. Sedert dat ze den oorlog verloren 
hebben en in den vreemde niet meer en kunnen 
'moorden, zoo moorden ze nu in hun eigen land. 
’t Zijn sedert den oorlog reeds 329 politieke moorden 
gepleegd waarvan volgens von Gerlach, 314 op 
rekeninge komen van die hatelijke sabelsleepers,

De gevolgen van die moord
zijn onberekenbaar, zegt een duitsche gazette, 
Néémt dat er daar een beetje grootsprekerij om
trent is, nochtans men zou ongelijk hebben de 
gevolgen te onderschallen.

Nu zien de bondgenooten America, England, 
Frankrijk en Ilalie, dat dezelfde duitsche hoo- 
veerdij. die den oorlog deed uitbersten, voortleeft 
en machtig blijft ; en geheel die militaire klieke 
die ’t verdrag dat Belgie’s onzijdigheid en on
afhankelijkheid waarborgde, als een slunse papier 
aanzag, en heeft al niet veel meer eerbied voor 
’t Verdrag van Versailles, dat Duitschland ook 
heeft onderteekend.

Is er ergens een man die macht heeft, en 
zijnen invloed gebruikt om het duitsche volk te 
leeren eerlijk zijn, hij staat in hunnen weg, en 
ze vermoorden hem zonder meer.

De bondgenooten zien dien toestand in en ze 
gaan natuurlijk zooveel te meer voorzorgen nemen 
om dat soldatengoedje onschadelijk te maken.

Dagelijks ondervindt men meer en meer dat

een Duitscher maar en deugt als hij niet verder 
en kan, en dat hij moet genepen zijn! Ze zullen 
van langs om meer nijpen totdat het duische 
volk zelf al die eerlooze legerbeeslen onschade
lijk maakt of buiten smijt.

Toegeven aan de duitschers, zoolange die geest- 
toestand bestaat ware eene zwakheid, iedereen 
begint dat te begrijpen.

Dat zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen zijn 
op de beslissing van den Volkenbond nopens Opper- Silesie.

Ierland.
Na de afwijzende antwoorde van de Valera 

was er te vreezen dat de strijd tusschen Engeland 
en Ierland ging herbeginnen, en van dezen keer 
op leven of dood. Doch ■ ’t zijn al weer onder- 
handelingen aan den gang.

In Belfast spelen de Ulstermannen op hunnen 
poot, en worden er eenige moorden bedreven op 
mannen van ’t Zuiden en katholieken. Nog al 
natuurlijk komt de vrage op of Engeland daai 
niet onder en zit om Ierland te verdeelen en zoo 
te verzwakken.

Indie.
In ’I Z liden van Indie, in Malabar is er een 

soort« revolutie ui tg ab roken. Niet dat de zake in 
beur, eigen van overgroot belang i s ;  Engeland 
zal dat wel meester kunnen.

Doch ’t is entwat aan ’ gisten in Indie nu eens 
hier dan eens daar, alle mimante ie vers breken 
er onlusten uit, die E ageïanl doen vreezen voor 
zijn schoonste en rijkste koloniaal gebiel.

Men weet dat Duitschland reeds binst den oorlog 
eene karavana zond met goud, veel goud om in 
Afghanistan ruzie te stoken tegen England, ’k Her
inner mij nog oen boekske gelezen te hebben 
van eenen duitsehen officier die van die karavane 
deel miek, en verhaalde hoa hij met zijn gezel
schap tusschen de Eagelsche en Russische linien 
wist door te scheren in de omstreken van Ker- 
mandscha.

Ze m’slu’cten in Afghanistan, m air lukten beter 
in Indie.

Sedert den oorlog hapert er gedurig entwat in 
Indie. Zou duitsche opstokerij en duiisch gon l 
daar geheel vreemd aan zijn,

Van hier en daar.
Spanje heeft zijn pluk in Marocco. Tot nu toe 

hebben de Spanjaarden veel meer slagen gektvgen 
dan ze er gegeven hebben,

De toestand word bevredigend zégt men in de 
Spaansche Kamer ; doch er is sprake van Mellila 
te ontruimen, en dat zou doen peizen d it  de
zaken voor Spanje eer slecht staan.

Grieken en Turken zijn weer slaags. Da Turken 
kraaien victorie en doen te Constantinopel de 
trompe steken en de klokken luiden ; maar ze
zijn daar nog al lichte aan.

De Grieken en zeggen niet vele. ’t en gaat 
lijk maar half naar hun gedacht, maar achteruit 
en zijn ze niet ; alleen hebben ze ruzie om vooruit 
te geraken. Da Turken weren hun dapper tegen. 
Tot nu toe en is er geen basïissing. We zullen
meer weten als ze een weke langer gevochten 
hebben.

BEDEVAART NAAR LOURDES
den 27 Oogst 1921.

De Vlaamsche Bedevaart den 2.3 dezer ver
trokken telde “50 bedevaarders, waaronder 8 
onzer turners Dezelfde dag der aankomst fn 
Lourdes boden zij zich aan met evenveel an
dere Iseghemsche jonkheden als brancardier. 
De dienst der brancardiers bestaat hierin : de 
zieken der verschillige bedevaarten van het 
hospitaal naar de grot te doen en terug te 

halen.

Zij staan onder het gebied van den bestuurder 
van den ziekendienst en verbinden zich op 
post te zijn op gestelde uren. Zoo moeten 
zij ’s morgens soms om 7 uren in het hospi
taal zijn om de zieken naar de grot te dragen 
of te voeren ; later na de missen en op ver
zoek der zieken naar het hospitaal terug doen 
en ’s namiddags ten tween naar de baden of 
de grot, ten vieren naar de processie en dan 
terug naar het hospitaal, zoo zijn ze omtrent 
geheel den dag in dienst.

Zaterdag 27 dezer op aanvraag van M r Bruloot, 
bestuurder der bedevaart, hebben de turners 
eene bijzondere gunst verkregen. Mgr Scheipffer, 
bisschop van Lourdes, heeft het verzoek inge- 
wiiligt van den hoofdman der turners, en hun 
vaandel gewijd.

Om 9 ure waren wij verwacht in het bisschop
pelijk paleis ; acht turners in kostuim, de bran
cardiers en bestuur trokken met het vaandel 
naar het paleis. (

M»r Scheipffer, mat den aartsbisschop van 
Nancy en den bisschop van Molins, verwel
komden ons van op het perron.

Beide laatsten drukten hunne voldoening 
uit, die Belgische jongens te mogen groeten, 
de beigen die zulke dappere soldaten geleverd 
en aan de zijde der fransclen gevochten nadden 
voor de vrijheid van beide landen ; zij namen 
afscheid van ons onder ien kreet van vive la 
Belgique

De hoofdman der turners las dan een adres 
af aan den bissc'.ioo van Lourdes, hem dankende 
voor de eer die hij zich geweerdigt ons aan 
te doen, en druU den mansch uit, dat Won
seigneur zou gelieven het vaandel te wijden

Daarop nam den Bisscnop het woord, deed 
eene vriendelijke en ge oegelijke aanspra^K 
waarin hij ons am  «akkerde om dappere strijders 
te zijn voor het goede, voor den godsdienst 
en voor het vaderland. Hij bracht hulde aan 
hunne deftige houding en aan den dienst van 
brancardier, die zij zoo edelmoedig en voorbeel
dig verrichtten.

Dan wijdde hij het vaandel en eene gulden 
medaiüie om aan het vaan lel te hangen Hij 
schonk dan al de aanwezigen eene gedachtenis 
met zijn handteeken bekleed en had voor elk 
een vriéndelijk woord voor afscheid.

Die ontvangst zal immer in ’t geheugen blij
ven van al die er deel aan namen.

In stoet trok men dan door de stad naar 
de parochiekerk der stad, alwaar er een solem- 
neele mis met requiem gezongen wierd voor 
de overledene belgische bedevaarders te Lourdes 
gestorven ; en daarna nam men een bezoek 
op net kerkhof naar hunnen zerksteen en naar 
het graf der vijf belgische soldaten aldaar 
gestorven en begraven.

Twee indrukwekkende plechtigheden.
Later meer.

E en vriend der turners .

Enkele cijfers .
1 Belgie omvat 3 millioen hectaren gror.d 

met ongeveer 8 millioen inwoners, of 252 
inwoners per vierkante kilometer ;

2. Sedert 1856 is de bevolking van België 
gestegen met 60 t. h. ;

3. Buiten de laatst aangehechte gemeenten 
hebben wij er 2633. De agglomeraties der 4 
groote steden bevatten 1/5 van de bevolking 
van het land ;

4. De grootste stad van België is Antwer
pen : 635 hectaren met 310.000 inwoners;

5. België is vooral een nijverheidsland. Op 
100 Belgen zijn er 50 die aan nijverheid doen, 
19 aan landbouw en 17 aan handel;

Bank G. DE LAERE &  Cie Hulphuis Iseghem

SchatkistboDs 5 0/p — HffqothsrstelliDft
De wet van 30 Juli 1921, verplicht de h:zitters der titels srin'kistbons 

5 °/o  Muntherstelling, n i  datu n v a i 2 3 Ojg-st 1921,  tot de vernieu

wing hunner titels over te gaan.

D eze  vernieuwing doet zich — VAN HED3N AF — tegen titels op vijf 

jaar met 5 %  intrest, en geeft recht aan eene premie in geld van 5 frank 

per honderd van het nominaal kapitaal van den titel.

De Bank Gr. D E  L 4 E R E  &  G ‘e te Iseghem
gelast zich met al het noodige voor deze vernieuwing

— — Z O N D E R  E E N I G E  K O S T E N  — —



6. in de kleine steden vindt men het groot
ste getal kleine woonplaatsen ;

7 6 p. h. van de bevolking wonen in e^n 

kamer ;
8. Het getal vrijgezellen vermindert ;
9. 19 p h. der gehuwden hebben geen 

kind, 20 hebben er l, 18 hebben er 2, 13 
hebben er 3, 16 hebben er 4 en 5, 11 hebben 
er van 6 tot 9 en 1 heeft er 10 en meer ;

10 Op 100Ü inwoners worden er 220 kinderen 
geboren, en wel 104 jongens tegen 100 meisjes ;

11. Op 15 wettelijke kinderen is er 1 onwettig ;
12 Op 1000 inwoners trouwen er elk jaar 8;
13. Het meest wordt er getrouwd in Brabant 

en het minst in Limburg ;
14. Er is een echtscheiding op 50 huwelijken ;
15. Er sterven 14 menschen op 1000 en 1 

pleegt zelfmoord op 70 0 ;
16. Op honderd geboorten sterven ongeveer 

13 kinderen van minder dan 1 jaar.

Hoenderbond “  ’T NEERHOF ,, Iseghem.
Bijzondere prijkamp voor 

den Iseghemsehen Koekuit.
Deze prijskamp is aldus geregeld :
Parketten. — Een haan en zes hennen. De 

inleg is 10 fr. — Een eereprijs van 25 fr. is te 
winnen door het sèhoonste parket. Daarenboven 
is de eerste prijs 15 fr., zoodanig dat er veertig 
frank te winnen zijn door hetzelfde dier ; de 
tweede prijs is 10 fr. ; de derde prijs is 5 fr.

Trios. — Een haan en twee hennen. De inleg 
is 5 fr. —  Een eereprijs van tien franks te zamen 
met een jonge Iseghemsche Koekuithaan (gift van 
M. Camiel Van.ienbenthe) is te winnen door den 
schoonsten trio, die Jaa/bij nog den eers.en prijs 
heeft van 10 fr. ; de tweede prijs is 8 fr. ; de 
derde prijs is 5 fr.

A f z o n d e r l ij k  t e n t o o n g e s t e l d e  d ie r e n  : — De 
inleg is 3 fr.

E r zijn vier klassen : oude hanen, oude hennen, 
jonge hanen, jonge hennen. In ieder dier vier 
klassen is de eerste prijs 8 fr. ; de tweede 6 fr. ; 
de derde 4 fr. Daarboven zijn twee eereprijzen, 
elk van 15 fr. een voor den schoonsten haan of 
hen, en een voor de schoonsten jongen (in 1921 
geboren) haan of hen.

Gelijk men ziet is die prijskamp zeer bevoör- 
deeligd. De inrichters der Tentoonstelling zouden 
geern zien dat het kweeken van den Iseghemsehen 
Koekuit fel toeneemt, omdat die kweek zeer winst
gevend is. Niets belet dat ons ras zoo goed gekend 
worde als de Mechelsche Koekuit, die overal ver
maard is, en naar weerde geschat wordt. Immers 
in de Tentoonstelling te Brussel van verleden week 
wierden er Mechelsche Koekuiten verkocht aan 
85 fr. ’t stuk* en daar er te Brussel geen prijs
kamp was, maar alleen verkoopdag, is het niet 
zeker dat er nog geen schooner en geen koste
lijker zijn.

Dn£, landbouwers en liefhebbers, uw beste ge
daan om schoone Koekuiten te kweeken.

Dood van E. H. Bolliau
rustende Pastor van Moorseele, ± 

gewezen Onderpastor van Iseghem.

Zondag 28 Augusti 1921 is overleden te 
Moorseele, E. H Bolliau, gewezen Onderpas
toor van Iseghem Hij wierd geboren teThorhout 
den 26 December 1843, en was zoon van 
Karei en Amelia Delbeke. Langs moederlijke 
zijde was hij rechtsweer van Dr Delbeke, 
gewezen volksvertegenwoordiger van Thielt- 
Rousselare en schepene dezer laatste stad. 
E. H. Richard Bolliau volgde de latijnsche 
klassen van ’t Klein Seminarie van Rous
selare en was de eerste in wijsbegeerte den
13 Augusti hs6ö. Hij wierd priester gewijd 
te Brugge den 7 Nov. 1S69, hulppriester en 
naderhand onderpastor benoemd te Herseau 
den 12 Jan 1870. ’t Zelfde jaar nog in November 
bekwam hij de onderpastorij van Gulleghem 
en wierd benoemd als onderpastoor te Iseghem 
den 17 December 1875 alwaar hij gedurende 
15 naeenvolgende jaren verbleef.

Vreedzaam en gedienstig van karakter was 
hij door gansch de bevolking geacht en be
mind Hij was bestuurder der Meisjes-Zondag- 
scnool en volgde in die bediening op aan 
E H. Dambtr.

Gedurende zijn bestuur kende de Meisjes
zondagschool van Iseghem eenen ongehoorden 
bloei en vooruitgang, waarvan de Iseghemsche 
bevolking nog weet te spreken, en wel bij
zonderlijk de dochters die daar onderricht ont
vingen, en de jufvrouwen der Iseghemsche 
burgerij die zeer dienstveerdig en onvergeld 
alle Zondagnamiddag van gansch het jaar 
daar lesse gaven.

Ik herinner mij nog hoe vreugdevol hij 
deelnam, den 6 September 1912, aan ’t eeuw
feest der Zondagschool, en hoe gelukkig hij 
zich gevoelde al die oude kennissen van Iseghem 
wederom te zien.

Mijnneer Bolliau was klein van gestalte, 
had eene flauwe stemme en maar een deer
lijk voorkomen. Hij was mager en taai zoo 
’t yiaamscne spreekwoord zegt ; ten bewijze 
hij 78 jaren oud gewonden is.

Op den predikstoel des Zondags in de 7 of 8 
uremis, hadden de menschen moeite om hem 
te verstaan, des te meer hij soms veel te 
hooge sermoenen deed, rakende diepe en in
gewikkelde kwestien, bijzonderlijk over ’t be
wijzen van het bestaan van God en de instelling 
der H. Kerk.

Het is dus, met recht en reden, dat wij 
’t volgende op zijn doodsantje lezen :

« De gave van wijsheid was nem verleend 
« en hij beminde haar boven allen rijkdom 
« Aan hare klaarheid was hij meer gei echt 
« dan aan het licht zijner oogen, omdat haar 
« glans onuitdoofbaar is.... Met oprechtheid 
« leerde hij haar kennen, en milddadig deelde 
» hij haar mede.... Matigheid leert zij, en 
« voorzichtigheid, en rechtvaardigheid, en niets 
« is den mensch nuttiger in dit leven dan 
« deze deugden, Sap. vii viii

Den 27 Juni 1883 wierd alhier onderpastor 
benoemd E. H. Richard Billiau geboortig van 
Poperinghe de 25 Mei 1851. M. Billiau volgde 
op aan E. H Vermeersch die naar Lichtervelde 
ging van waar M. Billiau kwam.

Billiau en Bolliau twee onderpastoors op de 
zelf ie parodie' n wee Richarrf’s. dat was 
wel om verwarring te brengen. Ons’ Heer had 
er in voorzien. Was M. Bolliau klein en fijn,

zijn collega daarentegen was groot en zwaar. 
Het was een waren Kurasier zegden de 
menschen. M Billiau kwam hier toe, en kon 
in geen eenen biechtstoel zitten, ze waren al 
te klein, en de kerkfabriek was verplicht zijn 
biechtstoel te vermeederen.

Zoolang beide onderpastoors op Iseghem 
verbleven, hadden zij geen anderen naam dan 
de groGten Billiau en de kleinen bolliau (1).

Den 3 December 1890 wierd E. H. Bolliau 
pastoor benoemd te Oostkerke bij Brugge en 
ging van daar over naar de pastorij van Loo 
tot wanneer hij in Januari 1902 benoemd wierd 
tot pastoor van Moorseele, alwaar hij na 16 
jaren lofweerdig als herder zijne eervolle en 
welverdiende ruste zocht op deze parochie, 
en heden komt te overlijden

Dat zijne ziel rust in vrede Amen.

STADSNIEUW S.
Op Maandag 12 September zullen de lijken 

der gesneuvelde soldaten plechtig begraven 
worden.

De V. O. S gesteund door den gemeente
raad van stad, zal trachten dat de plechtigheid 
den Helden waardig weze.

Zondag 11 September, zullen de lijken 
tentoongesteld, zijn in de Nijverheidschool van 
af 10 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. 
Alle Iseghemnaren, zonder eene uitzondering, 
zullen komen een bezoek brengen om zóó eene 
dankbare hulde te geven aan dezen die vielen 
voor ons en voor ons vrijheid.

Maandag 12 September, zal een plechtige 
dienst gedaan worden in de St Hiïoniuskerk, 
waaronder eene toespraak zal gehouden worden.

Al de maatschappijen van stad, zonder on
derscheid, zijn vriendelijk verzocht deel te 
nemen aan den stoet, benevens al de inwoners 
van stad.

Zaterdag aanstaande zal de Iseghemnaar eene 
volledige mededeeling geven van de plechtigheid.

H e t bestuu r van den V. O. S.

— De Vlaamsche Meisjesbond van Iseghem, 
noodigt eenieder uit tot de

F E E S T  V E R G A D E R I N G
gehouden op Woensdag 7 September, om 3 ure 
stipt, in het GILDENHUIS, Kruisstraat, alwaar 
E H. C. Verschaeve, den grooten Vlaamschen 
letterkundige en spreker, een voordracht, zal 
geven.

I N T O - A I V G -  V R I J .

Een omhaling zal gedaan worden tot steun 
der Vlaamsche zaak.

IEDER HUISKEN HEEFT ZIJN KRUISKEN.. 
m aa r... DE VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER 
VAN DEN PORCELEINEN W IN K ÈL.. zegt gij 
die een spaarpotje  bezit, en om redelijke in 
tresten  en een verzekerde plaatsing  te  vinden, 
wend U in volle vertrouw en to t onze Agenten 
uw er 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.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f' Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

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

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Florent Bourgeois, zv. Petrus en Madeleine 
Bekaert. — Elisa Deleu, dv. Cyriel en Maria 
Normon. — Gaston Degezelle, zv. Henri en 
Madeleine Dewaele. — Marguerite Staelen, 
dv. Achiel en Adronie Acx. — Maria Desmet, 
dv. Camiel en Marie Buyse. — Antoniette 
Werbroeck, dv. Jules en Margareta Vanthour- 
nout.

STERFGEVALLEN 
Bruno Vandommele, zb. 75 j. man Dejaegher 

Louise — Gustavus Desaer, zb. 75 j. onge
huwd. —  Petrus Seynaeve, zb. 79 j. wr Maes 
Rosalie. — Florin Jeanne, 1 m. dv, Joseph 
en Cuypers Madeleine. — Waltenier Bertha,
8 j. dv. Joseph en Dewulf Lia?- — -Devoldere 
Petrus, 85 j. wr Veroelstraete Nathalie. 

HUWELIJKEN :
Alois Laisnez, wagenm. 46 j. en Maria Rom

mel, huish 46 j. — Gustave Vervaecke, werk- 
tuigm. 25 j. en Urbanie Gellynck, borstelm. 20 j.

(i) E. H. Richard Billiau overleed Pastor te Aerseele. 
Hij wierd onderpastor benoemd te Iseghem den 2 7  Juni 
i883, Pastor te Molendorp bij Oostende in 1 8 9 8 , te 
Rglleghem over Leie in 1 9 0 3 , te Aerseele in 1 9 1 0 , al
daar overleden den 23 Februari igi5 te midden in 
den oorlogstijd. E. H . Billiau was een braven en edel- 
moedigen priester die zeer veel gedaan heeft voor 
arme en zieke werkmenschen. Hij stond hier aan 
’t hoofd der Xaverianen, die rond de 8 0 0  leden telde. 
Dit genootschap bloeide voort onder het bestier van 
E . H. D^lputte, zijn opvolger, toen na hem, tengevolge 
van ’t opkomen der Syndikaten gansch die schoone 
vergadering verviel en uiteengerocht tot groot nadeel 
der Katholieke partij van Iseghem.

— Cyriel Gheysens, borstelm. 26 j,. en Germaine

Depoortere, dagloonster, 22 j. — Alfons Ver- 
maut, ylaswerker, 26 j. en Maria Leenknecht, 
naaister, 26 j. — Remi Segers, daglooner, 
23 j en Maria Buyse, huisw. 23 j. — August 
Rosselle, daglooner 20 j. en Rachel Bruggeman, 
dagloonster, 20 j. — Deprez Jules, schoenm.
25 j, en Elisa Geirlandt, huisw. 22 j.

EMELGHEM.

GEBOORTEN :

Maria Vanderperre, dv. Isidoor en Estelline 
Hoorelbeke. — Marcel Geldhof, zv. Leopold 
en Leonie Dekwae. — Francis Cauwelier, zv. 
Henricus en Martha Perneel. — Maria Cau
welier, dv. Henricus en Martha Perneel. — 
Paula Hollevoet, dv. Henri en Leonie Mesdagh. 

STERFGEVALLEN :

Rachel Monteyne, 10 m. dv. Alidor en Julie 
Raes.

HUWELIJKEN :

Cyriel Crombez, 32 j. landb. te Ardoye en 
Emelie Buyse, 30 j. landb. alhier. —  Cyriel 
Noppe, 37 j. bakker te Ardoye en Maria 
Lecluyse, 32 j. huish. alhiei*. —  Bruno Ver- 
faillie 77 j. landw. alhier en Elodie Parmentier,
56 j. kantw. alhier.

JONGELINGEN congregatie

Heden Zaterdag om 8 1/2 ure algemeene 
herhaling voor ’t muziek.

Zondag 11 1/4 ure Sérénade Vergadering 
in ’t Engelsch Hof, Nieuwstraat.

Harmonie.

Ter gelegenheid der kermis zal in den hof 
der Jongelingen Congregatie, door de Harmonie 
een muziekconcert gespeeld worden, Zondag 
namiddag om 5 ure, waarvan hieronder spel
wijzer :

1. Le Formidable Leroux

2. Mes adieux à l ’Amérique
3. Coppelia Fantaisie Ballet Delibes

4. Valse des Amazonnes M oerm an

5. Marche Indienne Van G a e l

6. Cavalerie Légère Suppé

7. La Grive Polka voor kleine fluit X
8. Santiago Spaansche Wals. Corb in

Inschrijving in “De Iseghemnaar,, 
ten voordeele der werken van 

E. H. Delaere, gewezen onderpastor van Iseghem 
t’hans Pastor te Clercken.

1« LIJST.

Uit dankbare genegenheid 1000 fr.
Voor de goe werken van Clercken 500
Voor den velo van den pastor 500
In herinnering aan de 7 mis van binst

den oorlog 200
Voor de kerk 100
Voor de kerk 100
Voor de weezekes 50
Voor de parochiale werken 35
Vandeputte Gezusters ' 100
C. B. 25
Voor de ouderlingen en weezen

van E. H. Pastor Delaere 100
Van een opsteller van den Iseghemnaar 25 
M. Eugène Carpentier 100

Omdat ik dank de vaklessen der schoen
makers, binst den oorlog heb leeren 
patronen maken en nu kleinen baas

ben geworden 5

Omdat E. H. Delaere ons zoo bedekke- 
lijk ter hulp kwam binst den oorlog 

toen wij zooveel geleden hebben 5

Uit erkentelijkheid ,,van een burger 
die door het geheimfonds van den 

Burgersbond geholpen werd binst den 
oorlog. ' 5

Een huisvader uit erkentelijkheid omdat 
zijn jongen lessen heeft gehad in de 
Vakschool als zij in de herberg de

Trompette gegeven werden. 5

Uit erkentelijkheid van een zieken, die 
E. H. Delaere voedsel bezorgd heeft 
binst den oorlog, en nu genezen is

en vader van talrijke kinders 2

Van een werkman, die F. H. Delaere 
werk bezorgde, als hij nievers geen

en vond 1

Van een zeer beproefd huisgezin, binst 
den oorlog door hem zoo mild j

ondersteund 2

2860 fr.

— De inhuldiging van E. H. Delaere als 
Pastor van Clerken, is vastgesteld op Donder
dag 8 September, zijnde 0 . L. V. geboorte 

, ’s namiddags om 3 ure.

STAD ISEGHEM .

B E K E N D M A K I N G E N
Ouderdomspensioen.

De personen die recht hebben op het Ouder
domspensioen en 65 jaren oud geworden zijn, sedert 
de laatste opneming der aanvragen, worden ver
zocht hunne aanvraag in te dienen ten Bureele 
van het Werkloozenfonds de Pèlichystraat alhier.

Op Maandag 12, Dinsdag 13 en Woensdag 
14 September, telkens van 9 tot 12 ure voor
middag, voorzien van alle titelen noodig tot het 
opmaken.

Burgerlijke en Militaire pensioenen.
De bezitter? van Burgerlijke en Militaire pensioen- 

brevetboekjes worden aanzocht ten bureele van den 
Burgerstand, ten stadhuize alhier, hunne boekjes 
te laten inschrijven op :

Ma'andag 12, Dinsdag 13 en Woensdag 14 
September, telkens van 2 tot 5 ure namiddag.

Iseghem den 3 September 1921.

EMELGHEM.

Zondag om 10 ure zal E., P. Ghekiere der 
Passionnisten zijn plechtige' |Eeremis doen. 
Pater Ghekiere is de zoon van |Pieter Ghekiere- 
Callewaert, eene deftige werkersfamilie van 
Emelghem op de Plaats.

STAD ISEGHEM

Groote Velokoersen
Op 'Woensdag'? Sept. 1931,

Om 3 ure namiddag, stipt
aan ’t Steenputje en Lendeledestraat.

Naamlooze Maatschappij

BENZING-STROBBE
ISEGHEM.

De Heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd 
tot de Algemeene Vergadering der Maatschappij 
die zal plaats hebben op Zaterdag 17 September 
aanstaande, om 3 ure namiddag ter herberg « D e 

S p o o k h a l l e  » Iseghem.
DAGOEDE :

1) Verslag der Beheerders en Toezichters.
2) Goedkeuring van den bilan, winst- en verliesrekening.
3) Ontlasting van Beheerraad en Toezichtraad.4) Statutaire benoemingen.
5) Voorstel : Ontbinding der Maatschappij, ge

beurlijke benoeming vereffenaars en vastelling van hun mandaat.
— Om stemrecht uit te oefenen moeten de aan

deelhouders hunne titels neerleggen, ten minste 
vijf volle dagen vo'ór den dag der vergadering, 
in den maatschappelijken zetel bij Heer Hector 
Loontjens, Roesselaerestraat, 13, te Iseghem. (Art. 
28 der standregels). De B e h e e k e a a d .

Voor spoedige in diensttreding

Gevraagd BUREELBEDIENDE
goed bekend met Fransch en Vlaamsche taal, 
en vlug kunnende rekenen. Kennis van Ma- 
chienschrijven.

S trek t to t aan beveling, zich schriftelijk  wen
den onder N° 50 ten bureele van, dit blad.

Een gediplomeerde STOKER-MACHINIST
vraag t plaats in eene fabriek. Zich te w enden 
ten bureele van ’t blad.
Gevraagd bekwam e bureel bediende
hebbende zijnen m ilitairen  dienst geeindigd, of 
Jufvrouw  zeer bekwaam  voor bureelw erk  — Goeden loon.

Gevraagd bij

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pèlichystraat 26, ISEGHEM

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

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

Per Occasie te Koop.
Handophaal-machien vrachtvermogen 500 kil. —
3 zware CAMIONPAARDEN en 2 groote CA
MIONS, 10,000 en'5.000 kilos dragende. 

Beschikbaar einde September.

Alle dagen in werking te zien. Enkel ’s zon
dags vrij.

Zich te begeven ten bureele van ’t blad.

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

Te Koop 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.

Te Ito op FOURNOIS in KOPER, 
Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

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

VACANTIE LEERGANGEN 
Voor Onderwijzers.

De N orm aalschool van T houront zal een va- 
cantie leergang over LANDBOUW geven. Van 
M aandag 11 S e p t . 'to t Donderdag 14 Sept.

Die begeeren de lessen te volgen worden ver
zocht hun aan v raag  te doen aan  E. I I . Em. 
Van Hevel, Econome T horhout, voor 8 Sept. 
aanstaande.

De N orm aalschool geeft volledig onderhoud 
en slaping tegen 16 fr.

De Bestuurder der Normaalschool, 
A lb . DE COENE.

—  K O S T S C H O O L  —
der Zusters van de Onbevlekte Oütvangenis

(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.

COOLSGAMP.
Zooals voorgaande jaren zullen op 15 Sep

tember aanstaande baankoersen voor beroeps
renners plaats hebben. 1250 fr. prijzen.

Inschrijving bij R aphae l De jonghe te Cools- 
camp.________________

VERKOOP IN T  GROOT EN IN ’T KLEIN
VAN

Versehe en ingelegde Viseh

PEKEL HARING 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Isidoor VANBEYLEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM.
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H. VAN GORP & C,E A n tw e rp e n

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  ,, —

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
^  G r o o t e  h o e v e e lh e d e n  a l l e  d a g e n  b e s c h i k b a a r

GENADIGE EN VOORDEELIGE PRIJZEN

GRÉDIT FONGIER D’flHVERS
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

is is i1____ j___________________________  ___

Christelijke Vrouwengilden van Belgie. 
Congres van 4 September 1921

- PLETTINCKSTRAAT 19, BRUSSEL —
op 4 en 5 September.

Jor inschrijvingen en andere inlichting bij 
[ De Coster, Clovislaan 75, Brussel.

i ü ï s c l io o l  D E M E E R E  K O R T R IJK  
f i ________ Conciencestraat 5 o
or Juffers. Heropening der snij- en naailessen 
I Augustus.Yraagt inlichtingen. — Van heden af tentoon- 
elling der wintermodellen.
- GAAT Z IE N  E N  OORDEELT -

MEKANIEKE FABRIEK VAN

iUxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

lie slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

'LUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

'OEDIGE E N  ~TR0ÜWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein
bij

ilex. Roose-Vuylsteke
“ , " t,cST£ R•*I’ l*  ISEGHEM.' recht over ht Huonuiskerk

R. öevos-Pillet)
I AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen

ERVOERDIENST OP GENT.
VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
ddag, standplaats Hatel Picardiën tegen de 

lornmarkt.
Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
took bestellingen voor de tusscliengemeenten.

W ELM ATIGE TROUWE -  —
-  -  E N  ZE K E R E  B E D IE N IN G  

M ATIGE P R IJZ E N .

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KERMIS
Vernieuwing van artikelen bij

A. (DoenaePt-|ïoppe
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 zeet lagen prijs en in 
groote keuze.

Beziet de uitstailingen ; 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 MÛENAERT- 
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.

PHONOGRAAFS, 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.

A. Bankrekeningan : zondar Bâ kSoon :
1° op zicht 3.50 %

2> op vaartienJaajscha rekeningen 3.85%

3° op zesmaanieüjkscha rekeningen 4. %

4° op jaarliikschs rekeningen 4.25 %

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 29 .Au,' — H aver, 65 tot 75

peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 13 à 14,00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,58 
koolzaadolie, 2 (0  tot 2 )0 ; lijnzaadolie, 195 tot 
200 ; koolzaad 00 tot 110 ; lijnzaad, 85 tot 
90; lo M -m  Ikoak ïn , to t 0 0 ;  lijnzaadkoeken 
89; sodanitraat, 72.50; am m oniak, 72-50 
suikeri.j, 00 tot 00 ; duivenbom en, 73 tot 00 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 to t 8 .

Markt van Iseghem.
27 Aug. — Boter 13.50 fr. — Eieren 55 ct.

Pergsclie, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bijGEHMA.IN DICK

telefoon 338, - 73, Coupure, GENT.
R e c h ts tr e e k s c h e n  in v o e r .

O p e n b a r e  v e r k o o p i n g
van zeven

Woonhuizen cu Land
onder

I S E G H E M  e n  E M E L G H E M .

De Notaris L F J  G O R  B E S I E R  te
Iseghem zal operfbaar verkoopen. .

STAD ISEGHJEM.

Koop I. — Een Woonhuis, zijnde de zuidkant,eener 
driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen te 
Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie B, 
nr 321a en deel van nr 320a, van de helft, te nemen 
van deze partij land langs den zuidkant, samen groot 
volgens kadaster 7 a. 30 centa.

Gebruikt door Vrouw Wed. Joseph Geerland-Samoye, 
m it3 11,50 fr. per maand, lasten vrij.

Koop II. — Een Woonhuis, zijude het midden der 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem. wijk Zevekote, in ’t kadaster 
bekend Sektie B, nr 319a en deel van nr 320a, voor de helft, 
te nemen langs den noordkant, samen groot volgens 
kadaster 7 a. 48 cent.

Gebruikt door Heer Henri Werbrouck, aan 11,50 fr. 
per maand, lasten vrij.

Koop III . — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
eener driewoonst, en medegaande erve staande en gelegen 
te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie 
B, nrs 325a en 324a, en voor eene gezamentlijke grootte 
van 3 a. 40 cent.

Gebruikt door Heer Victor Van Walleghem, mits 
9 fr. per maand, lasten vrij.

Koop IV. — Een Woonhuis, zijnde de midden van 
bovengezegde driewoonst, medegaande erve, in ’t kadaster 
bekena Sektie B, nr 325b en voor grootte van 1 a. 30 cent.

Gebruikt door Hoer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, lacten vrij.

Koop V. — Een Woonhuis, zijnde de oostkant van 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in het kadaster 
bekend Sektie B, nrs 326a en 327b en vöor eene ge
zamentlijke grootte van 3 a. 52 cent.

Gebruikt door Heer Joseph Lamotte, mits 9 fr. per 
maand, lasten vrij.

GEMEENTE EMELGHEM.

Koop VI. — Een Woonhuis, zijnde de oostkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, 
staande en gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, 
in ’t kadaster gekend Sectie A, nrs 914. 915en 912 voor 
een gezamentlijke grootte van 2 8  a. 8 6  cent.

Gebruikt met koop V III door Heer Henri Demeule- 
naere.mits 270 fr-. s’ jaars, lasten vrij tot 1 November 
aanstaande. Betaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V II. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
van bovengemelde tweewoonst, afhankelükheden en mede
gaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, in ’t kadaster bekend Sectie A, nrs 916a 
en 917a, en voor eene gezamentlijke grootte van 19 a. 
0 2  cent.

Gebruikt door Heer Cyriel Debusschere, mits 105 fr. 
a jaars, lasten vrij tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden dé helft.

B. Spaarkas vrij van alla belastingen.
1 ’ op zicht 3.6O 7°
2° op termijn van een jaar 4. °/°

3° op termijn van twee jaren 4.25 °/°

Koop V III. — Een) partij Zaailand, gelegen te 
Emelghem, wijk Haaipander, in 't kadaster 'bekend 
Sektie A, nr 909 en voor eene grootte van 21 a. 20 cent. ; 
palende zuid aan eenen gravierweg.

Gebruikt met koop Vi. a

De oorlogsschadenergoeding wordt medeverkocht. 

ZITTBVGEIV :
INSTEL : op Dinsdag 20 September 1921, ter herberg

“ De Gouden Leeuw „ bewoond door Heer Valère Cle- 
ment-Demasure.

TOESLAG : op Dinsdag: 4 October 1921, ter herberg
" De. Groote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
Verstraete.

Beide te Iseghem en telkens om 2  ure naniddag.

OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEGHEM, Sloore

De iSotaris X_-E3 C O R B E S I E R  te
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

Koop 1. — Een W o o nhu is  mat afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore’, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nrs 514b, 515 en deel 
van 512b, groot 23 a. 85 cent.

Gebruikt door H. Achiel Descheemaeker aan 157.50 fr. 
’s jaars, lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop II. — Een W o o nh u is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nrs 513b en deel van 
512b, groot 17 a. 08 cent.

Gebruikt door H. Remi Tieghem aan 157,50 fr. ’s jaars, 
lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop II I .  — Een W o o nhu is  m“t afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 489b en deel van 48S, 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

Gebruikt door H. Henri Seghers aan 150 fr. ’s jw a  
laslen vrij, tot 1 November aanstaande. Bstaalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop IV  A. — Een W o o nh u is  met afhanklijkheden, 
h if  en land, staande en ge egen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nr 487 en deel van nr488, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV  B. — Een partij Z aa ila nd , gelegen te 
Iseghem, wijk Sloore, in ’t kadaster bekend Sektie C. 
deelen van nrs 489a en 493a, groot 18 a. 51 cent.

Beide koopen gebruikt door H. Petrus Vergote aan 
161 fr. ’s-jaars, lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. 
Betaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sactie C, nra 490 en deel van 
489a en 493a, grxit 22 a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloys Druppels aan 161 fr.’s jaars, 
lasten vrij, tot den 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar 
alle zes maanden de helft.

Z I T T I K T G E I V  :
INSTEL : op Donderdag 22 September 1921,

TOESLAG : op Donderdag 6 Oktober 1921, telkens
om 2 ure namiddag ter herbsrg “ Sint Hilonius „ be
woond door Heer Frederic Kerckhof.

1 /2 0/0 INSTELPENNING.

De koopers worden vriendelijk verzocht hun trouw
boekje of een uittreksel hunner geboorteakt mede te 
brengen.

UIT TER HAND TE KOOP

2 W O O N H U IZE N
im d) Statiesir'àat te ISïGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Studie van den Notaris 

Alberic LE C3R3ESIER te Iseghem.

T O E S L A G  op V r i jd a g  2 S e p te m b e r 1921, om

3 ure namiddag in ’1’ VREDEGERECHT te Iseghem.

van VIJF welgelegene

W Q  O  N H  UI Z E N
te LENDELEDE, Klytgat,

woond door verschillige.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbswarking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E l D  IVI ■ I N / I O R E ï l —

n nu af te raadplegen zijn den Dinslag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre  

lRLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R a y m o n d  M A E S

— Marktstraat, 44, ISEGHEM.
BELLA M  V V  M  B O N A

In vrac, kilos J A  Ær mÊk vracen
kilos v r  H  KILOS

mm I B  mm m é i ■
1,1 VRAC De Koningin der Margarinnen IN 1,2 KIL0S

pilot MERVEILLE CURANGELSCH I Y I L —  l l V f c - i l l —  I —  ■—  |N VRAC EN

FABRIKAAT . , , 1/2 KILOS
beter dan boter

Specialiteit voor Suikerbakkers 
Ipoedige Bediening. Franco ’thuis besteld.

P A S T A

Technisch Bureel W. VERCOUTERE
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : 2968 —  Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie en leiding van werken in gewapend beton 
Yzerconstructie en Nÿverheidsbouw

Voorontwerpen zonder verbinding.
' »

Het bestuur van het bareel is toevertrouwd aan M. M. D. de  NORONHA, 

Civiel Ingenieur A. I. G.

Als Raadgevend-Ingenieur fungeerd Hoogteeraar G. MAGNEL, de bekende 

jetonspecialist

Filiaal : 5, de Pélichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

W. VERCOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.

A AN KOOP en v e r k o o p  van Franscli, Eogelsch ea Am̂ rikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan min bekomm, bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem.
Leden : Paul SGHOTTt Gemaante Sakrataris Ingalmmster,

Jozef S?INC£VH!LL£ dokter in ganaaskunia Rumbake,
Eujè.ia VE^rUVIflS dokter in geneeskunde Iseghem.



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'OR „ met 4 aren 
erve, gelijkvloers, groote Café, estplaats, keiken en koer 

Eerste stagie 5 groote slaapkamers ; tsveede stagie 3 
groote slaapkamers en boven 3 mansarden.

Bewoond door M. Achiel Denys.

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

Voornoemd.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E LS  te Rousselare.

OVERSLAG, Dinsdag 6 September 1921, om 2 ure 
namiddag, ter herberg “ CAËÉ DE L’YSER ,, te Rousselare, Statieplaats, van :

Gemeente R0LLEGHEM 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  22 KOOPEN  
Alle vergoedingen hoofdens oorlogschade 

worden medeverkocht en bedragen prijsweerde 
1914 frs. 3.857,86. «4

Ingesteld : frs. 131.003 
RECHT VAN SAMENVOEGING.

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

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

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

S to lie van den Notiris 7ANDE M03RrELE te Iseghem.

Openbare Verkooping.
Stad ISEGHEM.

£. — Di h^rbirj “ ROODS POORT „ met stallin? 
en 1 a 50 ci. : gelegen op de Zegeplaits.

Bewoond door M. Ju le s  Bourgeois.
Ingesteld mils 21,000 fr.

II. — Een WOONHUIS dienende voor Winkel met 
65 cent. gelegen hosk Zogeplaat3 en Ketehtrait. 

Bewoond door M. Cyriel Depreitere.
Ingesteld mits 6.000 fr.

I l l  — Do herberg “ DE EE^ûR\ CHT , met 5 a. 
40 ca. gelegen in de Slabbaerdstraat.

Biwoond door M. Cimiel Djgheldere-Deaoopman.
Ingesteld mits 5,000 fr.

Gan^ente INGELMUNSTER
De wel gekende herberg en standplaats * DR DRIE 

KON1NÓEN „ met 11 aren dicht bij de Plaats. 
Bewoond door M, Jules Soenens.

Ingesteld mits 23,000 fr.

OVERSLAG Woensdag 14 September 1921,
om 4 ure (5 are stipt) te Iseghem in “ DE ROODE 
POORT „ voornoemd.

Uit ter liancL te koop

eene zeer goede partij

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

Griot 50 aren 92 centa.
g e le g e n  te  I S E G H E M

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).
Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE G e b r o e d e r s , Rousselarestr. Iseghem.

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

ITO
KASTEELSTRAAT, 10 
-  ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Moäelbrmiwarij Gebroeders Calleiiaiit, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine eu groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

IN  DE GOUDEN PLU IM

M i i
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK YAN
Gemaakte Yrouw- en Kinderlederen
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-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cinientbnizen
f j j  SPOEDIG EN VERZORGD WERK

f f l m a n d  D e n y s - f l o e h e p i e d
Ij D w ee rs s tra a t,  17, ISEGHEM
xj&Lr r j f l i i r

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt liet huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

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 ju ist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumeilen, longues-vues, barometers en kunsto#gen; 
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 huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, Si Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Ben Heer 

Albert CARPENTER

(volgons eon îotoj

Geen rugpijn meer
Zekere ontlasting na 2 4  uren
7.ijl gij niet peinzend wanneer gij 

wakker wordt met pijn in den rug en 
ee» viiilen smaak in den mond?

Wniiiieur pij den dn;pt liegint even 
Vi nioeld als « niinaei'gij liein eindigt?

Waaneer gij stekende pijnen in den 
ru'iï gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn 
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en 
prikkelbaar gevoelt?

Dit zijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Xiet een geneesmiddel 
dat op de ingewanden inwerkt, maar 
ei.n stof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al de/.e pijn lijke kenteekens 
en de meest iugewookerde gevallen 
X au rlieumatisme, jicht, heupjieht, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Uriglit/iekte (eiwitveriies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen l)e W itt vcor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De lieer Albert Carpenter, 17, Lam- 
betli-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft :

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert m ijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis overgebraclit worden, 
aangetast door rlieumatisme. In 
Maart 1912 bevond ik m ij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; m ijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
De AVitt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zrlte da 
behandeling voort en na zes weken 
kon ik m ijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heli. Ik 
kan gomakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen eu 
wordt m ijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de lleerCnr- 
penter zijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik  heb de pillen De W itt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwekkendeu toestand 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen I)e W ilt voor lenden en 
blaas genezen alle ziekten der 1> uilen 
en blaas door de oorzaak de- ziekte te 
doen verdwijnen : liet gifti«; pisguur 
dat u it het bloed langs de pisb.aas 
verwijderd wordt. Wanneer gij ' ast- 
stelt dat de pis een blauwaehti^e 
kleur aanneemt, dan beteekent zulks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, ^ tu u i"  clan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. I>e W itt 
and C° Ltd, East Croyclon, London, 
niet vermelding van dit aaiisehrijven.

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

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien, gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de eelite pillen 
De W itt, voor lenden en ldaas. aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aau 
liet'dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.Ü0 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. L'e W itt et C“, 22, ruo de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te Iseghem , bij V e rh a m  Ti ï , 13, Mirlctstnat ; Wyffsls, 53, M irk ts tm t ; La lem a n , 2, Brugätr.

Doctor II. Van Quaelhem
Specialiteit vai Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenom en), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 u re , ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

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

5 Gerieflijke Woonhuizen
in de Siab'saartstraat, ISEGHEM.

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

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 0E PLASTRON.

M a r k t s t r a a t ,  4--± , I s e g h e m .

Wilt gij gekleed gaan naar
DE LAATSTE MODELLEN

en uwe kleedingsstukken
BIJZO N DER  AFG EW ERKT

hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

' Ik gelast mij ook me't het
HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.

Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
*oor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens :

— Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

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

Wacht niet tot liet te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.
ALLEEN TE BEKOMEN

B IJ  BEN  UITVINDER

L Ä L E lW Ä K f
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

f  Emile ( M i
Gentstraat, 41 , ISESrHEM.

OPENING VAnT Ë F WINKEL
van alle slach van W ITGOED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN  TNG.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van W ijn e n

HANDEL in KOLEN.

HUIS

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

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

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


