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De Uitslag der 

GEMEENTEVERKIEZINGEN

door Staatsminister P. P0ULLET

De uitslag der gemeentekiezingen heeft overal 
in den lande een diepen en weldoenden in
druk gemaakt, en dat niet zonder reden !

’t Lijdt geen twijfel, dat de socialisten zijn 
teleurgesteld ; zij hadden vooruitgang verwacht 
en zijn, over het geheel genomen, achteruit 
gegaan. Maar in de plaatsen, waar zij het 
talrijkst zijn, genieten zij thans de voldoening, 
over de meerderheid in den gemeenteraad te 
beschikken, terwijl zij vóór 24 October 1.1. 
rekening moesten houden met de 3 of 4 libe
rale stemmen, die het hooge woord voerden 
ien zich laatdunkend lieten gelden.

Wat de katholieke partij en de liberale partij 
ïbetreft, die hebben beide recht om zich te 
verheugen : de eerste omdat ze bijna overal 
aanmerkelijk is vooruitgekomen ; de tweede, 
omdat zij niet de verliezen heeft geleden, die 
zij uit hoofde van het vrouwénstemrecht had 

voorzien.

Alle partijbeschouwingen ter zijde gelaten, 
moet het land zich verheugen, omdat de partijen, 
die erop roemen, de steunpilaren van wette- 
lijkneid en orde te zijn, en die streven naar 
democratischen vooruitgang, met eerbiediging 
van de rechten van alle standen- der samen
leving, in België flink aan de bovenhand blijven.

In het zoo nijverige België —  een echte 
« bijenkorf » — , in dit land van uitgestrekte 
dicht bevolkte stedelijke agglomeraties, blijft 
de socialistische partij, waar het huidig over
wicht van het evolutionistisch element voort
durend door de bolsjewistische elementen be
dreigd wordt, in de minderheid, en zulks in 
veruit de meeste gemeenten. Le Peuple zelf 
verklaart, dat de socialisten in slechts 208 
onzer 2500 gemeenten de volstrekte meerderheid 

bezitten !

In de groote steden hebben de socialisten 
slechts bij hooge uitzondering EEN DERDE 
der stemmen verkregen ; nergens zijn zij daar 
dicht bij de volstrekte meerderheid gekomen.

Te Brussel ( Ie district' hebben zij 16,141 
stemmen, tegen 21,445 op de liberalen en 
21,116 op de katholieken.

Te Brussel (2S district) 6,902 stemmen tegen 
9,529 op de katholieken, en 4,728 op de 

liberalen.

Te Antwerpen, 40,065 stemmen, tegen 43.397 
op de katholieken, en 39,094 op de liberalen.

Te Luik, 32,588 stemmen, tegen 26,739 op 
de katholieken, en 24,706 op de liberalen.

Te Gent, 33,129 stemmen, tegen 34,865 op 
de katholieken, en 15,241 op de liberalen.

Te Brugge, Leuven, Oostende, St-Gillis, 
lElsehe, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek, 
iEtterbeek, Mechelen, Bergen, Namen, Hasselt, 
Charleroi, Doornik, Kortrijk, Rousselare, Ton- 
'eren, St-Truiden, Verviers, enz. enz. is het 

dezelfde wijze toegegaan In sommige van 
SP Q l«den behaalden zij zelfs NIET EEN

VIERDh" van het totaal der uitSebrachte stem'

men ! . , j-Aan hp, nr Aatje, d a t alleen het m eervoudig
stemrecht den s 'Qcialistefl beIette’ in ?nze.v0?r' 
naamste steden ™ »aien, ,s dus

voorgoed een einde &emaaKt-
o. - „ j  aan hun huidige
Blijven de libera e frjUjven zij vijandelijk 

ideeën inzake autonomie f  « heeft het in
staan tegenover het carte.. . toekomst
dustrieele en urbaine Belgie ^ . , .
niet méér dan het Fransche p 't*  de heer 

schappij van het socialisme te ^

Wat de katholieke partij betreff, P jJJJJ■ Zll 
zich op het standpunt van haar 
belangen, dan heeft zij alle redenen 
te verheugen. Zij heeft gezegepraald, en op 

betrekkelijke, èn op volstrekte wijze.

In alle gemeenten, waar zij het 
bezat, blijft zij aan het roer : te B  gg , 
Roesselare, Tnielt. Kortrijk, St-Niklaas, Oude- 
naerde, Hasselt, Turnhout, Dendermonde, enz.

Verliest zij in een zeker aantal gemeenten, 
waar de toestand de grilligste veranderingen 
heeft ondergaan (Mechelen, Doornik, wavre, 
St-Pieters-Jette, Die.st, Marche, enz., op andere 

plaatsen wordt zij schadeloos gesteld (Ukkei, 
JÈtt&rbeek, Namen, Dinant, St-Hubert, Neuf- 

Château, enz.)

Iets, dat ons bemoedigt, en waarop wij trotsch 
mogen zijn, is de rang, welken de k‘ez>ng 
van 1.1. Zondag ons in de voornaamste steden 
van het land heeft bezorgd en dat onder een 
regiem van streng-e^alitair stemrecht, op den 

leeftijd van 21 jaar. .
Op vele plaatsen vom en  wij de steruste

groep, o a. in de volgende steden, oude 
burchten van het liberalisme :

Brussel, met 30,645 stemmen, tegen 26.173 
op de liberalen ; Antwerpen, 43,397 stemmen, 
tegen 40,065 op de socialisten ; Gent, met 
34,863 stemmen, tegen 33,1-9 op de socialisten; 
Schaerbeek, met 16,290 stemmen, tegen 14,171 
op de liberalen ; Namen, met 8,373 stemmen, 
tegen 3,103 op de liberalen.

Te Leuven, Ukkel, Doornik en Bergen is de 
toestand ongeveer dezelfde als in hoogernoemde 
steden.

Over Grondlasten.
Wij achten het nuttig tnze lezers hieronder 

eenige belangrijke inlichtingen te verschaffen over 
de toepassing en de betaling der grondlasten.

Bedrag der Belasting.
Deze belasting is, in ’t algemeen voor 1920, 

verdubbeld en soms verdriedubbeld.

Vroeger werd ze geheven tegen 7 0/o op een 
kadastraal inkomen, vastgesteld over 20-30 jaren 
en dat slechts een klein gedeelte der eigenlijke 
opbrengst der goederen vertegenwoordigde. — De 
nieuwe wet heeft deze belasting gebracht op 10 0/0 
op de eigenlijke opbrengst der goederen. In af
wachting dat men de herziening dezer opbrengst 
kunne afwerken, werd het oud kadastraal inkomen 
verhoogd (verdubbeld soms verdriedubbeld) naar
mate de verhouding welke er bestaat in elke ge
meente, tusschen het oude kadastraal inkomen en 
het eigenlijke inkomen der goederen.

Verkoop van eigendommen.
De oude eigenaar blijft verantwoordelijk voor 

het betalen der grondlasten op de verkochte eigen
dommen zoolang de overschrijving niet gebeurd is 
in de kadastrale stukken. Doch hij kan deze 
terugeischen van den nieuwen eigenaar indien 
zulks beschreven werd bij den notaris in den akt 
vau verkoop De omschrijving op het kadaster 
gebeurd slechts na het inzenden vau den ver- 
koopakt bij het beheer, door den notaris die het 
goed heeft verkocht.

Betaling
De belasting van 1920, moet onmiddelijk betaald 

worden Alle verwijl maakt u onderhevig aan het 
betalen van den wettelijken intrest. Men kan ook 
de belasting betalen op elk postkantoor ; men vuile 
er enkel in een bulletijn van storting op naam 
van de postchekrekening, wier nummer vermeld is 
op den lastenbrief onder den naam vau het kantoor 
der belastingen.

D i Iseghemsche V. O. S. zendt ons volgend 
artikel om te toonen, hoe zekere personen 
en dagbladen het meenen met de oud-strijders 
die nu nog wachten op amnestie.

EEN GESJAHER MET DE GENADE

Voor hen die schrik 
gehad hebben.

Celui qui a peur, eh bien ! Ii faut le tuer, 
pour donner du cœur aux autres.

(La Gazette 16-4-21)

Wie is die Meutebroeck die kwam ver
giffenis vragen voor hen die deserteirden 
“ omdat zij schrik hadden ? »

Zij hebben schrik gehad ? Wat jamm er ! 
De arme zoete jongens ! Men richte hun een 
standbeeld op ! Men schenke hun een lijf
rente. Men hieze uit hen een keurbende om 
het ras voort te zetten...

Zij hebben schrik gehad. Denk m aar eens 

na.

Wat ! Zij d it schrik hebben veroorzaken 
neerlaag en ramp. Als men soldaat is in oor
logstijd heeft men het recht niet schrik te 
hebben. Het is een misdaad. E r zijn er die 
schrik hebben, welnu, men moet ze dooden 
om de anderen moed in te jagen.

( [ja Gazette, 16-4-20.)

Wie waagt het zóó te spreken, in koelen 
bloede, nadat de koorts van den oorlog reeds 
lang moest afgekoeld zijn ?

Het smerigste w it er over de amnestie voor 
oud-strij Iers gezegd werd, s ta a t hierboven te 
lezen. Wie het geschreven heett weet ik niet ; 
w at ik wel weet is dat die man nooit soldaat 
is geweest, misschien wel garde-civiek in derde 
lijn als deze twintig kilometer van het ge- 
vechtsfront was ; die man heeft nooit gele
genheid gehad om schrik te hebben.

« Men moet ze dooden zij die schrik hadden ». 
Wat een walgelijke vent die van achter zijn 
schrijftafel vaststelt dat iemand in uniform 
geen schrik mag hebben. Neen, oorlog moet 
volgens de voorstelling van hem en zijn geestes* 
genooten gevoerd worden volgens die mooie 
beschriivingen die zij achteraf maken : de 
schoenen netjes gepoetst, « Ie casoar » muziek 

en vaandel...,en de generaal vooraan.

Vraag aan hen die het beleefd hebben als 
de nachten vlamden alsof heel de wereld in 
brand stond, als de betonnesten schokten onder 
de razernij ; als de mannen oprukten Daar de 
eerste lijn terwijl het vage rumoer van een 
aanval in de lacht hing ? Jongens van den 
IJzer, dan had de man achter zijn schrijftafel 
geen schrik.

Dan balde hij moedigzijn vuist op de Duitschers, 
volgde de nederlagen van den vijand met spelde- 

prikjes op de landkaart ; en terwijl de piotten 
ploeterden in ’t slijk en blind werden geslagen 
door ’t bliksemen van den storm kloeg de vent 
die geen schrik had over het comiteitsvet.

Hij zal den onbekenden soldaat huldigen. 
Hij zal hem zien brengen vóór het Parlement 
waar menschen zitten die nooit schrik hebben 
gekend eu geen-schrik dulden, die hun hert 
hebben gesloten voor de groote deernis van 
de oud-strijders. Maar de onbekende soldaat 
heeft schrik gehad ; hij is ineengekrompen 
als de orkanen van staal kwamen aangesist,
en als zij voorbij waren heeft hij gesakkerd
op den oorlog, op het leger, op de menschen 
en ook op u, o man die geen schrik hebt 
gehad.

Maar het zijn dergelijke menschen die me
dezeggenschap hebben en uitspraak doen in 
een kwestie van amnestie voor oud-soldaten. 
Dat is het bloedigste van alles Zij die niet 
weten wat het geweest is, de vlekloozen die 
niet eens de kans hebben willen doorstaan 
om zich moediger te toonen dan zij die faalden, 
zij houden den sleutel van de kerkers.

Ach ! Herhaaldelijk heeft men tijdens den 
oorlog kunnen vaststellen dat de haat, de
strategie en de moed in omgekeerde verhouding 
was met het gevaar in de vuurlijn. Nu is 
het medelijden in omgekeerde verhouding met 
do doorstane ellende.

Thans op een oogenblik dat jonge mannen, 
met het lij len van zooveel jaar en de tormenten 
van zooveel stormen, hun geboeide handen 
heffen tot degenen voor wie zij gestreden
hebben, zijn er dappere burgers dje vinden 
dat de kerker niet genoeg was :H ie meenen 
dat een execntie-peleton het aangewezen ant
woord dient te zijn.

Daar is een krijgsauditeur die als het som
berste visioen van heel zijn leven het tafereel 
mede draagt van een gefusilleerden soldaat. 
De jongen was achteruitgegaan en kwam weer 
na een dag afwezigheid. Dit was in het begin 
van den IJzerstrijd.

En telkens deze auditeur in een krijgsraad 
zetelen moest, dacht hij aan deze tragedie. 
Het bloed van den mensch weegt wel zwaarder 
dan sommige journalisten schijnen te vermoeden.

Jongens van den IJzer, gij allen die in de 
gelegenheid waart om schrik te hebben, stelt 
u in het gelid : de man van « La Gazette» is 
daar aan het hoofd van zijn executiepeleton.

De Japansche Vloot.
Eenige dagen geleden hebben we aangetoond 

op welke wijze de Vereenigde Staten van 
Amerika hunne oorlogsvloot vergrooten.

Wat te voorzien was heeft niet op zich 
laten wachten. Japan vindt het nu ook noodig 
zijne vloot te versterken.

De briefwisselaar uit Tokio van het Engelsche 
blad «Sunday Express» schrijft daarover : Als 
in 1927 Japan zijn zeevloot-program zal uit
gevoerd hebben, zal het eene oorlogsvloot be
zitten die, onder opzicht van macht gelijk zal 
staan met deze der Vereenigde Staten en de 
Engelsche vloot op den derden rang zal plaatsen.

Inderdaad, dat program bevat het bouwen 
van 8 slagschepen en 8 slagkruisers met deze 
voorwaarde dat in 1927 geen enkel dezer 
schepen meer dan acht jaar oud zal zijn

Amerika zal in 1927 twaalf slagschepen 
hebben en acht slagkruisers, het is te zeggen 
tien nieuwere groote schepen terwijl Japan er 
zestien hebben zal. Met de schepen van tweeden 
rang zal Japan Amerika te boven gaan. Ame
rika zal tien lichte kruisers hebben tegen Japan 
dertig ; Amerika 120 torpe iojagers tegen Japan 
124 ; Amerika 60 onderzeeërs tegen Japan 90.

Als men nagaat welke sommen in de be- 
grootingen geschreven zijn om het bouwen van 
oorlogsschepen te bekostigen is dat ook zeer 
leerrijk : Engeland besteed 11 per cent van 
zijne ontvangsten aan nieuwe schepen ; de 
Vereenigde Straten 3 7 per cent en Japan 17,5 
per cent Waarom besteedt Japan zooveel geld 
aan zulke uitgaven ?

Het spreekt van zelf dat deze uitgaven een 
gevolg zijn van het Amarikaanscn vlootprogram 
van 1916, maar het is ook zeker dat Japan 
en Amerika, van elkander gescheiden door 
eenen afstand van 6500 kilometers, het voor

nemen niet kunnen hebben elkander aan të 
vallen.

Wat men kan veronderstellen is dat Japan 
in Azia eene politiek van uitbreiding wil volgen 
en zich wil in staat stellen om gebeurlijk te 
kunnen weerstaan aan tegenstrijdige drukkin- 
gen van wege Amerika »

Het blijft af te wachten of het niet eens
tot een oorlog zal komen tusschen Japan en
de Vereenigde Staten ; men zal echter wel
doen niet te vergeten dat reeds voor den we
reldoorlog de toestand gespannen was tusschen 
die twee Mogendheden. Indien Japan en Ame
rika ver van elkander liggen zijn de Filippijnen, 
die aan de Vereenigde Staten toebehooren, 
niet zoo heel ver van Japan gelegen

Het is ook zoo niet geheel onmogelijk dat 
de Vereenigde Staten zich van die eilanden 
zouden meester gemaakt hebben in het voor- 
uitzient dat ze wel eens met Japan overhoop 
zouden kunnen geraken.

Amerika heeft gezegd, door den mond van 
Monroe : Amerika aan de Amerikanen. Als de 
Japaneezen nu ook eens zeggen zouden : Het 
Oosten aan de Oosterlingen en aan andere 
zouden verbieden nog te trachten in China 
door te dringen ? — Wel dan zou het ginder 
in het verre Oosten zeer leelijk weer kunnen 
worden.

Een heiligschenner gestraft.
Volgend feit, dat in breede trekken dooi* 

de Italiaansche dagbladen afgekondigl wordt, 
heeft groote opspraak verwekt in de streek 
van Pioreucië, waar liet voorviel.

Een sterkgespierde jongeling, Giacomelli ge
naamd, *21 jaar oud, was op wandel in den 
omtrek van Crespiano, vergezeld van een vriend 
en van zijn hond. Toen zij voorbij een Lieve 
Vrouwbeeld kwamen, dat in eene nis stond 
in den gevel van een huis, ontdekte de vriend 
zich eerbiedig het hoofd. Giacomelli, daaren
tegen, wilde den grooten Jan verbeelden, lachtte 
zijn makker uit, greep zijn hond en wreef 
hem met den snuit tegen het Mariabeeld. Maar 
nauwelijks had hij die heiligschendende daad 
gepleegd, of hij bleef als vastgenageld staan, 
zonder zich nog te kunnen verroeren. Al de 
pogingen van zijn vriend en van de toegesnelde 
personen om hem een stap te kunnen doen 
verzetten bleven vruchteloos. Er bleef niets 
anders over dan den ongelukkigen dwaas naar 
zijne woning over te brengen.

De geneesheeren, onder anderen dokter Roggi, 
van Faoglia, konden er ten slotte, na ver
scheidene uren krachtdadig werken, in slagen 
beweging te brengen in de plotseling versteven 
ledematen. Maar toen deed zich een ander 
verschijnsel voor. De heiligschender begon te 
blaffen en dat geblaf houdt dag en nacht aan. 
Een groot getal personen begaven zich naar 
de woning van Giacomelli om die zonderlinge 
geluiden te hooren en om getuigen te zijn 
van dit ijzingwekkend schouwspel.

Het liberaal blad « Corriere délia Sera», 
dat de gebeurtenis vertelt, voegt er bij dat 
de geloovige personen er eene straf des Hemels 
inzien. Anderen, daarentegen, de godloochenaars, 
beweren dat het een zonderling verschijnsel 
is en daarmede uit. Maar het blad doet op
merken dat, welk ook de uitleg is dien men 
er aan geeft, het m ieilijk is er niet den vinger 
Gods in te zien.

Het leven in Frankrijk
Met half April is het vleesch te Parijs 

merkelijk gedaald in prijs. Op Maandag 11 
April waren een overgroot getal beesten op 
de markt van La Villette, te Parijs.

Men telde 6900 runddieren ; 2000 stierekalver3 
vaarzekalvers nn^en n<et geslacht worden); 

5000 varkens; 23)00 sciapsn. Dat was 40 per 
cent meer runlbeesten dan gewoonlijk.

De vleeschprijzen zijn officieel vastgestel i : 
het soepvleesch (bouillie) staat nu aan 2,75 fr. ; 
roistbeaf aan '0-11 fr ; filet zuiver) 16 fr.

In de week na 11 April heeft men in de 
hallen van Parijs bouillie verkocht aan 0.90 fr. 
den kilo ; daar er zoo overvloedig was.

Het grijs b ro il staat 1.30 fr tot 1,35 fr. 
den kilo ; heel fijn brood kost merkelijk meer ;
— er wordt b ijm  geen veroruikt.

De kolen kosten 22 fr. per honderd kilos.

De aardappels kosten 0,40 tot 0.45 fr. den 
kilo in de winkels ; dus al verre gelijk hier.

De eieren staan aan 0,35 fr. in de winkels ; 
de boter 11.2J fr. per kilo; varkensvet 10 fr.

Vervrozen vleesch 8 tot 9 fr. den kilo ; het 
verbruik ervan neemt af, daar er overvloed



van versch vleesch is. Al de stukken vleesch 
moeten voorzien zijn van een licket waarop 
de soort en den prijs aangeduid staan.

O ok in alle winkels moet de prijzenlijst der 
waren uitftangen.

L)e otucieele inspecteurs, speciaal daartoe 
aangesteld, zijn gedurig op ronde, en steken, 
meer dan eens per week nunnen neus binnen.

De taoak der regie, kost, in pakjes van 40 
grammen, 25 fr. per kilo.

Gemaakte Klfeeren zijn ongeveer 25 °/o beter
koop uan nier ; scnoenen aan deuzelfden prijs 
als in üelgie.

De gemeenste wijn kost 0,9J fr. per liter 
in de Kotfienuizen ; bier in de koftienuizen 
1.6U fr. per liter, —  per 12 liters in flesscnen 
1 fr. per liter,

De menscnen gaan er ook veel naar de 

cinemas.

Biiiteülauiiscii overzicht,
De Eutenteraad heeft beslist de bezetting 

van uuuscniaud uit te breiden, vau bet Roer
gebied tau einde door alle middels de uuitschers 
te verplicüteu tot liet uitvoeren hunner ver
bintenissen tegen frankrijk , Belgie enz...

De duitschers hebben tot nu nog niets an
ders gedaan dan alle ,slach van redens uitge
vonden om hen daaraan zooveel mogelijk te 
onttrekken. Frankrijk wil en kan van geen uit
stel meèi'jjdooreu, immers Zijae geldeiijtie mi Ideis 
iiueii aai, laud met meer toe uo^ verderen 
uitstel te Vöi'ieeuéu. lieigie staat aan de zijile 
vau i?’rauis.rijii om zijue eissciieu ooii ie doen 
doorgaan, niugelaud seiieeu min vastberaden 
eu nun sprak in A.narika van atzoaderiijiie 
vrede, riet soiiijut nu dat de Fransche diplo
matie dit alles zou klaar gemaakt hebuen en 
Engeland en Amerika Frankrijk zouden steunen 
tegenover Duitschland.

De duitschers hebben nu nog tijd tot den 
13 Mei om ja of neen te doen en dan zou 
het geklonken zijn. De duitschers zijn sluwe 
kerels, als net .moet van hen komen, ’t komt 
vau verre ; tijdens de bezetting, ’t duurde hier 
geen 24 uren oui Ue meuscnen, Oeineeiiteu, 
r'roviueie en landsbestuur te doen uetaleii zoo
veel ais ze wudeu. Al te goad is budrmans 
gek, dat ondervinden wij genoeg met de duit- 
soiiei's. rioe geiieel dat spel zal ailoopen weten 
wij niet. tiet sou j  ut dat .on^e ministers zich 
lel geweerd tieuoeu voor ons land in die Con
ferentie te Londen en dat Minister Jaspar nog 
ai sterk de Bjlgische zaak heeft verdedigd.

tiende ff ezej wdrkjoagea tot pair verJieveü.
Een die er zich mag op roemen dat hij 

zijnen weg in het leven maakte, is de Eugelsch- 
man sir William Bearuuore, voorzitter en afge
vaardigde beüeerder van William Bearduore en 
Cie Limited; scheepsbouwers te Glasgow. Het 
dient echter ’spoedig gezegd dat de man een 
kind van eigen werken is en dat hij het, door 
noesten en onverdroten arbeid, in het leven 
bracht tot een der ineest vooraanstaande per
sonaliteiten van de Eugelsche grootuijverheid. 
De levensloop van sir Bearduore is zoo leerrijk, 
dat men er wel een stond mag bij stil blijven, 
omdat men er kan uit opmaken hoe iemand, 
die wil vooruit komen en die er tevens al de 
krachten van lichaam en. geest aan wijdt, ziju 
doel kan bereiken.

Bearduore zag het licht in een nederig 
werkmaushuisje en werd zelf, van zijne prille 
jeugd, uesteind om door handenarbeid in zijn 
levensonderhoud te voorzien. Tot op I4jarigen 
ouderdom volgde hij de lagere school, waar 
hij zien deed gelden door zijne leerzucht en 
door zijn vlug verstand. Hij trad als leerjongen 
ia eene smederij, maar verwaarloosde daarom 
de studie niet, want hij volgde eerst de lessen 
vau de avondschool en, naar gelang hij zijne 
vakkennissen verrijkte, ontwikkelde hij ook 
zijn geest. Ten slotte volgde hij de leergangen 
van de mijnenschool, onderscheidde er zich op 
alle punten en trok de aandacht zijnei meesters, 
die hem wel Ira als onderbestuurder aanstelden 
in de smederij der timmerwerven, waar hij 
als leerjongen begonnen was. Het huis begon 
eene nieuwe onderneming, namelijk de vervaar
diging van scheepsplaten en Beardnore bleek 
spoedig volkomen op de hoogte van de taak 
welke men hem toevertrouwd had.

De leerjongen, nu een heer geworden, bleef 
niettemin onverpoosd werken en wist zoo be
hendig op te treden dat de firma, waar hij 
in dienst was, langzamerhand met bestellingen 
overladen werd uit al de landen der wereld. 
De Eugelsche regeeriug vertrouwde haar al de 
werken toe welke zij in dat vak uit te voeren 
had en de nijverheid kreeg eene reusachtige 
uitbreiding. De bazen wisten de medewerking, 
de kennissen en het talent van Beardnore op 
prijs te sullen en in 1901 benoemden zij bem 
tot vorzitter van de Industrial Wellare Society 
en vau het Iron and Steel Institute. In 1911 
werd sir Bearduore door Koning Joris V in 
den adelstand verheven met den titel van 
baronet. Nu is de man een der grootste 
scheepsbouwers van Schotland.

Z. M. de Koning heeft sir Beardnore nu in 
den hoogen adelstand verheven als pair van het 
koninkrijk. Voortaan is hij nu lord Beardnore 
en hij zal zitting hebben in de Lordskamer. 
Heel het land juicht het koninklijk gebaar toe, 
want in Engeland weet men den arbeid naar 
waarde te schatten en heeft men altoos oogen 
gehad voor hen die zich door het werk weten 
te verheffen,

De smidsleerjongen wordt nu gerekend onder 
de aanzienlijkste en hoogst geplaatste personen 
van het Ëngtdsche rijk en in de Lordskamer 
is zoo een mau, die door eigen kracht vooruit 
kwam, altoos welkom. De adel van geboorte 
kan niet den luister geven die het nieuwe li l 
van de Lordskamer door hardnekkigen arbeid 
en door de helderheid van zijn verstand ver
worven heeft.

Het 50-jarig Jubelfeest van eenen

West-Vlaamschan Priester in Amerika.
Op 6 Juni aanstaande wordt in de Vereenigde 

Staten van Amerika het 50-jarige priesterschap

I gevierd van den eerw. vader A Notebaert,
j afkomstig van Meenen, rektor der Belgische-

Hollandsche katholieke Missie te Rochester
(New-York).

Vader Notebaert is de Amerikaansche voor- 
strever van het groot koloniaal werk van Koning 
Leopold II in Kongo.

In zijne hoedanigheid van Priester en Land
genoot, heeft hij aan vele Belgen aldaar uit
stekende diensten bewezen en is door gansch 
Amerika van al de Belgen gekend en zeer hoog 
geacht. Te Rochester waar hij verblijft, wonen 
ook nog Isegheinnaren. immers ’t is aldaar
dat de familie woont van M. Gustaf Verheust- 
Dakeyzer, des tijds lijnwaajfabriekant in de 
Marktstraat en die over omtrent 20 jaren zijne 
geboorte stad verliet om zich in Amerika te 
huis vesten.

Een dief op staanden voet doodgeschoten
te Assebrouek bij Brugge.

Zondag nacht rond 1 1/2 ure hoorde men gerucht 
op de hofstede van de W e Desmet. De vrouw 
stond open deed haren zoon en knecht wekken. 
Zij namen hun geschut en- bollantaarn mede 
en stillekens buiten komende wierd er al met 
eens naar hun geschoten. De knecht zag met 
zijn bollantaarn drie man staan aan de balie 
van de weide der hofstede, alwaar de koeien 
in zaten Op aanraden van den zoons des 
huiszes schoot de knecht een schot en trof 
een der mannen. Hij viel dood en de dieven 
namen de vlucht hem latende liggen. Daar de 
bewoners der hofstede vreesden voor weervraak 
durfden zij niet meer buitenkomen. Het was 
rond 3 1/2 ure van den morgen toen men den 
dief durfde naderen. Hij wietd erkend als de 
oudste zoon van een deftige werkersfamilie 
der gemeente. Het gerecht doet verder onder
zoek om te weten wie met hem was dien avond.

Ontslag van het Duitsche 

Rijksministerie
Uit Berlijn wordt gemeld :
Da rijkskanselier heeft zich Woendag namiddag 

bij de rijkspresident M. Ebert begeven en hem 
het ontslag van het ministerie aangeboden.

De president aanzocht de Kabinetsleden, de 
loopende zaken af te handelen.

De verschillige frakties van den Rijksdag 
zijn vergaderd om den toestand te bespreken. 
De bladen voorzien dat, gezien de ernstige 
omstandigheden, de krisis spoedig zal opgelost 
zijn

Algemeen wordt verwacht dat het nieuw 
Kabinet, tegenover de Entente eene meer te- 
gemoedkomende houding zal aannemen.

TEM BUEEELE VAN DIT BLAD

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

= R A B B O N I =
Eenvoudige overwegingen — Dit boek in ver

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

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk onder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.

R A R R 1 INI • *8 een ̂ er ̂ es*9 en aangenaamste
n ^ O D  J  geschenken die men aan eene
religieuze geven kan.

Prijs 3 , 5 0  fr. per boekdeel. 

G R O O T EN  AFSLA .G !!!

TE BEKOMEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestaat, 97, ISEGHEM.

Cabas voor Damen en Kinderen van af 7,25 fr.
- Groote keus van Porte monnaies in LEDER 

van af 2.75 fr. — Alle slach van Portefeuillen.
— Tabakbeurzen — Etuis voor cigaren en 

Cigaretten.

üe re- O om m ijL riiea rtike len  
Bijzondere keus van Kerkboeken aan voordeelige 
prijzen, alsook paternosters in nacre, zilver 
en vermeil.

Komt zien naar onze uitstallingen.

Ingelmunster.

Een nieuwe klok is aldaar toegekomen en 
plechtig ingehuldigd en gewijd door Eerw. H. 
Deken van Thielt. Sedert de nieuwe klokke 
toegekomen is, heeft zij al veel over dood ge
luid. Immers op deze parochie sterven sedert 
eenigen tijd vele menschen tengevolge van den 
griep.

De kerke wordt ook hersteld, want ze wierd 
erg beschadigd door de beschieting tijdens de 
laatste tijden der bezetting.

Rousselare

is in blijde verwachting van zijne nieuwe 
klokken en klokkenspel die volgens het schijnt 
zou schooner en beter zijn dan voor den oorlog.

Rutnbeke.

Da Kerk aldaar plat geschoten en gansch 
doen in stukken springen door de duitschers, 
lag daar in gruis, Pastoor Slosse Zaliger deed 
de brokken wegvoeren en zoo staan daar nu 
de overblijfsels tusschen de oude linden te 
treuren in afwachting ... Best ware de kerke 
op een geschikter plaats herbouwen in den 
schoonen ouden trant als voorheen, Rumbeke 
zou er maar bij winnen zij en hebben nu geen 
openbare plaats die schikt en daarbij ’t was 
maar een aardig inkomen op de plaats als men 
van Rousselare op Iseghem kwam met die 
kronkelstraat. Er is daar nu ook een nieuw ge
meentebestuur en nieuwe meesters maken nieuwe 
wetten zegt het spreekwoord. W ij zullen af
wachten.

Een zeer belangrijk artikel over de elec- 
triciteit op de buitenwijken vau iseghem is 

: te laat aangekomen om te verschijnen en is 
verschoven tot de naaste week.

STADSNIEUW S \
M.^ Jean Coucke Schepen en gemeenteraadslid 

der Stad Iseghem heeft de Burgerlijke meda- 
lie van Ie klas ontvangen voor 25 jaren dienst.

Mijnheer Jean Coucke was het oiic’sie ge 
meenteraadslid die tegenwoordig nog zetelde 
in onzen stedelijken raad. Hij wierd de eerste 
maal gekozen den 17 November 1895 samen 
met de heeren Baron Jean Gilles de Pélichy, 
Henri Paret-Capelle, Gustaf Rosseel-Van Can- 
neyt en Valere Vanden Bogaerde-Jean. Het
zelfde jaar wierden zonder strijd- gekozen als 
gemeenteraadsleden de Heeren Albert Ameye- 
Verhoost, Félix Dalle-Vander Heeren, Henri 
De Muelenaere Burgemeester der Stad), François 
Lefebvre-Gryspeerdt. Nuttens Henri en Charles 
Vandekerckhove-Nuttens.

Mijnheer Jean Coucke is het eenige over 
blijvende gemeenteraadslid van dien tijde en 
wierd regelmatig herkozen tot heden wanneer 
hij zijn ontslag kwam te geven.

In zijne hoedanigheid; van gemeenteraadslid 
en schepen bewees hij aan onze Stad menig
vuldige diensten welke Z. M. de Koning heden 
door deze schoone onderscheiding komt te 
beloonen, wij wenschen dat Heer Jean Coucke 
nog veel jaren in volle gezondheid dezelfde 
moge dragen.

— Verleden Zondag om 6 ure ’s avonds, 
onder eenen grooten toeloop van volk, is 
plechtig het mirakuleus beeld van O L. V. 
van Gedurigen Bijstand ingezegend geweest ; 
in de kerk van Sint Hilonius. Ter dierïjgele- 
genheid is E. P Bouckaert van Rousselare 
naar Iseghem gekomen, om ’t volk tot die 
solemniteit te bereiden. Na een prachtig en ziel
roerend sernioen wierd het mirakuleus beeld 
rond de kerk gedregen, en in de Kruiskapelle 
van de Zusters geplaatst ; alwaar, dank aan 
de milde giften der geloovigen er een schoon 
autaar zal opgericht worden, ter eere van O. 
L. V. van Gedurigen Bijstand. Na de plech
tigheid in de kerk wierd er aan de grotte een 
lofzang gezongen ter eere van O. L. V., en 
’t muziek der Congregatie speelde een stuk 
muziek O. L. V. ter eere.

Belastingen op de inkomsten.
Bijzondere zitdagen worden gehouden alle 

dagen van af Zondag 8 tot Zaterdag 14 dezer 
ter inzichte der personen welke hunne aangifte 
tot nog toe niet indediend hebben ofwel onvol
doende of geene inkomsten aangegeven hebben.

(Zie bijzondere plakbrieven.)

De boeten door de wet voorzien zullen toe
gepast worden ten laste der personen welke 
na het verstrijken van ovengenoemd tijdsver
loop niet zullen ia regel zijn.

De Controleer der belastingen 
L. de liEAUDiGN’É de Mansart.

Bond der Winkeliers.
Op heden Zondag 8 Mei om 4 ure zeer 

stipt in het lokaal : Café Royal, Nieuwstraat. 
Algemeene Vergadering voor de leden, alsook 
voor leden uit den Bakkersbond die de kruide
nierswaren verkoopen.

Prijzen en stalen van vele artikels zullen 
voorgelegd worden voor den samenaankoop. 
Nieuwe inschrijvingen van aandeelen worden 
aangenomen. De vergoeding bekomen op de 
Sunlightzeep zal uitbetaald worden.

Winkeliers van Iseghem komt allen in den 
Bond waar uwe belangen te vinden zijn in

den samenaankoop die reeds eene groote uit
breiding genomen heeft. Komt naar de verga
dering waarop gij vrijen toegang hebt, zeer 
verwonderd zult gij zien naar de voordeelige 
prijzen dien men u zal aflezen Niemand is 
verplicht te koopen.

Om lid te worden van den Bond en om 
alle inlichtingen te bekomen wend u tot Gilbert 
Declerck, Ommegangstraat.

Het Bestuur.

N. B. In magazijn zijn altijd de artikelen 
van groot verbruik, en bij aanvraag ten huize
(besteld)

Ro G E R  A M E Y E
h a n d e l s  N G É N iEUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1909),
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

E X P E R T - C O M P T A B L E
(A C CO U N T A N T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

STAD ISEGHEM. - Parochie van het H. Hert

M aandag 1 6  M e i, 1 9 3 1 ,  3 C S in x en d a g  
B U I T E N G E W O N EV E L iO K . O E F t S E N

gegeven door den' VELOCLUB 
met medehulp der neringdoenena van de Parochie.

400 FR. ~PRÏÏZEN en PRE MIEN FR. 400

I.  K O E R S  V O O R  A L L E  B E G I N N E L I N G E N  
4 0  K m . 2 5 0  F r .  P r i jz e n  en P r e m ië n

Prijzen : 75, 50 35, 25, 20, 15, 10, 5. — Inleg fr. 2,50 
I I .  A A N M O E D I G I N G S K O E R S  

1 5  K m . 5 0  F r .  P r i jz e n  : 15, 12, 10, 8, 5. — Inleg 1 fr.

D in sd a g  I T  M e i  1 9 3 1 ,  3 S in xen d a g  
V elokoersen  voor de leden van den “  Ve loc lub ,, 

100 Fr. Prijzen en Premien.

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

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

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN

Irène Kesteloot, dv. Joseph en Pharaïlde 
Vyncke. — Simonne Descheemaeker, dv. Achille 
en Clotildis Montevne —• Rachel Vanneste, dv. 
Richard en Maria Vercruysse. — Joseph Van- 
deputte, zv. Jules en Alice Devisschere. 

STERFGEVALLEN :
Pïugenia L ’herminez, huish. 47 j. vrouw 

Camiel Devos.

HUWELIJKEN :
Maurice Rultiiick, iandb. 33 j, en Marie 

Plets, meid, 21 j. —  Edmundus Tanghe, vlas- 
werker, 27 j. en Maria Dewitte, meid, 25 j. 
Leon Dewulf,, schoenm. 24 j. en Coleta Van- 
mellaerts, dagl. 23 j. — Aimó Vandenbroucke, 
borstelmaker, 26 j. en Alida Vandommele, 
weefster, 24 j. — Jerome Beheydt, dagl. 19 j. 
en Magdalena Dupon, t'abriekw. 20 j.

Emelghem. — Uitslag der Gemeenteverkiezingen
van Zondag 24 A.pril 1921 A

Getal stemmen: 1515. — Witte en ongeldige 51. _— Geldige stemmen 1464 

L IJST  I L IJST  II

2 gekozenen 8 gekozenen

Kiescijfer : 358

Dekeirsschieter Arthur 88 gek.
Ameye Odiel 39 gek.
Devroe " 74
Mulier Cyriel 18
David 14

812

Depoorter Frans 
Stragier Camiel 
Bouckhout 
Dejonghe 
Decaigny Alois 
Demoen Eugeen 
Cools Ch.-Louis 
Vandeputte Cyriel 92 
Reynaert Ch.-Louis 71 
Bourgeois Jean 156 gek.
Nollet Petrus 358 gek.

8+ gek. 
125 gek.

3 5  g e k .
73 gek. 
95 gek. 
20

125 gek.

L IJST  III 

I gekozene 

229

Verschoot Aug. 42 gek. 
Windels 38
Roelens 90
Surmont Emile 101

STAD ISEGHEM. GROOTE MARKT.

Op Woensdag 11, Donderdag 12, en Vrijdag 13 Mei

ZAL DEN ALOMGEKENDEN

C i r c u s  C A ^ O L i l
alhier buitengewone schoone vertooningen geven, telkens om 8 URE ’s avonds

P i  D P  I I  n P  \ S3 T  I I is t0a oaz0a daSe e3a der b3st i'igerichte vojr wat zijn talrijk per-
u l r i l »  J )  v - f A f i U L I  sone3l, paarden en nieuwe toestellen betreft. — Hij telt onderm eer
12 bijzondare wîlgeoefenda clawis ei Augusteis, 26 arabische hengsten en 10 Schotsche Poneys
die de aandacht van ’t Publiek zullen verwekken door hunne vlugge- werkingen.

De Circus dost zijn omreis per specialen trein en zal hier Woensdagmorgen zijne tenten opslaan om 

nog deazelflen dig eene avonivertooning te kunnen geven.

i V . U a  d . 1 ^ 3  i i  a i e  o . w  p c 3 i ; r a  m m a .

/



E M E L G H E M .

GEBOORTEN :
Rachel Debacker, dv. Emiel en Emilie Gry- 

Imonprez. — Maria Lenez, d. v. Cyriel en 
lEudoxie Vanderheeren, wonende te Leke. — 

Æarietta Vangroenweghe, dv. Florent en Helena 
IReynaert, — Jules Stragier, zv. Cyriel en Vic- 
porina^Vermeulen.

HUWELIJKEN :
Alidor Verscba'ete, borstelm. 24 j. en Elisa 

Casteleyn, huish. 29’ j.

EENE GOEOE VOORZORG ’t is van altijd 
ene doos MONOPOEDERS in huis te hebben, 

Iwant het is een onfeilbaar geneesmiddel tegen 
[Hoofd- en . Scheele Hoofdpijn, ZenuwlijdeD, Ra
zende tandpijn, Rhumatiek of Grippe. Te koop 

lin doozen van 1,75 fr. en 3.00- fr. Iseghem, 
(bij de aphotheken Wyffels, Verhamme, Laleman 
en in alle aphotheken.

s s  W ; a  in t  p e i n t

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

« Swan » is een der best alomgekende merken. 

« Swan » is de hoogst verdienstelijke pen'voor 
den zaakman en intelectueelen werkman want : 

|< Tijd is geld ! »

De gouden « Swan’pen » is^zacht en buigzaam, 
en geeft eenen gematigen en onmiddelijken inktloop

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

[Moderne Elektrieke Slijperij.

k u i s  M Ä U 1 R I T S

N ieuw straat, 31, ISBG-HBM.

Van heden a f hen ik ten dienste voor iedereen 
m het slijpen van scharen, scheersen, messen.

De nieuwe scheersmessen worden verkocht 
|op proef.

Bijzondere inrichting voor het slijpen van 
Heelkundig alaam en Haarkappersscharen.

BEDIENING B IN N E N  D E  24 U REN .

M A R K T P R JZ E N .
KORTRIJK 2 Mei — Haver, 58.00 tot 65 

taeerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 30 à 35 
Boter 10 à 10.50 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,41 
■koolzaadolie, 000 tot 000; lijuzaadolie, 140 tot 
p45; koolzaad 00 tot 000; lijnzaad, 00 tot 
(M; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 

Jßö; sodanitraat, 100 ; ammoniak, 99-000
puikerij, 50 tot 51 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 15 tot 20; strooi, 9 tot 10.

Studien van de Notarissen " V ê ih .  c L e  
[oortele te Iseghem en Amelot

Ite Gent.

STAD ISEGHEM
STATIESTRAAT 24,

■ KOOP I. — BURGERSHUIS met Poort, Verandah, 
Magazijnen, Fabriek, Hof en Serre, groot omtrent 780 
vierkante meters, onmiddelijk in genottreding.

Laatst gebruikt door de We Justin Driesens-Vens.
Koop I  gebracht op 4 5 ;OOO fr.

KOOP II. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2 
lerre.

Gebruikt door Henri Verbelle mits 20 fr. per maand, 
KOOP III. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2 

[erve.
Gebruikt door Henri Lapeire mits 20 fr. per maand. 

Koop I I  en I I I  gebracht op /5/100 fr .
jl/2 0/0 INSTEL — RECHT VAN SAMENVOEGING 

DER0E ZITDAG, Donderdag 12 Mei 1921 om 3
ure stipt in het « OUD STADHUIS » bij Remi 

iSabbe, Zegeplaats.

In  de Belgische V lag

|Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISE G H E M .

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

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

I onmogelijk.

1 JL’ü S  K O O P  per occasie een BUIZE 
STOOF aan voordeelige prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.

I) uivenllefhebbers en
Kiekenkweekers

TE BEKOMEN BIJ

E d m o n d  V a n d e c a s t e e l e

Rousselaarstraat, 139, (bij ’t Kerkhof)

bctii'-ii I I. J S E Q H E M  ».■■■■in m.

allerschoonste 
DUIVENESTEN  en DRINKFON TEINEN

laatst verbeterd stelsel. 

HUISMOEDERS en BLOEMMISTEN ook te be
komen alle soorten van aardewerk zooals boter- 
potten in alle grooten, bloempotten, bloempateelen
aan voordeelige prijzen buiten alle concurencie.

STEL UWE TERING NAAR UWE NERING 
want... BETER EEN VOGEL IN DE HAND, 
DAN ZEVEN IN DE LUCHT. — Als voorzichtig 
mensch, in plaats van groote intresten na te 
jagen, o fU  in gevaarlijke speculaties te wagen, 
wendt U in volle vertrouwen, voor uwe spaar
penningen, tot onze agenten uwer streek, die

met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op

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

’sjaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen tfp 
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 

‘G em eenteontvanger,
Van den Bogaerdçlaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe

Hoofdonderwijzer, Emelghem. 

Mr Ju Ip s  Oost 

Handelaar, Winckel St Eloi.
N B  — Waar de Maatschappij niet vertegen

woordigd is, kunnen alomsreachte personen zich 
voor een ageutschap aanbieden.

Buitengewone occasie van 
schoon droog BEUKENHOUT 

van eerste hoedanigheid
8 4 aan 10 fr. de m2. 6 4 aan 8 fr., 4 4 aan 6 fr. 
zware stukken (plateaux* aan 200 fr. de m3. 
Olmen planken aan 225 fr., Eiken zware stuk
ken aan 450 f r , bijlen in beukenhout, typ van 
de Staatsbljlen aan 15 fr.

AANVRAAG PER BRIEVE TEN BUREELE DEZER.

ECHTE BERG iCH E  KOLEN
per W agon  of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I O K
Coupure, 72, GE NT 

Teleph. 338.

Snijschool : G. LAFAUT
Kerkstraat, Nr 1, ISEGHEM.

Heropening der Snij lessen

Prospectus op aanvraag

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

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN

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

B E L L A
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

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

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

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

Goede draaiers gevraagd
Kunst en kennis — Nederweg 7 5

MEN VRAAGT huis of grond te koopen goed 
gelegen. Voordeelige prijs. Aanbieding ten 
bureele van ’t blad Mr JAK.

Gevraagd bij

Cyriel SINT03IN-VAN OOM MELE

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

SCHOENMAKERS
Voor uwe tigen en stoffaties, schoenen op maat, 

halve zolen, nieuwe voorvoeten, vior het vernis
sen van gesprongene toppen, gansch onzichtbaar 

WENDT U BIJ

EMIEL D EW U LF
MEENENSTRAAT, 6, ISEGHEM

T E  K O O F *

bij de firma D. Decoexe & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg,
14, Iseghem.

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

Een schoon en gerieflijk

- W O O N H U I S  ~
met magezijn en groote ingangspoort U i

staande en gelegen 

te ISEGHEM, Wijngaardstraat, n. 16.
Onmiddelijke ingenottreding.

Om alle inlichtiusren zich te wenden tot 25n*Mei 
bij J ozef SEYNAEVE Wijngaardstr. 39, Iseghem.

Studie van den Notaris Camille DENECKERE 
te Moorslede nu te Rousselare, Yperstraat.

OP MAAND Ad 16 MEI 1931
om 1 ure namiddag Venditie van

1 5 0  KOOP E N E I K E N
dienstig voor allerlei ambachtslieden

25 KOOPENI POPULIEREN I
zich bevindende in verscheidene bosschen

—  te V I3  3 ^ 3 L ï O £ ,  K o e k u ith o e k .  —  

Met Comptant geld

Kantoor van den 

Notaris Alberic LE C0RBESIER te Iseghem.

O P E N B A R E  VERKO OPIN G VAN

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

te Ingelm unster (bij de Kapelle). 
Samen groot 47 aren 58 centa.

Gebruikt door Heer Cyriel Riethaeghe, tot 
1" October 1921.

ZITTINGrETST : 

INSTEL op Woensdag 1 Juni 1921,
TOESLAG op Woensdag 15 Juni 1921, telkens 

om 3 ure namiddag te Ingelmunster, in « De 
Kapelle ».

O P E N B A R E  VERKO OPIN G

WOONHUIZEN met ERVE
te ISEGHEM en EMELGHEM.

De Notaris TL-.e G o r b e s i e r .  te Iseghem,
daartöe in rechte benoemd, zal met de pleegvormen der 
wet van ]2 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t Kanton Iseghem openbaar verkoopen. 

STAD ISEGHEM.

Koop I. — Huis met hof, groot 1 a. 56 oa. gekend 
ten kadaster sektie D 1154q. — Gebruikt door Canaille 
Viaene mits 17.50 fr. per maand.

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

Koop III — Huis met hof. groot 1 are 84 ca. seotie
D. Il54i en deel van nr llHr. — Gebruikt door Au
guste Deschryvere mits 17 fr. per maand,

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

GEMEENTE EMELGHEM.

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

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

1/2 0/0 Instelpremie. 

Z i t d a g e n  :

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

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

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

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

Studie van den Notaris Alberic LE C0RBESIER 
te Iseghem.

O p e n l i a r e  V o r l i o o p i n g

van Tien

W O  OJSTH U I Z  E  JST
. met L A N D

te ISEGHEM en L,ENT>EL.EDE

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

STAD ISEGHEM, Sectie A.

1. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nummers 
5021 en ex nr 5U2m, groot 01 a. 90 c. — Gebruikt door 
Daniel Vandendriessche mits 18 fr. te maande.

2. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 5[)2e 
en ex 502m, groot 02 a. 10 c. — Gebruikt door Hilon 
Decoene mits 15,45 fr te maande

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

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

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

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

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

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

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

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

10. WOONHUIS met land, gelegen te Lendelede Klijt
gat, 210b ex 211c groot 5 a. 70 ca. — Gebruikt doar Henri 
Kerckhof mits 16 fr. te maande. —Boomen haagprys 30 fr.

1/2 0/0 Instelpenning. — Satnenvoegingenr zijn toegestaan, 

Z i t d a g e n  : s

Den Dinsdag 17 Mei 1921 voor den'INSTEL,

Den Dinsdag 31 Mei 1921 voor den Tooslig, telkens 
om 2 urenamiadftg in het VREDEGERECHT te Iseghem 
in Den Hert

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

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

HOOP ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROFX

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

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

Naamlooze M aatschappij — K ap itaa l 6 , 0 0 0 . 0 0 0

SpurMjes 3.63 O/a, RentelmkjBS 4 O/o, 4.25 O/o en 4.50 O/o, vrij van lasten
D E P O T R E K E N IN G E N  A A N  Z E E R  VOORDEELIGE VO O R W AAR D EN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 %. — Veartiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %•
— Alles vrij van bankloon. —

AANKOOP en verkoop van FrdQSGh, Säuisch en Amerkaaascb Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAIVIVIE te Iseghim. 

Leden : Paul SCHOTTE Gemaente Sekretaris Ingelmunster,
Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbake,
Eugène VEftHAMiÜlE dokter in geneeskunde Iseghem.



Credit Foncier de Mm
(BELGISCH GRONDCREDIET)

Naamlooze Maatschappij gasticht in 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H y potheek leeningen SnÂ Ta?Æâel% X
voorafgaandelijke kosten om het koopeu van huizen en 
gronden en het fiouwen van Huizen te vergemakkelijken. 
(Oeld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er verlies. van intresten 
RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer 

gematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
doen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen
n i i .  .. « I „  / gewaarborgd : 1° door over-
U o lig a tie n  4- 1 /2  .0/0 eenkomstige pandleeningen ; 
2 ’ door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudmgen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het AmortUsementsfomis 
▼an de leening van don Onafhankelijken Congostaat bezittöii voor 
8.400,<M)0 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worJen.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
imnne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer 0HER SAEÏ, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

Herstellen van Pianos
en akkoordstellen derzelfde.

De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor
den bij de/o bericht, dit ahvie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in 
Tolle vertrouwen kan gedaan worden doar

G U ST A F DEGEZ53LLE & Cie 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Ik gelast mij ook met het polieren, ktiisschen en in 
’t nieuw zetten van schoono meubels en oudheden

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

Ml M Ësïïd -L ïpre
KASTEELSTRAAT, 10 

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

Kxtra Stout en Jannekens bier
van de l ie llir o u w a r ij Gebroeders Galletiaut, Wieze

- - B o e i t  e n  P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

V r lw'irje prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

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

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan da voordeeligste prijzen.

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

In 't groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
PÉLICHYSTRAAT, 1 2, IC C p u r M

recht over St Hilonüiskerk
TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur* 

dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
injremaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

De PLECHTIGE COMMUNIE 

en D i ZOMEH naderen.

V ó ó r z i e t  U  v a n  J  CJ v A T i S E L E N ,

ge zult er in grooten

keuze vinden bij

A. MOENAERT-NOPPE
29 Rousselarestraat,

=  I S E G H E M  = =

D a i r  h e b t  g re d e  b e s t e  k w a l i t e i t e n  

—  A.an zeer voordeelige prijs  —  

Men koopt er ter trouwe.

Oude juweelen worden in ver

wisseling aanveerd, 

aan de hoogste waarde.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen 

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

F
G e n t s t r a a t ,  4 1 ,  I S E G H E M .

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

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COM MUNIE ARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIEN ING.

T e  k o o p  als nieuw 2 elsctrieks 
Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 vuks. 5
paarden, 12ÖJ toeren. Compleet gewaarborgd 
fr. 2500 ieder.

Zich te wenden Tr apstraat, 18, So t t e g h e m .

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

I l  uis *' In  den Fortior ,,

W ö BQSTYN-DEP00RTER
Zegeplaats, 17, ISEGHEM.

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE 

Groote keus van BISCU1TEN en CHOCOLADE

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

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A .lles  aan voord eelig e  p r ijz e n .

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond

2° ’t is nog zoo aangenaam.

3° ’t is de deugd voor binnen en buiten ’t huis.

Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn-
zaadolie eu eerste klas van kleuren, ’t is al den 
zelfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker

Goede en 1er trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
2CHEL0EMAN, St Hiloniusstraat, O, alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

G. H O E T - A N N E , opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
H U I S  V A N  V E R T R O U W E NWaarom wordt het huis, G. Hoet- 

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezidit met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
hot 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 vau uitgeiezene glazen en alle verscuillige 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 VVOEKERPKIJZEN 

Het huis is ook voorzien van eenen schoooen keus juinelleu, longues-vues, barometers en kunstoagen; 
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 betnkkingen.

Men lette goed op ons adres :
Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen do Nuordstraat. Roussalare.

Er It aitiid een ooamerstar ten ieder besohikkino.

Den rr.r: i

(volgens ec n foto)

Scherpe rheumatische j.v ..i
Op zeventigjarigen ouderdom genezen
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en (dansziekten meer lijden en 
serfgevallen dan bijna al de andere 
l ickten. Vele personen worden hevig 
gekweld door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en sivakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 

. de doodedelijke Drightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
letnakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
li n smaak in den mond heeft, of gebe- 
v eld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

liet moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval iu lendenziekten genoten 
heeft, is : de pillen I)e Witt voor lon- 
<!cii en blaas. Hier volgt het geval van 
ceu man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

In .Januari 1914. schreef do Heer 
Henri Trim, 6. Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik ben gas werker aan de spoor
wegen en al mijne makkers \*eten hoe 
ziek ik was alvorens do pillen 
De Witt voor lenden en blaas te 
gebruiken* Gedurende jaren had ik

vreeselijke rlirumatisclie pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik 
had do voorschriften van twee genees 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar mijn toestnnd werd er nog 
slechter op. Xa een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik mij verlost, en na drie 
andere flesschen w; s ik geheel gene-, 
zen. Ik zal deze p:lljn aan iedereen 
aanbevelen, («ij moog-t ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de Heer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik ben steeds goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik bezit steeds 
van uw pillen. Ik heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebrach*. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis èn zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. Toch is hij thans in levou 
en goed gezond. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van allo 
giftig pisguur, dat zoovele ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren woid; het 
lij (feu lichteren de blauwachtige kleur 
(1er pis bewijst dat de geuczing vim 
lenden en blaas op weg is.

Herstellingen worden met zorg 
en goedkoop afgewerkt.

P i l l e n  D e  W i t t
V O O R  L E N D E N  e n  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen met drukwerk iu blauw 
en goud verpakt en op de fleseh een 
stempel in ld uw lak. Neem een ern
stige proef en oo deel u zelf over de 
tewee gebrachte verlossing. Indien 
gij itii I aangaande andere inlichtingen 
wei.scht, stuur dan een kaartbrief 
tau de toeberçideiB E.-C.. De Wilt 
!id C" Ltd. East Croydon, Lon<Jon, 
iet vermelding vau dit nause’..rijven, 

e pillen I'e Witt. voo>-leuden en 
r's. v. orden iu alle aj otlieken in

Te Verkrijgen teI5BïHBM. V ßää YMilS, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk, 
heid ontmoet om uw de echte pillen 
I)e Witt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop; zend de tegenwaarde aan- 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd war. 
den, verpakt zonder merk.

I)e prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, liet- 
peeu eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. I e Witt et C', 22, rue de la 
Glacière, liru.xelles.

13, Marktstraat, W SPEELS, 53, Marktstraat;

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6f ISEGHEM.

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

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

—  Eerlijke  en trouw e bed ien in g  —  
Z u ive re  en goede  w aren.

IN DE PLASTRON.
M  a rk t straat, 4L4, Iseg-liem.

Wilt gij gekleed gaan naar

D E  LA A T ST E  M O D E L L E N
en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

E L L E G O E D E R E N

Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. er.z.

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat. ISE G H E M .

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWiKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

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

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

A L L E E N  TE BEKOM EN
B IJ  DEN UITVINDER

Apotheek
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

IN  D E  G O U D E N  P L U IM

Cyrille S in to l- M o iie le
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, H4, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
^V^estminster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van W  ij n.en

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Bbulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor II. Van Quaethem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

H U I S

J. Vaiilandeghem-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 Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

CO RSE  I ’S M erk H  D. B.


