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De Guldensporenslag.
’t Is eon verheugend feit dat 11 Ju li overal 

in stad en dorp van jaar tot jaar algemeen en 

plechtig en geestdriftig gevierd wordt Is dat 

niet een teeken van een steeds ogstijgen van het 

verstandelijk en zedelijk peil van het Vlaamsche 

volk ? Belangstelling toonen en zelfs zich geest

driftig knnnen maken voor iets dat ontstoffelijk 

is, voor iets dat staat hoog boven eten en drinken, 

geld en vermaak ; gehechtheid voelen voor het 

vaderland en volk en taal ; erkentenis en bewon

dering koesteren voor den roem en de helden

daden van zijn voorgeslacht, dat is het kenmerk 

van een groot of van een grootwordend volk.

Welnu in geheel onze geschiedenis is er geene 
gebeurtenis die moer onze belangstelling en be
wondering verdient :

W aarom  is die gebeurtenis zoo groot ?

O m dat de s tr i jd  van 1 3 0 3  zoo gew ichtig  was. 

Stelt u eens goed voor wat de toestand hier was 
rond 1302.

Het land was in nood. Vlaanderen is verovefd 

door den Franschen koning. Vlaanderen maakt deel 

uit van Frankrijk ; Vlaanderen heeft zijne vrijheid 

en onafhankelijkheid verloren en is veroordeeld om 

geheel fransch te worden. Te lande zijn de boeren 

overgeleverd aan de willekeur der edele heeren, 

in de steden zijn de ambachtslieden als minder

waardigheden behandeld door de almachtige hooge 

burgerij ; overal uitgebuit door de Fransche over- 
heerschers.

Ziet ! het volk wordt de verdrukking ^noê en 

staat op tegen onrecht en dwingelandij Maar het 

volk staat alleen. De graaf en zijne zonen trouw- 

gebleven ridders zijn gevangen in de fransche 
. kerk ars ; zijn natuurlijke lairtnrs_J a hnagagtnndor -̂

ontwaakt, de verstandelijke volksontwikkeling gaat 
met reuzenschreden vooruit. Kunst en beschaving 

zijn niet langer meer het aandeel van een gesloten 

hoogere stand. De beschaving is volks, ieder am

bachtsman wordt een kunstenaar in zijn vak ; 

ieder voorwerp door zijn hand bewerkt, draagt de 

stempel van zijn vernuft. H 3t Vlaamsche volk, 

dat groote kunstenaarsvolk, alom bekend en beroemd, 

rijst aan de spits der West-Eun peesche be
schaving.

Daarom is de Guldensporenslag zoo groot en 

daarom herdenken en vieren wij hem met fierheid 

en geestdrift.

De Roerbezetting1
en de toestand van Belgi en Frankrijk 

tegenover Engeland.

De Engelsche regeering en is in geenen 
deele ’t akkoord met Belgie en Frankrijk n o 
pens de bezettting in Duitschland.

Engeland zond over eenige weken eene nota 
aan ’t Belgisch gouvernement, welke ten ge
volge der ministerieele crisis onbeantwoord 
bleef. Baron Moncheur, Belgisch gezant te 
Londen heeft nu het het antwoord van ons 
Belgisch gouvernement aan het Engelsche 
gouvernement te Londen overgemaakt'.

De vragenlijst aan Belgie voorgelegd door 
’ t Engelsch gouvernement was 1 ) de voor 
waarwaarden die vereischt zijn opdat de Bel
gische regeering het lijdelijk verzet als geindigd 
zou beschouwen ; 2 de manier waarop men 
in Belgie den toestand zou overwegen en 
welke maatregels na die staking van lijdelijk
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adel en hooge burgerij spannen ten grooten deele 

mede met Frankrijk tegen hem.

En toch het volk staat op. A l' zijn ze maar 

nederige Handwerkers, boeren en ambachtslieden, 

zij aarzelden niet op te staan tegen den mach

tigen vorst van het machtigste land der wereld. 

Broederlijke eensgezindheid, vol zelfvertrouwen, 

zijn ze bereid goei en bloed, en alles wat hun 

duurbaar is ten beste te geven voor het veroveren 

van hun maatschappelijk recht, voor ’s lands vrijheid 

en onafhankelijkheid, voor het behoud van eigen 
stam- en volksbestaan.

Verbeeldt u het-Groeningeuveld den 11 Ju li 1302. 
Aan de eene zijde van de Groeningebeek staat het 

Fransche leger, de roem van Frankrijk ridderschap, 

blakend van verlangen om de eer van Frankrijk 

te wreken in het bloed van het vuige, vermetele 

volksgespuis Aan de andere zijde de Vlamingen. 

Behalve eenige ridders en poorters te peerd, meest 
al voetvolk, werklieden en boeren. Zij zijn verre 

de minderheid in getalsterkte, in bewapening en 

geoefendheid. Doch bezield met heldenmoed, kalm 

en koen wachten ze den aanval af, ze vreezen

niet, sterk op hun recht en in de heiligheid van 

den strijd Sterk omdat ze weten dat zij strijden 

voor hunne vrijheid en hunne haardsteden, strijden 

voor Vlaanderen wiens fiere leeuwenbanier wappert 

boven hunne hoofden ; strijden voor hun dierbaar 
vaderland, wiens aarde zij zoeeven in heilige

verroering hebben gekust, sterk zijn ze omdat ze 

betrouwen op God, wiens zegen zij zooeven van 

hunne priesters, hebben ontvangen.

De slag vangt aan. Hevi^ is de aanval, krachtig 

het verweer. Vlaanderen den Leeuw ! De aanruk

kende ruiters botsen op een stevigen muur van

knodsen en goedendags, op de heldgaftige dapper
heid der Vlaamsche strijders.

Uren lang woed de kamp. Bij stroomen vloeit 

liet edelste bloed van Frankrijk. De Franschen 
zijn geslagen, Vlaanderen den Leeuw!

O m dat de gevolgen van de zegepraal zoo belang
r ijk  maren :

Hierdoor immers herwint Vlaanderen zijn vrij

heid en onafhankelijkheid, en wat meer is, het 

bestaan van Belgie, ons huidige vaderland wordt 

inogelijk Het grootsche plan der Fransche konin- 

; gen, de Nederlanden binnen te palmen en Frank

rijk uit te breiden tot aan den Khyn, wordt ineens 
in duigen geslagen op het oogenblik dat Philip 

de Schoone de hand uitsteekt om de afdoende 

greep te doen en de kroon te zetten op het werk 

zijner voorgangers door de veroveringvan Vlaanderen.

De Vlaamsche stam en landaard zijn niet alleen 

gered, maar worden steviger dan ooit te voren. 

De vaderlandsliefde, het rasgevoel krijgt een 
lichaam Vlaanderens zonen bedijgen tot een echte 

bewuste natie die heden nog leeft, en met Gods 

hulp leven zal tot het einde der tijden.

De Guldensporenslag is de triomf der democratie, 

liet aanvangspunt der volksontvoogding.

Het ambachtsvolk dat voorheen niet was, niets 

te zeggen had verovert zijne maatschappelijke 

rechten en wordt eene politieke macht. Het ver- 

eenigingsleven, vrij van allen dwang, stijgt tot 

zijn hoogsten bloei, ambachten en. neringen zijn 

nu machtige zelfstandige vakvereenigingen en 

verkrijgen een overwegend aandeel in het bestuur 

van stad en land De volkstaal, voordien geminacht, 

stijst in aanzien en bekomt de eereplaats in het 

bestuur en het openbaar leven. De volksgenie
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a een woord van bedanking van wege den 
r Voorzitter, vestigd hij de aandacht op 
talrijke belangerijke punten die op de dag

orde voorkomen.
A. David in eene ordemotie teekende lievig 

piptest aan tegen de laffe aanslag gepleegd 
dèêrsr de Duitschers op onze soldaten, en die 
hè) leven koste aan een twaalftal onzer Bel- 
gffche jongens.

© e  PiovTncieraad stemt de tusschenkomst 
irr te  onkosten voor het steunen van ’t Nationaal 
w frk  der oorlogswezen. Kortrijk bekomt 500 fr. 
v æ r  een paardenprijskamp en Brugge 1500 fr. 
vctir den hofbouw. De mandaten van de Heeren

t fdingenieurs en Bestuurders der Provinciale 
sten worden voor 4 jaren vernieuwd.

eeht op Antmoord.
: io maatschappij «De Nachtwacht» zend ons het 

hieh’olgende artikel als Kecht op Antwoord, aan 

heÖ-een verscheen in De Iseghemnaar van 16 Jun i 

laa st W ij mo ten beide partijeii doen opmerken 

daf. «De Iseghemnaar» niet geschikt is om de on- 
eengigheden die tusschen den bond der Invalieden van 

Iseifhem en de maatschappij «De Nachtwacht» ont- 

stafn zijn , op te lossen. Daarmede sluiten wij dit 
incident :

« De wettige naamlooze maatschappij «l)e Nacht

wacht» van oorlogsinvalio.den eji Oud-Strijders, was 

tent zeerste verwonderd ook een artikel te lezen 
in i-.et blad « De Iseghemnaar » verschenen den 

15 j jo n i 1923, met als opschrift. « Aan de Bevol-
■Oärrbam »• cr^rin  -/al/ avo Ji.inf

M Jaspar had Maandag een onderhoud met 
M. Herbette, Fransche gezant te Brussel.

De Fransche gezant te Londen zou bij monde 
in naam van zijn gouvernement eene verkla
ring afleggen.

Verschillige Engelsche gazetten beginnen met 
vlakaf het Fransch gouvernement die de be
zetting van den Roer voorenstaat en staande 
houd af te keuren. Het schijnt zelve dat Italie 
zich daar ook te^en verzet en dat Mussoluni 
dit reeds heeft doen verstaan.

Er bestaat groote vrees dat het geschil 
tusschen Engeland van den eenen kant en 
Belgie en Frankrijk van den anderen kant 
zou kunnen aanleiding geven tot afbreuk 
tusschen Belgie Frankrijk en Engeland.
Nieuwe Duitsche m isjaad in hat bezette gebied

Daar en gaan geen weken voorbij of Belgische 
en Fransche soldaten worden op de verrader
lijkste wijze vermoord. Duitsche burgers in 
Belgische of Fransche soldaten gekleed plegen 
meest zulke laffe aanslagen.

Verleden Zaterdag rond 1 1/2 ure ’s morgens 
ontplofte eene bom in een wagon van 3e klas 
op eene brug tusschen Duisburg en hochfeld 
Negen Belgische soldaten die in Congé kwamen 
en behoorende tot het 7e. i4e en 23 linieregiment 
en 4e jagers te voet werden gedood, anderen 
erg gekwetst, en sedert ook overleden.

De bom bevondt zich in éen W. C  en 
was in eene valies geplaatst. De wagon 
waarin die bom zich- bevond is. gansch in 
stukken geslegen geweest door het geweld der 
ontploffing.

De lijken der slachtoffers werden naar Belgie 
overgevoerd.

Een onderzoek is ingesteld om de daders 
te ontdekken. Zeer strenge maatregelen worden 
genomen tegen de bevolking van ’t bezette 
g eb ied .

Vergadering van den 
Provincialenraad van West-Vlaanderen

Maandag morgen werd de gewone zittijd 
geopend onder het voorzitterschap van M. Jean 
Verhaeghe, ouderdomsdeken.

M. Janssens-de Bisthoven. gouverneur, sprak 
eene openingsrede uit. Hij handelde over de 
verschillige belangerijke vraagstukken die aan 
de dagorde stonden, namenlijk de kwestie van 
Brugae Zeehaven en Zee Brugge, het voorstel 
der verbinding van deze vaart met de 
Noordzee, en de verbinding van Brugge 
met een kanaal naar de Schelde-Antwerpen. 
Verders wierd er gespróken over de eletrifi 
catie der Provincie, onze handelsbetrekkingen 
met Congo, de woningnood, enz.

Werden gekozen tot voorzitter M Brutsaert 
met 49 stemmen op 65. Ondervoorzitter M 
Arthur Mayeur, afgevaardigde der Kristene 
Werkliedenpartij te Kortrijk en schepen van 
politie derzelfde stad. Sekretarissen de Heeren 
Ronse en Degeldere, hulpsekretarissen de Hee
ren Dupont en Goetgebeur, kwestors Doutri- 
court en Vercruysse.

eene ÿfîmeone lastertaal over ons grootsch werk 

ruchtbaar maakten, om zoodoende meer schade den 

Oud-Strijders en opgeëischten, te berokkenen.

Laat ons toe eerst aan de geëerde bevolking van 

Iseghem bekend te maken, dat de voorzitter van 

het Nationaal Verbond der oorlogsinvalieden niet 

«a llèèn» het recht heeft in naam van de afdeeiing 

N. V. I. to schrijven, zonder formeele goedkeuring 

van al zijne leden, en waar wij, oorlogsinvalieden 

van de Nachtwacht grootelijks aan twijfelen Voegen 

wij erbij en dit om de Iseghemsche bevolking te 

verwittigen, dat het Nationaal Verbond van België 

met hoofdzotel Brussel in zijn alg. raad (Augustus 

1922) besloten heeft, dat de afdeelingen N. V. I. 

zich niet het minste met de manschappen van de 

Nachtwachten te bekommeren hadden.

Doch, wij kennen nu eigenlijk de man of beter 

ouzen ooilogsinvalied en makker die het grootsch 

werk wil vernietigen ; wij kennen nu dgn vriend 

dio z»rgt dat de invalieden welke nu nog een ge

lukkig loon in de Nachtwacht hebben, deze zouden 

worden ontslagen

Is het dus misschien niet waar, wanneer wij schrij

ven dat het eene lastertaal, ja  wraakroepend is, dat 

e'e'n enkel of (meer) personen zou maar mogen 

han leien ?
Wij kennen en weten waarom ons werk De Nacht

wacht te Iseghem moet vernietigd worden. Het geldt 

hier de 10 0 0 der zuivere winsten welke op het 

einde van het jaar zouden gestort worden aan de 
grootste invalieden. Nu ter zaak, en wij vragen 

aan de geëeide bevolking van Iseghem zelf te oor- 

deelen.

De Nachtwacht is in Februari 1922 te Gent ges

ticht met een klein kapitaal bijeengebracht door 

Oorlogsinvalieden zelf.

In de maand September 1922 hebben wij ons 

uitgebreiJ zooals in gansch België door, alsook in 

de gemeente Iseghem met toestemming van de ge

meente Overheid ! Welke inrichting of werkhuizen 

kunnen winsten verwezentlijken op ent el 10  tal 

maanden bestaan. Het zal misschien nuttig zijn aan 

de geëerde bevolking kenbaar te maken, dat die 

ongelukkige oorlogsinvalieden die met hunne spaar

centen de maatschappij De Nachtwacht stichtten, ca

de eerste 10  maanden, dus op het einde van het 

jaar 1922, een verlies ondergingen.

Indien ik aan de geëerde bevolking kenbaar maakte, 

dat in hetzelfde jaar voor meer dan acht honderd  

duizend  frank aan loonen en kosten en materiaal 

werd uitgegeven (bilan berustende op de Handels
recht bank te Antwerpen) ; dat honderde invalieden 

of Oud-Strijders een behoorlijk bestaan hebben ge

kregen om gelukkig met vrouw en kinderen het leven 

te kunnen doorbrengen, dank aan de stichting der 

Nachtwacht.

Hoe wil men dau, dat 10 0/0 van de zuivere 

winst wordt gegeven, als de stichters zelf steeds 

oorlogsinvalieden, een verlies hebben ondergaan ?

Wij hopen dat het jaar 1923 hun een kleine 

winst zal opbrengen, voor hunne gestorte gelden ; 

dan ware het ons plicht 10 0/0 der zuivere winst 

te storten aan de Oorlogsinvalieden ; dan zouden wij 

zelf het genoegen kunnen smaken, aan onze onge

lukkige makkers de som te mogen en kunnen over

handigen.

Wat wil men dus van het grootsch werk De 

Nachtwacht meer ?... Is dat nu de belooning van 

ons ieverig werken ? Is het geene schande, dat mis

schien nu Oorlogsinvalieden tegen krijgsverininkten 

strijd moeten voeren voor eene beete brood ? W ij

die nochtans samen streden voor ’f  behoud van ons 
duurbaar Belgie, en ons aller geluk.

Aan de geëerde bevolking van Iseghem te oordee- 
len, en wij twijfelen niet of u zult zelf protesteeren 

tegen de slechte laster welke misschien (eenigen) 

in ’t schild voeren, tegen .ons grootsch werk «Da 
Nachtwacht.»

Aan u Damen, Heeren, te oordeelen.

Namens de Naaml. inaatsch. De Nachtwacht, 

^orlogsinvaliedon en Oud-Strijders.

Een Spaar-  en Leenkas in faling
groot geldverlies bij 

kleine B rgers en Werklieden.

Op verzoek van het Parket, heeft de han
delsrechtbank van Gent, de Bank Credit Agricole 
in faling verklaard.

Het te kort bedraagd 6 miljoen frank. Het 
maatschappelijk kapitaal bedroeg een miljoen 
frank waar van slechts 400 duizend frank 
gestort is geweest.

De leden van het bankbeheer werden aan
gehouden. Onder de slachtoffers bevinden zich 
vele werkmenschen, landbouwers en kleine 
burgers van Ingelmunster en omtrek, daar 
voormelde maatschappij aldaar een zeer ijveri- 
gen Agent bezat die vele gelden plaatste Deze 
faling heeft gansch de gemeente Ingelmunster 
en omtrek in beroering gebracht.

Van af Zaterdag, Zondag, Maandag en de 
andere dagen der weke wierden de bankhuizen 
van Ingelmunster, Ardoye, Iseghem. Rousselare,
e n ?  f i r n k  h e?.n rh>  n 'p w t  flm -T L la in »  h nrntftj-^.
landbouwers en werklieden om er hunne ge
spaarde gelden uit te halen De terugbetalingen 
in deze laatste dagen door de banken gedaan 
zijn over groot. Volgens men zegt gaf deze 
Gentsche bank tot 7 p. o/o intrest.

Het Parket in eene Private Kost
school te Ranst bij Antwerpen.

Op omtrent 2 uren gaans langs de baan over Ant

werpen naar Lier, bevindt zich het Kempische dorpje 

Kanst, Te midden van de landelijke bevolking ver 

van de stoffelijke verpesting der groote stad en het 

luidruchtig bedrijf der menigte, is er eene Kostschool 

voor jongens opgericht. Eene brug over dan sloot 

verbindt den eigendom met den aardeweg. Eertijds 

dienden deze gebouwen tot een soort van zomerverblijf 

het «Buitershof» genoemd.

Over eenige jaren wierd door zekeren heerschap 

genaamd Slechten eene Kostschool aldaar gesticht. 

90 Kinderen verbleven er nu, mits 600 fr. ’s jaars.Die 

kinderen kregen er zeer slecht eten, en waren daarbij 

op de vuilste en opstootenste wijze geherbergd in 
zeer slechte en ongezonde slaapplaatsen. Tengevolge 

van erge,klachten is het Parket van Antwerpen woens

dag der verleden week aldaar afgestapt, en heeft een 
onderzoek ingesteld. Bestuurder en Leeraars zijn 

aangehouden. Alles wierd onderzocht, van onder tot 
boven in ’t bijzijn van geneesheeren, schoolopzieners 
enz Een neerstig onderzoek wierd ingesteld, en mees

ters en kinders ondervraagd. Niemand kreeg ooit de 

toelating dit gesticht te bezoeken. De plaatselijke 

geestelijkheid zelve wierd er ook niet toegelaten De 
aanhoudingen van het personeel, alsmede al hetgeen 

over dit gesticht nu aan den dag komt heeft, groote 

opschudding in de provincie Antwerpen en Limburg 

teweeggebracht

Ziehier in wat het voedsel bestond die men aan de 

kinderen gaf s’ Morgens brood en water, s’ middags 

aardappelen met watersaus en wat rijst s’ Avonds 

nogmaals droogen brood. De vrouw van den Bestuur

der deed den koken gaf dan ook nog les in de school. 

Drij verlaten kinderen van rond de 10 jartn , moes

ten de gemakken kuisschen en werken gelijk slaven 

van ’s morgens tot s’ avonds.

Wonderbare genezing te Lourdes
Een stervende plotseling genezen.

De bedevaartgangers uit Quimper zijn den 
27 Juni, getuigen geweest van een schitterende 
genezing te Lourdes. Uit Carantec (Finistère), 
was mét hen naar het genadeoord gedragen 
Lucie Le Portal, een 35 jarige vrouw, die sinds 
20 jaar aan een ontzettende maagziekte leed.

Een schriftelijke verklaring van dr Richard» 
geneesheer te Carantec, luidde zeer pessimistisch- 
De verklaring was geteekend 25 Juni 1923. 
De patiënte leed aan een maagzweer en de 
ziekte ging vergezeld van alle pathologische 
verschijnselen. In 1915 was de zieke geopereerd, 
de ingetreden verbetering was echter van zeer 
korten duur geweest Sinds verergerde de 
kwaal voortdurend. Sinds 7 maanden was 
het de patiente onmogelijk voedsel, zelfs in 
vloeibaren toestand, tot zich te nemen.

Toen zij te Lourdes kwam, was haar toe
stand zeer verontrustend en het einde leek 
nabij, zij leed verschrikkelijke pijnen.



En nu geschiedde het, dat, toen het H. 
Sacrament haar werd voorbij gedragen, plotse
ling een ontzettende ontroering haar aangreep.
Zij voelde haar pijnen heviger worden, om dan 
opeens geheel te verdwijnen.

Den 28sten werd zij op het « Bureau Medi
cal ». door de doctoren Marchand, Petitpierre 
en Cox nauwkeurig onderzocht. De eenstem
mige verklaring dezer geneesheeren luidde 
dat Lucie Le Portal geen enkel kenteeken 
der verschrikkelijke ziekte, waarmede zij der
waarts gekomen was. meer vertoonde, dat alle 
teekenen wijzen op een algeheele plotselinge 
en definitieve genezing. Een mededeeling, de 
genezing vermeldend, werd aan de deur van 
het bureau aangeplakt.

Pleiziertreinen naar de Zee
Gedurende het aanstaande badseizoen, zullen 

van uit de verschillige punten des lands, plei 
ziertreinen naar de Kust ingericht worden.

Het vertrek uit Iseghem zal plaats hebben op 
Zondag 15 en Zondag 22 Juli 1923

De Kaarten afgegeven in binnenverkeer, met 
Oostende, Blankenberghe of Heyst als bestem
mingsplaats gelden naar believen van den rei
ziger, naar of uit de eene of andere van deze 
drie statiën, alsmede aan de Halte van Zeebrug- 
ge icentr.)

Elke bijzondere reis tusschen twee badstatiën 
is eene nieuwe reis, die met «Pleiziertrein» 
kaarten niet mag worden afgelegd.

De kaarten zullen worden afgegeven op dag 
ee uur, aangewezen in de plakbrieven welke 
ter statie zullen uitgehangen worden ; zij mogen 
van te voren niet besproken worden en aan eiken 
persoon, die zich aan het winket aanbiedt, wordt 
ten hoogste Cdrie reiskaarten afgegegeven.

Prijzen der kaarten heen en terug : 2de klas 
9,60 fr. ; 3de klas 5,80 fr.

Een p r a a l g r a f  v o o r  Hugo V e r r i e s t
Een komiteit is tot stand, gekomen om een 

praalgraf op te richten voor Hugo Verriest. 
Wie tot die huid aan Pastor Verriest wilt mede
doen, stuurt zijn bijdrage aan den Schatbe
waarder Heer Achiel Denys, 60, Ooststraat, 
Rousselare. De Verriesthulde staat buiten en 
boven alle politiek. Het Komiteit is samenge
steld uit de vooraanstaande Vlaamsche gezinden.

’t 75 Jarig Jubelfeest (\  
van de Jongelingen Congregatie 

te Iseghem
7 September 1847 —  17 Juni 1923.

't Was 4 uren : de tijd  voor den « Fancy-fair 

d. i. « Kermis en Leute ! » ; en rechtuir gezeid 

’t was meest : Leute !

Ge kw aam tdaar aan, en ge zaagt buiten de vlagge 

wapperen, en behangsels ’t Lieve Vrouwbeeld ver

sieren aan den ingang . — (Tusschen haakjes gezegd : 

treffelijke nachtu ilen hebben ze gestolen en 80 fr. 

schade gedaan aan de Jongelingen Congregatie. —

’t zal hun voorzeker geluk meebrengen). We moeten 

seffens daarbij voegen dat de bezoekers van onze 

Kermis geen zulk volk en waren. A lles verging in 

de beste orde : ’t Bewijs datrvan is dat «den Bak», 

waar o frank boete te betalen viel. geen neering 

heeft gehad, en spijts de waakzaamheid van onze 
» .» , tP u » « !w au i.au iiue ii, uiecs neett opgebracht !

Aan den ingang hebben ze goed hun werk ge

daan. ’t Waren zorgvuldige jonkheden, die spijts 

hunne overhaastige tusschenpoos op de manèze, toch 

grooten lo f verdienen Ze waren uitnemend gedienstig 

om kinderen, kleinere en grootere die met hun hu is

gezin meêkwamen, nog al gemakkelijk en goedkoop 

binnen te laten

Dat miek dat van 4 uren a f Lokalen en hof druk 

bezocht wierden ; en moest er de ontvangst nog al 

b ij lijden., 't vermaak en de tevredene opgeruimheid 

van de bezoekers stond er r ijke lijk  voor in .

W at bijzonder aantrek vond, bij den dierentuin, 

de « Lutteurs, ’t waren de marionnetten, en in 

hunne nab ijhe id  den waarzegger die zonder veel 

last iedereen ’t nauuwste van z ijn  zijne zaligheid 

gaf, zoowel voor ’t verledene als voor de toekomst, 

De cirk met z ijn  levende peerd en ezel, er. allen 

die eraan meêwrochten hebben ook niet weinig 

toegedregen om verzet te verschaffen ; en na een 

smakelijk glazeken genoten te hebben, g ing  menige 

bezoeker nog « goênavond » zeggen aan ’t gebak

kraam en deed de puppen dansen.

Kortom , ’t is m oeilijk te bepalen, wie van al 

de medewerkers meest lo f en dank verdient, ’t Is 

enkel deugdelijk om zien hoe alle krachten meê- 

werken tot deugdelijk verzet ; ’t is een feest ge

weest dat nooit zal vergeten geraken, en binnen

25 jaar zullen ze moeten hun besten doen om 
eraan te kunnen.

Iseghem bedankt allen voor ’t verschafte genot.
X.

irenfeesi le I
OP ZONDAG 8 JULI

’s Voormiddags te 10 ure Hoogmis met ge- 
legenheidssermoen in de St Hiloniuskerk.

’s Namiddags te 3 ure groote optocht door 
de bijzonderste straten der stad. Vergadering 
in de Gentstraat om 2 1/2 ure.

Op de zegeplaats gekomen zullen al de 
deelnemende, maatschappijen voor het stand
beeld plaats nemen. Aanspraak door D r Jeroom 
Leuridan.

Daarna muziek en zangfeest op den koer 
der Congregatie, alwaar verschillige muziek
stukken zullen gespeeld en Vlaamsche liederen 
begeleid door de harmonie door de aanwezigen 
zullen gezongen worden.

’s Avonds muziekconcert op de Groote Markt 
door de Harmonie van Emelghem en de Stads
fanfaren.

~ N A A R  LOURDES.
Niet te vergeten dat ’t morgen van 9 tot 

9 1/2 uren, in de jongelingen Congregatie 
uitwisseling is van ’t gestorte geld, en maandag 
avond te 7 uren, betaling (298 fr in fransch 
geld aalmoes voor de zieken), en eerste 
vergadering.

K a t h o l i e k e  B u r g e r s b o n d .
In een vorig nummer hebben wij aan- 

gekondigd dat de Katholieke Burgersbond een 
zeer merkweerdig boek aangekocht heeft «An
nuaire du Congo B elge» voor het jaar 1923. _ 

Dit zeer belangrijk boekwerk kan met groot 
nut door alle Handelaars en Fabrikanten 
geraadpleegd worden. Het ligt ter beschikking 
van de Leden in ons Lokaal, Nieuwstraat, 18. 
Nu er zooveel spraak is van in- en uitvoer naar 
onze rijke Colonie van Congo ; zullen al dezen 
die er eenigzins belang in hebben met veelvrucht 
in dit boekwerk kunnen inlichtingen vinden.

De leden van den bond die begeeren M. Gilot 
te raadplegen, ’t zij schriftelijk of mondelings, 
worden vriendelijk verzocht zich te wenden 
bij den Heer Amand Vanden Berghe, Voorzitter 
van den Katholieken Burgersbond, of bij de 
Heeren Camiel Bourgeois en C. Sintobin, de 
Pelichystraat, Schrijvers van den Bond.

M 0T0K0ERS : Zondag in den voormidda heb
ben de autokoersers in dolle vaart door de stad 
gereden. Gelukkig hebben er hier geen onge
lukken plaats gehad. Aan den winner wierd dan 
beker Vande Casteele toegekend in massief zilver 
ter weerde van 2000 fr. Tusschen Rumbeke-lseg- 
hém reed een motocyclist over een hond en vloog 
onder te boven in de gracht. Hij kwam er zeer 
gelukkig van af met eene tuimelperre.

Vlaamsche Bedevaarten
goedgekeurd door 

Mgr. VVAFFELAERT, Bisschop van Brugge
Noor Para) ,^(11 llctit) cil LUUIÜCS

5-14 Augusti 1923.
Naar Lourdes : 6-14 Augusti 1923.
Naar Lisieux (Gelukzalige Theresia van het 

Kind Jezus : 28-31 Augusti 1923.
INLICHTINGEN : M. Lamoral, Plein 13, a. 

Kort rijk.

Aan onze Missie vrienden.
Klooster der Zusters van Maria, Van Zondag 

8 tot Zondag 15 Juli inbegrepen, in de groote 
zaal der Germana, Tentoonstelling van M is en 
Priestergewaden, bestemd voor de Missiën en 
arme kerken.

INGANG VRIJ.

B e d e v r a r t  n a a r  O o s t a c k e r  2 2  Juli.
Tw ee speciale treinen, een uit Roesselare en 

een uit Poperinghe, beiden tot Oostacker weg 
en weer. Zoodra wij het uur van vertrek der 
treinen kennen, zullen wij het laten weten.

DAGORDE.
10 ure Plechtige Hoogmis (de B. M Imma

culata gezongen door de verschillige zangkoo- 
ren. Sermoen door Eerw. P. Timotheus 

Na de hoogmis aanspraak in ’t Klooster door 
Juf. Irma Spae. Ten 2 uur plechtig L f en Ser
moen door E P. Faustinus.

Er zal algemeene herhaling zijn voor de zan
gers bij de aankomst

Vriendelijk Verzoek 
1. Het getal reizigers aan te geven alsook 

deze die een noenmaal begeeren aan P. Con- 
stantinus ten laatste tegen 14 Juli 

2 In de statiën waar men aftreed het ver
moedelijk getal aangeven tegen .12 Juli, en ten 
laatsten den 20 Juli s ’ morgens, de juiste lijst 
der bedevaarders op gezegeld papier ondertee- 
kend door den Heer Burgemeester

Landbouwberoepsafdeeling te Iseghem

B E R I C H T
De heer Staatslandbouwkundige De Keyser 

komt de landbouwschool bezoeken op Zondag 
aanstaande 8 Ju li te 9 3/4 ’s voormiddags.

De jongelingen, welke verleden Winter den 
leergang volgden moeten het zich als eenen 
plicht aanzien, op gesteld uur, in het gewoon 
lokaal der H. Hertschool tegenwoordig te zijn. 
Het is ook wenschelijk, dat zij hun landbouw- 
schrijfboek meebrengen om het aan den heer 
Staatslandbouwkundige voor te leggen. Tegen 
11 ure zal het onderzoek voltrokken zijn.

Op de aanwezigheid van al de leerlingen 
wordt volstrekt gerekend

De Leeraar,
A. D E C O C K .

Nota —  Te dezer gelegenheid wordt ook 
de inschrijving gedaan voor den leergang over 
veeteelt die aanvangt met October Slechts 30 
leerlingen zullen aanveerd worden.

Burgerstand -- Iseghem
G E B O O R T E N  :

Cecil Devyver dv. Camiel en Emma Vanha- 
verbeke, Kasteel 32 —  André De Brouwer zv. 
Oscar en Magdalena De Coopman, Zottinestr. —  
Georgette Vandeputte, dv Albert en Elisa Del- 
tomme, Nederweg, 73 —  Paula Degraeve dv. 
Arthur en Mathilda Vermeulen, Ommegangstr 
13A. Adrienne Deblauwe.dv Marcelen Gode- 
lieve Strobbe, Rousselarestr., 198. — Joannes 
Descheemaekerzv Remien Em elieTack Boschm. 
253. —  Jacques Vercruysse zv. Georges en Alice 
Chappé, Molenweg, 18.

ST E R F G E V A L L E N  :
Frederic Soenen, Vlashandelaar, 70 j. man 

Emma Vandevyvere.
H U  WELI/KEN  

Cyrille Devolder, fabriekw. 22 j. en Bertha 
Devos fabriekw. 22 j Emelghem Tinnepot —  Julia
nus D ’ hont, Schoenfpbriekant 35 j en Alicia 
Duyvejonck, bijz 33 j. Krekelstr. 1.

Te koop bij Alf. DE JAN, Gentstraat, Iseghem, 
een LEOERAFSCHOLM MACHIEN. Merk Fortuna

B E R I C H T

S a m e n w e r k e n d e  M a a t s c h a p p i j  
“  DE I S E G H E M S C H E  S C H O E N M A K E R S

Al de leden aandeelhebbers worden uitge 
noodigd naar de Algemeene Vergadering op 
Zondag 15 Juli aanstaande om 9 ure voor
middag in het Gildenhuis.

D A G O R D E  :
/. Verslag Kommissarissen. —  2. Verslag 

rekeningen Bilan. —  3. Herkiezing Bestuurlid. 
—  4 W ijzigingen Standregelen. —  5. Mededec
ling en.

DE BEH EERRAAD

S T A D  ISEGHEM 

B u r e e l  B u r g e r s t a n d .
Mil i ta i re  en Burgerl i jke pensioenen

De militaire en burgelijke gepensioenneerden 
(oorlogslachtoffers) moeten hunne levensbewij- 
zen komen teekenen voor het derde trimester 
1923 ten Bureele van den Burgerstand, willen 
zij geene vertraging in de uitbetaling ondergaan : 

op Donderdag, Vrijdag of Zaterdag 
12, 13 of 14 Juli 1923, telkens van 2 tot 5 ure 
namiddag.

Iseghem den 7 Juli 1923.
De Burgemeester,

C. S T A E S

S T A D  ISEGHEM.

BERICHT
De Burgemeester der Stad Iseghem maakt 

bekend, dat de bureelen ten Stadhuize ge 
sloten zijn op Woensdag 11 Juli 1923.

Iseghem den 7 juli 1923 
De Burgemeester,

C. ST A E S.

S T A D  ISEGHEM 
BERICHT

NATIONALE M IL IT IE
De Belgen, geboren in 1904, 1905, 1906 en 

1907, die respectievelijk den 15 Juli, 15 Augustus, 
15 September. 15 October 1923, geen bericht 
zouden ontvangen hebben van hunne inschrij
ving in de wervingsreserve, moeten zich zonder 
verwijl tot het bestuur der gemeente wenden, 
waar zij den 1 Maart 1923 verbleven.

Op bevel, '
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

A. W ER B R O U C K . C. ST A ES.

DE WITTE CAPSULLEN van 
Dr.Davidson genezen radikaal,/.on
der werkverlet,alle ziekten en infl i- j; 
matiën der to ferorgr tien, blaas en 
nier n, lendepijnen. steen, troebele, 
pijnlijke of brandende waters, 
spren, enz. 5 fr. per d os van 50 eap- 
sullen; ö fr. | er doi s van 100 eap- 
s"l en.*>Rrussel : Pharmaei ■ des 
Croisades, 15, rue des Croisades, I > 
e;: in . Ile apolh kc n.

Te koop eene KEUKENSTOOF met oven
Valère LARIDON, Zegeplaats Iseghem.

bij

Het ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genee- 
middel tegen alle ziekte van het pluimge 
nierte bekend staat zal voortaan enkel naar den 
daam van den uitvinder : IDEAAL KIEKENPOE
DER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. - 
per post 3 25 fr.) Onnoodig op den steeds groeien; 
zen bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
dal het ondervinden, Te bekomen in de Apotheek : 
Calliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen 
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

Verslag voorgedragen op het

Vijf- en zeventig jarig J
van de Congregatie der Jongelingen.

TE ISEGHEM : 17 JULI 1923.
(Vervolg I

alsook den heer A u g. Vermeire prefect der Congregatie, 
den heer Jean Paurisse, raadslid en gewezen bestierder 
van d ’harmonie, en den heer Jules Vanhaverbeke, voor
zitter en bestierder van ’ t muziek.

Als de Duitschers van hier vertrokken, was de Con
gregatie in zeer deerlijken staat ; al de zalen waren erg 
beschadigd en de meubels, tafels, stoelen, alles was ver
dwenen ; eindelijk binst de laatste beschieting werd de 
feestzaal verwoest door verscheidene obussen. Alleen de 
kapel die gediend had voor magazijn van bloem en meel 
was nog betamelijk gebleven.

Het was slechts in Februari 1919  dat de geestelijke 
oefeningen wederom konden hernomen worden in de kapel.

Nauwelijks was men wederom thuis in de Congregatie 
ofschoon het er zoo armtierig uitzag begon M. De IJaecker 
alles wederom herinterichten.

Vooreerst rees het muziek uit de puinen op en in de 
eerste repetitie waren er 17 muzikanten tegenwoordig ; 
juist hetzeifde getal gelijk in Juli 1878 toen het na de 
groote kuisching op eigen voet wierd hersteld ; weldra 

kwamen er nieuwe en goede elementen bij, zoodat het 
thans tot zijnen vroegeren luister is wedergekeerd.

Ook eene symphonie kwam tot stand en een derde 
afdeeling St Tillosturners kwam wederom eene groote 
menigte jonkheden naar de Congregatie trekken.

D e turners zijn begonnen binst den oorlog in een ma
gazijn der heeren J. en C. Van Haverbeke ; zij hebben 
zich daar geoefend tot dat ze in ’t jaar 18 door den 
Duitsch daaruit gedreven zijn.

Sint Tillosturners die in stad zooveel bijval genieten 
en Vlaanderen door reeds bekend zijn brengen w erking en 
leven in de Congregatie ; drie, vier avonden te weke vinden 
ze den weg naar de Congregatie, houden er zich bezig 
met gezonde oefeningen ; worden tot sterke en gemanierde 
knapen gevormd ; staan in nauw verband met den priester 
en genieten er, benevens een lustig verzet, eene ernstige 
voorbereiding tot het leger waartoe nu allen geroepen 
zijn om het vaderland te dienen.

Jaarlijks vooralleer de rekruten naar het leger vertrekken, 
wordt er hun eene reeks bijzondere lessen gegeven wegens 
den dienst in het leger ; door een geneesheer worden ze 
gewaarschuwd tegen de gevaren waaraan ze daar bloot 
gesteld zijn wegens gezondheid en zeden ; een priester 
geeft hun eenige geestelijke lessen eft vermaningen en 
de Bestierder stelt hun dan in rechtstreeksche betrekking 
met de krijgsalmoezeniers. Zoo is dit werk eene zeer 
deugdoende zaak, ja een werk van hoogste noodzakelijk
heid in den tegenwoordigen tijd.

Als bewijs van den zedelijken invloed der Congregatie 
op de jonkheden mag hier aangehaald dat men alle zon
dagen in de kerk onze jonge soldaten di» in verlof komen, 
niet enkelijk in de mis tegenwoordig ziet, maar dat zij 
zich niet schamen in hun soldatenpak godvruchtig ter 
heilige tafel te naderen, evenals zooveel deugdzame con- 
greganisten die wekelijks de heilige communie ontvangen.

Ziedaar Mijnheeren, in korte trekken eene schets van 
het bestaan onzer Congregatie

E r  blijft mij nu nog over een woord van erkentenis en hulde 
te bieden aan allen die medegewrocht hebben om in den 
loop der tijden onze vergadering in stand te houden.

E n eerst en vooral bedanken wij de goddelijke voor
zienigheid om den zegen en de geestelijke gunsten waar
mede de fseghemsche jeugd sedert 75 jaren hier over
laden is geweest, alsook de Allerheiligste Maagd Maria 
die met moederlijke bezorgdheid hare gedurige bescherming 
aan hare uitverkorene kinderen heeft verleend.

Met dankbare erkentenis gedenken wij heden den eerw 
Heer A m pe, inrichter en eersten bestierder der congregatie 
alsmede zijne twee eerste opvolgers de eerw. heeren Volckaert

STAD ISEGHEM.

GU LD EN SPORE N FE ESTEN
Om de 11 Julifeesten waardig te sluiten richt de Vlaamsche Bond 

EIGEN  LEVEN  een groot tooneelfeest in op Zondag 15 Ju li, te 3 uur, en 

Maandag 16 Ju li, te 7 uur in den SCHOUWBURG « ONS GILDÈNHUIS ».
Wordt opgevoerd, het beroemde treurspel uit den Vrijheidsstrijd der 

Zwitsers
W I L L E M  T E L L

in 8 tafereelen door S c h i l l e r  met koren, begeleid door symphonisch orkest ;
muziek van Rossini.

150 U ITVOERDERS — Grootsche Tooneelschikking.

Alle kunstliefhebbers daarheen.
Kaarten te bekomen van af Zondag 24 Juni bij J o s e p h  B e h a e g h e , Rous- 

selaerestraat, 332, Iseghem. Prijzen der plaatsen 5 fr., 4 fr., 2.50 fr.

en Slosse die samen bijna eene halve eeuw gevrocht hebben 
om de Congregatie stevig te vestigen, te doen groeien en 
bloeien en die nu ongetwijfeld met welbehagen van in 
den Hemel op ons nederzien en daar ons Jubelfeest mede
vieren.

Hulde en dank aan Mijnheer Lagace, pastor van Lede 
ghem, die hier tien jaar lang met zooveel iever en zelf 
opoffering gewrocht heeft om de jonkheid op den w e g  
van eer en deugd te geleiden en de congregatie in eer 
en roem te doen toenemen. Over 25 jaar was hij de 
inrichter en geleider van het onvergetelijke halfeeuwfeest 
en thans zien wij hem met vreugd in ons midden weer, 
om het 7 ŝte jubeljaar mede te vieren.

Hulde en dank ook aan \L Fové die hier ook tien 
jaar lang den last van het bestier in handen gehad heeft ; 
hij stelde zijn bijzonder talent ten dienste der jeugd en 
wist er eene talrijke schaar dappere strijders te vormen 
die met pen en woord en daad de katholieke grondbeginse
len wisten te verdedigen tegen de vijanden van godsdienst 
en vaderland

N o g  moet ik eene openbare hulde brengen aan de 
Edele Familie Gilles de Pélichy die op het feest van heden 
door drie harer leden vertenwoordig is en alzoo nogmaals 
een bewijs geeft van het belang dat zij stelt in het werk 
der Congregatie dat zij van begin af tot heden toe alt ij 
zoo edelmoedig ondersteund heeft.

Hulde en dank ook aan al onze bijzondere en zoo 
talrijke weldoeners en eereleden die door hunne milddadige 
junsten en bijdragen krachtdadig medewerken aan het ze
delijk welzijn van Iseghems toekomst.

Gij weet, Mijne Heeren, welke offers er gedaan wierdçn 
en nog dagelijks moeten gedaan worden om de Congregatie 
in stand tejfhouden in de moeilijke tijdsomstandigheden 
die wij beleven ; hoe de zucht naar genot en vermaak de 
jonkheid aanlokt naar gevaarlijk verzet en zedelijk ver
val en ze alzoo van de congregatie aftrekt ; mocht het ju 
belfeest van heden den voorbode zijn van nieuwe bloei ; 
mocht het de ouders aanzetten hunne zonen wederom naar 
onze vergadering te zenden, mochten de jonkheden wederom 
zoo talrijk als vroeger, getrouwe, ieverige congreganisten 
wezen, om met tijd en stond deftige christen, katholijke 
burgers te worden.



VFRLOREN. —  Verleden Zaterdag avond eene 
jante met binnen en buitenband van een Auto
Op weg van de Marktstraat naar Rousselare 
en geheel waarschijnlijk omtrent den Abeele.

—  Terug te brengen tegen zeer goede 
belooning ten bureele van ’t blad.

O nde rne ming  van  a l l e  S c h i l d e r w e r k

Michel VERANNEMAN
31, Vanden Bogaerdelaan, 31 

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

SCHOONE OCCASÏE. —  Te koop VENSTER
RAAM met glas, gansch nieuw bij G u s t a f  

j D E C LE R C Q , Rousselarestrat, 190, Iseghem.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STU K- 

WERKBOOROERS.

O P E N B A R E  VER K O O P IN G
van een schoone

TWEEWOONST met LAND
te ISEGHEM, (Krekelmote

Alle slach van 
HUIS-en S1ERAADCHILDERING

V O L G E N S  ST IJL  en PLAA TS 

Schildering van Kerken, Salons, enz. 
Nabootsing van 

hout en marmer, bloemen, zichten teekeningen

Beelden en Voetstukken —  Kleuren en Vernissen
:: Trouwe bediening —  Genadige prijzen  ::

Studie van den Notaris M USSELY  te Ledeghem.

UIT TER H AND TE K OOPEN

eenen schoonen '

EI GJSKTJD O M
te B IS S E G H E M  —

met voornaam huis en afhankelijkheden zwinge- 
larij naar volmaakst stelsel, ook dienstig voor weverij

UIT TER H A N eT t B KOOP
in ’t omliggende van ISEGHEM

een schoon en gerieflijk

=  W O O N H  ü I S  =
zoo goed als nieuw

met zeven aren hof, dienstig voor alle bedrijven- 

Zich te wenden bij den Uitgever der Gazette.

De Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD IS E G H E M , Sectie D.

Koop een- — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
der tweewoonst, met athanklijkheden en medegaande 
land. staande en gelegen te Iseghem, wijk Krekel
mote, groot volgens kadaster 16 aren 38 centiaren 
en aldaar gekend Sektie D, nummers i 2o5 en 1206 ; 
palende zuid eene straat, west Heer L . Mahieu- 
Liebaert. noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 
en oost koop twee.

Gebruikt door Heer Paul Oosterlynck, tot 1 Novem
ber aanstaande, mits i5o fr. ’s jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de helft, boven de lasten.

Koop twee. — Een Woonhuis, zijnde de oost
kant der tweewoonst, met afhankelijkheden en me
degaande land, staande en gelegen te Iseghem, 
w ijk Krekelmote, groot volgens kadaster 16 aren 
38 centiaren en aldaar gekend sektie D, nummers 
i 2o3 en 1204 : palende zuid eene straat, west koop 
een, noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 
en oost Heer Camille Vandecasteele.

Gebruikt door Heer Henri Lefevre, tot 1 October 
aanstaande, mits 145 fr. ’s jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de helft, boven de lasten.

ZITTINGEN :
INSTEL op Dinsdag 10 Ju l i  1923,

TOESLAG op Dinsdag 24 Juli 1923, telkens 
o m  2 ure namiddag, ter herberg St H i l o n i u s ,  te 
Iseghem. bewoond door den Heer Frederik Kerck- 
hof.

1 2 0/0 INSTELPENNING .

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te voorzien 
van hun huwelijksboek] e oj van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

J E R O M E  W O Y f l E R T - » E E U a | E S
heeft de eer bekent te maken dat hij eene

Moderne Brood, Kleingoed en Patisserie
komt te openen op de

Zecjeplaafcs, n° 6, IS E G H E JV I
te beginnen van af 11 Ju li aanstaande.

Men zal er kunnen bekomen : Pistolets, Assortement * van 

koeken, Speculatie, Amandelbrood, Delicieux cramique, 

fijne Gateaux, Desserts, Chocolat, Pralinen, enz.

Alle waren zullen van eerste hoedanigheid vervaardigd worden.
Door de goede en spoedige bediening, hoopt hij de gunste van 

de bevolking te bekomen en bied U zjjne gnoetenissea aan...............

Kantoor van den Notaris DUPONT te Ardoye. 

I N S T E L
W O E N SD A G  18 JULI 1923

om 4 ure namiddag, te Ardoye-Tassche 

bij den heer Jules Duforret, van :

STAD R O U S S E L A R E , W i j k  d e  T a s s c h e  
langs den Steenweg naar Ardoye.

Een groot en gerieflijk

W O O N H U I S
dienstig voor alle bedrijf

met ingangpoort en 5 aren 47 centiaren erve, 
bewoond door Jerome Doskev, per maande.

SCHOONE OCCASIE : Een ZONNESTOOR te 
koop voor winkel in zeer goeden staat, nieuw 
verleden jaar. —  Zich te begeven ten bureele 
van 't blad.

ä | | |L ä
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Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en Voerman

S t a t i e p l a a t s ,  28,  I S E G H E M
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtuigen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen zijn gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

K R I S T A A L ,  G L A S  E N  G L E I E R S W F R K

Raymond DEVETTERE-GENICOT - -
C a s i n o p l a a t s , K O R T R I J K .

Schoone verzameling van Keuken-en Tafelserviesen. Tafelgarnituren. 

Prachtige fantasie voorwerpen, schoone garnituren, buffetten, enz.

-----— Groote keus van Gelegenheidsgeschen k e n -----

Verkoop in 't groot en in ’t klein.

D E  T'H UISBESTELLINGEN  W ORDEN P E R  AUTO GEDAAN.

H uis R. Devol der- Versebaeve
S c b i 1 d e p h A  a n n e m e p

------ d e  P É L I C H Y S T R A A T ,  4 B , i s e g h e m .  =====

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BENOODIGHEDEN VOOH 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

V e r n i s  v o o r  K o p e r w e r k  en w i t  m e t aa l .

V E R K O O P V A N  T O I L E  E N  B E H A N G P A P I E R
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd w erk™  ~ — Trouwe bediening

C A I S S E  COMMERCIALE DE ROULERS G R É D I T  F O N C I E R  D’ A N V E R S
Voorheen : Bank G. DE L AERE & O  —  Naamlooze MaatschaPP 

Fr. I 0  M IL L IO E N  K APITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- T e l .  h -  i e n  250 .

H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

A G E N T S C H A P P E N
ISEGHEM.

YPER,

KOMEN,

STADEN,

ARDOYE,

MEULEBEKE,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel. No 6 

Tel. No 98 

Tel. No 68 

Tel. No 21 

Tel. No 28 

Tel. No 115 

Tel. No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 
Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 
Kredietopening met of zonder borgtocht 
Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 
Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 
Handelsinlichtingen -  Bijzondere dienst -  
Wissels, checks en kredietbrieven op de bij

zonderste steden van Europa en over zee 
Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 

lotingen van titels 
Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

— Kapitaal 6 0 0 0 . 0 00

ß  S p a a r k a s :  Vri j  van  a l l e  las ten en t a k s e n
1° op zicht 3.60 7
2° op termijn van een jaar 4.00 °/"
Langer termijn volgens overeenkomst.

V E R H U R IN G  van B R A N D K A S T E N  (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

Bank he ef t  z i j ne Medewerkers in al l e Steden Yan bet Land en op den Vreemde

Naamlooze Maatschappij

A. B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  B an k lo o n  :
1° op zicht 3 50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 «/o 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Sogelsch en Aanrinaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  Kan men bekomen b ij den P laa tse lijk e n  Beheerraad

B e s t u u r d e r  : J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M M E  te Is e g h - m  
Leden : P a u l  S C H O T T E  N o t a r i s ,  Inge lmu n st e r ,

Jozef  S P 1 N C E M A I L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m b e k e ,
E u a è n e  V E R H A M M E  dokter  in nfin e e s k u n d e  Isephem

BIJHUIZEN uit W EST-VLAANDEREN : Ardoye; Bavichove ; Brugge; Cuerne; Deerlijk; Dessel 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt ; Waereghem ; Wevelghem.

GROOTSTE M EUBELM AGAZIJNEN DER STAD
STEEN POORT, 1 2-1 6,

-  K O R T R I J K  -

• é

FEU X LEFEVERE
Alle slacli van luis- en smaflmeuhelen

in hout en vlechtwerk

:: M E U B E L G E R I E F  ::
voor Keuken- Slaap- en Eetkamer, 

voor Salons, 
Verandahs, Rookkamers, enz.

ALLES EIGEN FABRIKAAT 

ZEER VERZORGD WERK

Slaapkamer in eik van af fr. 1275,—
Salongarnituur Louis XVI, 7 s t u k k e n  495.—
Matrassen (voor twee personen) met

traversin in flocon aan 8 5 .—
Engelsche bedden me t  ressort v a n a f  6 8 .—
Strooistoelen aan 10.50
Sargiën te beginnen aan 8.50

UITVOERINGEN VOLGENS OPGE

GEVEN PLANS EN TEEKENINGEN



H U I S

C0R5ET5

H D s® 3ea£' 
BRUXELLES

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote M a r k t ,  IS E G H E M .

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

G. HOET-ANNE. opticien, StAmandstraat 8, IU)USSKLABK

Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTRO UW EN
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezens 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 schoone» keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermoirieters . 
likeur-, sirop-,, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne,  S t  A m a n d s t r a a t  8, tegen de N o or d st r a at ,  R o u s s e l a r e  
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Gevraagd bij Valere BOUREZ- 
KESTELOOT, een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM ER .

V A N

VERSCHRIKKELÜKG 
RÜSPÜN EN 8 JARS'] 

ZONDER SMART

M. G. T. Goodall schreef op 
30 M i_ 1 i»t4 : « Gedurende meer 
dan tien jaar heb ik voortdurend 
pijn in de lenden geliad; de rug
pijnen waren zoo erg, dat ik me 
niet dan met groote moeite 
hukken kon. Ik was bijna nooit 
/ouder knagende pijn; ik be
proefde alle mogelijke genees
middelen, zonder bijval echter,
(ut men mij op zekeren dag een 
i'oos Pillen De Witt gaf (dit is nu 
ongeveer 18 maanden geleden).
Ik stond verbaasd over de ver
betering die ik gevoelde; ik 
koe lit er mij onmiddelijk een 
and. r fletehje van, en ging
voort m. t de behandeling. Weinig tijds daarna stélde ik met genoegen vast, dat ik ii 
h I geheel niet meer leed. »

Aoïs; jaren l a t e r  ; M. Goodall schreef op 25 Maart 1922 : « Ik ben gelukkig u 
mogen zeggen dat ik steeds iu de beste gezondheid verkeer, en ik dank u voor 
l’iileu De Witt, die mij volkomen genezen hebben; ik heb nooit eene gelegen!.,
• tien doorgaan om ze aan te bevelen bij mijne klanten evenals bij andere zkk 
w a.-irmee ik omga ». Hamptonn Inn, Herne Bay.

M. tioódall was in 1914 Voorzitter van den Behoudsgezinde» Cleb, Plu instead ; hij h. 
ii. de koolmijnen gewerkt, even als in het arseuaal te Woolwich. Ili.i vreesde de Kv.

aarove; hij kloeg. nooit meer kwijt te kunnen raken; de pijnen in de lenden n a i 
d'en hem afsehuwelijk. Ilij beproefde allerlei geneesmiddelen zonder uitslag, tot hij e; 
zekeren dug. tot zijn geluk, zijn toevlucht nam tot de Pillen De Wilt; hij stehle veld 
\iist dat deze hem hielpen en korten tijd daarna was hij genezen. Tegenwoordig h. > i 
hij nooit 'ast meer van lendenpijn en hij schrijft zijne genezing enkel toe aan d 
Pillen De Witt.

Hebt gij verse.hijnseleu, als rhunmthjtek, rugpijn, duizeligheid, ontsteking \  t u i  <’ ̂
hla.is, verzwakking, prikkelbaarheid, pijn in de spieren en de gewrichten, ho.otopijn 
zwakte, dan geeft de ondervinding van M. Goodall u de gelegenheid eene erge nui 
ziekte te voorkomen.

H et grootste geneesm iddel van hee l de w ereld  voor 
Rhumallek, Lumbago, Flerecijn, Sleen. Graveel, iich i en tf* tcoratssanrle versch ijnsel 
als : rugpijn, pijn in de voelen, armen of beenen, verslapping, verstopping, prikkel

baarheid, ontsteking van de blaas, pijn in de spieren zn sf® gewrichten.
De Pillen De Witt worden verkocht in al de apotheken \an heel de wereld, tege: 

5 f r a nk  (ie kleine fleseh en fr. 7 . 5 0  de groote fleseh. die 2 1 2 maal /.-aovecl inhind  
als <le kleino. Moest het u iets moeilijk zijn u de echte Pillen De W ilt  aan te schal' n 
zend dan het bedrag uwer bestelling, vermeerderd van tiö een(iemen voor ver c 
diiigskosten, naar E. C De W it t  &. C°, 2 2 ,  rue de la G lac ière , Bi-uöscI, en de \e 
zeniting zal on middellijk gedaan worden door tussehenkomst eener apotli kor \ ..i 
uwe streek.

Te koop te Iseghem b ij den Apot. LA LEM A N - 2, Brugstraat;
VERHAMME, Marktstr., 13 ; W YFFELS, Marktstraat.
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Gevraagd b ij Valere W e r b r o u c k -  

G h e y s e n s  goede COOOTREKSTERS 

voor Fabriek en Huis -- Stand

vastig werk.

Burgers Vakmannen
van allen aard, vooraleer g i j  u een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de « Maatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » Café Royal, Nieuw- 
straat, ISEGHEM. Door zijne tusschen- 
komst, zendt het M inisterie van Ambach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Wanneer 
de koop voltrokken is, g i j  bekomt nog 
eene premie van 5° c met een vastgestelde \  
maximum. Benuttigt de toelagen welk ter ^ 
uwer beschikking liggen, alsook de heil- < 
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan. G ij koop g elijk  waar en aan 
wien g i j  het begeert, maar de \ aankoop 
mag niet gesloten zijn , vóór de aanvraag

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach Yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L 0 C 0 N W 0 L  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,  

aan de voordeeligste prijzen.

SPO ED IG E E N  TROUWE BE D IE N IN G . 
In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
IS E G H E M .DE PELICHYSTRAAT ,  12,

recht over St Hiloniuskerk

TE  BEKOMEN BIJ

Alberic DKCLKHCQ-CALLENS
Krekelstraat, ISEGHEM

Ä  B R O E D M A C H I E N E N  

f l J B ^ l ^ K W E E K M A C H I E N E N

het volmaakste stelsel tot nu 
f  uitgevonden

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te BRO ED EN . 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie.

Over te nemen 

eene Stoom borstel fabriek
(met Mekaniekejen elektrieke.verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen /.ich wenden lot den Heer A lo is  

T IM I ’K H M A N . Ie Iseghem, of schrijven oonder 
de letters FAX, poslliggende te Brugge

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.
Zetel : Twaalfmaandenstraat, 13, ANTWERPEN 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening:019 Telefonen: Nr 434&3081 

VERZEKEROE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1 2 %  
Kasbons op naam aan 5 °/0 
Obligaties aan drager aan 5 1 2

Leeningen op Hypotheek in Isten rang ; 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

G R O O T E  K APITALEN  BESCH IK BA A R
Voor nadere inlichtingen! wende men zich te : 

CA C H T EM : M. Victor Saelen-Vandoorne, rustend 

hoofdonderwij zer.
EMELGHEM: M. Achiel Tanghe, Gemeentese- 
kretaris.
IS E G H E M  : M. Fl. Bahaeghe-Mulier. Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 1 7 . 

L E D E G H E M  : M11« Flavia Daels, Gemeentebedien- 

de, Statiestraat, i5.
L E N D E L E D E : M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E  : M. Leo Declercq, rustend gemeen

tesecretaris.
O O ST -N IE U W K E R K E  : M. C. Steen-Ducat, rus
tend hoofdonderwijzer.
W Y N C K E L  S t E L O I :  M. Jules Oost-Van Hevel,

Handelaar ;
P. S. — In  el<e gemeente waar de Bank nog 

niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als AG EN T  op te treden, — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor

rond te gaan.
Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch

leven.

Wilt gij U een ST.-OOIEN H OED  verschaffen  
en hem met alle gemak dragen, komt eens 
zien naar het huis

DEN ROODEN HOED
BI]

Jules BOSSUYT-HUYGHE
92, Rousselarestraat, 92, ISEGHEM

(Recht over de kerk van ’t H. Hert)

daar vindt gij een overgroote keus en een Confor- 
mateur om een Strooien hoed naar het moeilijkste

hoofd te doen passen.
A ltijd in magazijn schoon assortiment van Bol 

en Siappe hoeden en de laatste nieuwigheden 

van klakken.

HUIS VAN V E R T R O U W E N

dos. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Mar kt ,  2 1 ,  I S E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedart ikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

r Bank voor Handel en Nijverheid
N A A M LO O ZE  V E N N O O T S C H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000 000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, M a rk ts tr a a t , 16
dat zich zal gelasten. met alle Bank- en B e u r s v e r r i c h t i n g e n ,  zooals Rekeningen op zicht

en termijn —  Rekeningen in buitenlandscli geld —  Aankoop en verkoop van vreemde 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels Voorschotten op fondsen 

en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.
Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur.

L ’E L E C T R O M O T I O N
TELEFOON 506

—_ Hovenierslraat, KORT HUK

Alle slach van Electrieke installatien

Herstellingen en hcropwinden van liooge en lage spanning 

M otors en D ynam os Transform ateurs

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! lnHad“ °rtk0p :dG em aSjker
is het ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gébruikt «e van tijd tot tijd het

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van sterften door genezing 

van Cholera of Groenstikkenden afgang, Maagziekten, Leverziekten, Kropziekten, Poederkam  

Slecht ruiven, Uitzakken van den Legdarm, Snot, met Etter in de keel, Gezwollen kop en 

toegenepen etterende oogen, Ouiziligheid en Onzekerheid in tert

In alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheker Vande W alle 

I Van Houwe : te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout, De Mey 

j cn Van Isacker ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek De Krokodil

en
ere


