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Feest van ’t H. Hert.
A mor non Amatur ;

L ie fd e v la m m e n  to t h e t H . H e r t  v a n  Je su s  

v a n  S in te

’E ranciscus diep in ’t hert gewond,
& iep medelijdend tot Ons Heer :

ch ! vruchtloos schouw ik wijd in ’t rond 
Z  aar één wiens hert van liefde teert. ..
O  ieraad des Vaders d’Oppermacht,
— n volle volheid Hem gelijk

taar ik hier aan, zoo snood veracht...
O  herubenchoor in 't hemelrijk
C , Jesus, lof en eer toegewaait... 
c/5 lechts ’s menschenhert voor U niet laait. 

Ad dulcissimum
OorDe tUo 
O Mnla, tU ReX, 
PO estaUras

i— n hoC œVo 
ffl XspeCtatUrqUe 

w aLUs
C  blqUe ! (1).

(1) Het Jaarschrift geeft het jaartal der Introning 
van het H. Hert van Jezus. *>•

H. Sacramentsprocessie
Morgen is het de dag van den grooten Koning, 

den Koning van het Tabernakel ! Morgen doet 
de liefdekoning zijne plechtige ronde. Och ! 
Hoe dikwijls doortrekt Onze Lieve Heer de 
straten niet om zich zelven te gaan geven als 
reisspijs aan een stervende ; maar daar wordt 
Hij gedregen zonder grootsch vertoog, met 
allen eenvoud. Nu morgen geschiedt die door
tocht met allen mogelijken luister : met stoet 
en muziek, onder de vlaggen aan de huizen, 
boven het bloementapijt van de straten, tus

schen de knielende menigte.

En het mag wel ! Een Koning dezer aarde 
ontvangt de eer en de dankbetuigingen van 
van zijne onderdanen. De Koning van Hemel 
en aarde heeft recht op alle mogelijke eer 
van aanbidding, van dankzegging van eerher
stelling. De eer aan het H. Sacrament gegeven 

kan nooit te groot zijn.

Gebenedijd zij Jesus in het Allerheiligste 

Sacrament des Autaars

Buitenlaudsch overzicht
P0RTUGAAL.

Als ze daar een ministerie moe zijn ze ma
ken er kort spel mee ; 't gaan een tweetal sol
daten inet mitrailleuzen en ander schietgerief 
aan de ministers hun verstand brengen dat 
z’er van onder moeten, en de ministers verslaan 
dat gemakkelijk omdat er mitrailleuzen bij zijn,

’t Wierd al gesproken van revolutie, en dat 
de Koningsgezinde daaronder zaten enzoovoorts.

Die revolutie is ’t enden, ’t is al een nieuw 
ministerie, en • voor zooveel wij daarvan weten 
is alles wederom rustig en stille.

OPPER-SILESIE.

't Is al zoolange dat de volksstemming gedaan 
is, en de uitslagen gekend zijn, en nog altijd 
is de commissie bezig met wikken en wegen 
of ze Silesie gaan .verdeelen en hoe.

Dat is een ingewikkelde zaak. Op de kaarte 
kunt ge gemakkelijk een schreve maken en 
zeggen, tot hier zal Polen komen en de reste 
blijft Duitschland, maar als er een land ver
deeld is, de twee stukken moeten elk. opzijn 
eigen voortkunnen. Als ge van een huis een 
tweewoonste maakt ge moet zorgen dat ze elk 
een pompe hebben, of de toekomstige gebuurs 
kunnen in ruzie komen causa ’t water.

Dat moet al voorzien zijn op voorhand.

En terwijl dat de scheiding besproken wordt 
zijn duitschers en Polen even ongeduldig, en 
om zooveel mogelijk te bekomen probeeren ze 
om de methoden toe te passen van D’Annunzio 
voor Piume, eerst hadden de polen opstand ge
maakt, en toen waren de duitschers ook in 

’t geweer gevlogen.

Zoo komt het dat duitschers en polen daar 
vechten dat het haar stuift. De fransche en 
engelsche gezanten en soldaten kunnen kijken 
vechten.

Duitschland en Polen zijn alle twee even on
schuldig in geheel die herrie, ’t Zijn immers 
vrijwilligers die daar uit eigen liefhebberie 
malkander gaan doodschieten. Van poolschen 
kant zijn ’t mee3t soldaten en' officieren uit het 
leger van Haller. Bij de duitschers zijn nog 
al wel beiersche soldaten, en leden van reichs- 
wehr en Orgesch. Zij hebben gepantserde treins, 
mitrailleuzen en kanons, ook zware kanons, 
de Polen nog niet.

Aan Duitschland en Polen zijn ernstige ver
maningen gezonden dat. geheel het spel moet

uit zijn, bovendien, als de duitsche troepen 
niet algauw weer t’ huis en zijn gaat het 
roergebied bezet worden.

Frankrijk en England lagen, in onverschil 
daarover, maar ze geraken het eens.

Duitschland om die bezetting te ontgaan
heefo al de vo 'rwaarden van Londen aange
nomen ; moesten de bondgenooten nu het
roergebied toch bezetten, dan zou de overeen- 
komste weer gebroken zijn, en wie weet hoe 
lange het nog zou duren eer wij nen keer 
duitsch geld zien.

Intusschen worden 'er nog alsan voort bel
gische soldaten naa r ’t bezette gebied verzonden. 
Of dat nu is om te blijven kijken, ofwel om 
een endeken verder te gaan, dat weet God 
en de molenaar.

Voor ’t moment is 't weer ruste in Opper-
Silezie. Polen en Duitschers zijn stille, en
England is ree Is bezig met de streke te voorzien 
van levensmiddelen.

Men zegt dat de duitschers in ’c poolsche 
land nog al kot gehouden hebben. W ij ge- 
looven ’t gemakkelijk, wij hebben ze immers 
hier aan 't werk gezien, en wij kennen hunnen 
numero.

TE LEIPZIG.

Ze beginnen ook de oorlogsmisdadigers voor 
't gerecht te brengen. Gister is een sergeant 
veroordeeld die tijdens den oorlog engelsche 
krijgsgevangenen mishandeld had. Hij krijgt 
tien maanden kot.

Ze beginnen inet, nen armen dnts van een 
duitsche beeste. Niet dat hij het gestolen heeft, 
hij mocht meer hebben dan tien maanden, 
maar 't zijn wel duitsche generaals die een 
jaar of tiene verdiend hebben. Wanneer gaan 
ze met de die beginnen ?

FRANKRIJK.

De » Osservatore Romano » meldt dat de 
diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk 
en den Paus weer hervat zijn. Senator Jonnart 
is tot Gezant van Frankrijk bij den H. Stoel 
benoemd. Mgr Oeretti is Nuntius van den Paus 
te Paris.

Men weet dat het Minister Combes was die 
de kloosterlingen uit Frankrijk verjoeg en met 
den H. Stoel afbrak.

Nu zijn veel kloosterlingen weer in Frankrijk, 
en Combes sterft op den dag zelve dat de 
nieuwe fransche Gezant naar Rome gaat.

Dood yan eenen Kerkvervolger.
Dinsdag laatst overleed te Pons de Kerkver- 

volger Emile Combes.
Bij werd geboren in 1835, kreeg eene katho

lieke opvoeding, studeerde te weeg voor priester 
en was eenigen tijd in het seminarie. Het 
priesterkleed wierp hij weg en onteerde hij op 
eene grove wijze. Hij liep over naar de ver
volgers van den godslienst dien hij vroeger 
geleerd had en te wege zelve onderwijzen zou. 
Hij werd Burgemeester te Pons, Senator, Mi
nister en van 1902 tot 1905 eerste Minister
in Frankrijk. Binst deze drie jaren heeft die
man onzeggelijk veel kwaad gedaan aan de 
Katholieke Kerk in Frankrijk. De kerken 
sluiten, de kloosterlingen verjagen, de klooster
goederen stelen, de betrekkingen met het 
yatikaan afbreken, dat was zijn hatelijk werk. 
Hij verscheen dus Dinsdag laatst voor den
rechterstoel van Onzen Heer dien hij in den 
godsdienst en in de geloovigen vervolgd had.

’t Moet toch wel pas&en. Dinsdag sterft die 
man die alle betrekkingen met den Paus af- 

/brak zonder zelfs den Paus te verwittigen. 
Dinsdag o ik , dien zelfden dag. verliet de
nieuwe Fransche ambassadeur Frankrijk oin bij 
den Paus de betrekkingen te hernemen, op den 
dag zelf dus dat deze die ze afgebroken had 
deze aarde verliet om bij God rekening te 
gaan geven van zijne werken.

Eene eigenaardigheid.
Een Fransch tijdschrift schreef het volgende, 

in eene verhandeling over Napoleon :

De groote veldheer had, in zijn leger, ook 
eene vrouw, die deel had kunnen nemen aan 
verschillende veldslagen. Deze vrouwelijke sol
daat. zegde de schrijver, was herkomstig van 
Gent Na gedane opzoekingen blijkt de bewer
king gegrond.

In 1829, vertelt de Vlaamsche tooneelliefhebber 
Frans Edmond Lauwers in zijn « Gedenkboek, « 
woonde in de Vperstraat te Gent, een oude 
dochter met name : Marie-Anne Schiilinck. In 
de Aiteveldestad, den 6 Augustus 1757 geboren, 
nam zij den 15 April 1792, met de papieren 
en de kleeding van haar broeder, dienst bij de 26 
bataillon Belgische vrijwilligers. Gedurende 13 
jaren dat zij in het leger bleef, werd zij op
volgeritlijk korporaal, sergeant, onderluitenant 
en luitenant. In al de veldslagen, zooals te 
Bloirie, Jemappes, Pont d’Arcole, Austerlitz,

lena enz. onderscheidde zij zich en werd meer
malen op de dagorde gebracht. Zeven erge 
kwetsuren kreeg ze De laatste deed haar als 
vrouw kennen. Uit de eigen handen van Na
poleon I ontving zij het Kruis van het Eere- 
legiodn en eene jaarwedde van 900 fr. Toen 
zij het vrouwenkleed opnieuw had aangetrokken, 
kwam zij zich ia hare geboortestad vestigen.

M. Lauwers vestigde op de lotgevallen dezer 
vrouw de aandacht van Hendrik Conscience, 
met de bedoeliug dat deze er een roman zou 
rond geweven hebben, maar de groote schrijver 
antwoordde den 6 Juni -J870 uit Brussel, dat 
het hem volstrekt oninogelijk was en dat een 
Fransch schrijver wel nut uit de geschiedenis 
zou kunnen trekken hebben.

Feesten te Kemmel.

Verleden Zondag was er uitnemende grooten 
toeloop van volk naar de Kemmelberg en dit 
ter oorzake der groote feesten die daar plaats 
hadden voor de vermaarde krijgsverrichtingen 
aldaar geschied gedurende den oorlog van 1914- 
1918. M. de Gouverneur der Provincie, Mgr. 
de Bisscliop van Brugge, M Devèze, Minister 
van Oorlog waren daar benevens zeer vele 
hoogeplaatste personagien. M. Loucheur, fran
sche minister hield er eene schoone aanspraak 
waar hij de nagedachtenis huldigde der ver
dedigers van denKemnel. M Devèze, minister 
van oorlog, sprak ook eene schoone rede
voering uit. Op den Kemmelberg zal een 
gedénkteeken opgericht worden ter eeuwige 
gedachtenis der wonderen aldaar betoond door 
de heldaftige Fransche en Engelsche legers. 
Een lid der motoclub van Iseghem die dit feest 
bij woonde had het geluk op dien dag de hand 
te drukken van den grooten Franschen Mar
schalk Foch in ’t bijzijn der leden van den 
club.

B E R I C H T  
aam de ouders en weluwen der militairen 

van het 11 Linieregiment 

gestorvan gedurende den oorlog.

Het 11 Linieregiment, dat zijne dapperen 
wil verheerlijken die gevallen zijn op het veld 
van Eer, zou in de Kamers der Kolonel Du- 
sartkazerne te Hasselt ramen willen plaatsen 
met de portretten zijner dierbare verdwenen.

Te dien einde zijn de ouders, weduwen of 
familieleden der militairen van het 11" Linie- 
regimentent, gedood, verdwenen, of gestorven 
tengevolge van kwetsuren of ziekte aan -het 
front, in de Hospitalen, in Duitschland of in 
Holland, vriéndelijk verzocht eene foto van 
hunnen dierbaren afgestorvene (zoo mogelijk 
in militair) te doen geworden aan den Luit1 
Kolonel Bevelhebber van het 1 I e Linieregiment 
te Hasselt en op de keerzijde ervan te schrijven : 
naam, voormannen, graad, plaats en datuin 
van het afsterven.

Bijzondere brieven werden gestuurd aan de 
families wier adres door het korps gekend 
was.

Een Gentschen Automobielfabrikant 

vermoord langs den openbaren weg.

Rond 9 1/4 s’avonds kwam een automobiel
fabrikant van Gent met zijn auto van Zelzaete 
naar Gent. Te Wachtebeke moet hij waarschijn
lijk een van hem bekend persoon opgeladen 
hebben, welke hem onderweg met een revolver 
in zijn eigen rijtuig doodschoot. Twee landsche 
lieden die het schot gehoord hadden dachten 
dat het een automobielongeluk was en gingen 
ter plaats zien op de baan waar de auto stond. 
De geleider zegde een ongeluk gehad te hebben 
en vroeg hun een vakman te halen op het 
dorp. Hij gaf hun 20 fr. om de moeite. Toen 
zij- ter plaats kwamen was de geleider weg, 
doch het rijtuig openende vonden zij een heer 
die daar in den grond lag door revolverschoten 
gedood. Van den autogeleider was geen spoor 
meer te vinden.

Het parket en politie ter plaats gekomen 
hebben seffens een onderzoek geopend en in 
alle richtingen het signalement van dien zoo
gezegden autovoerder, die niemand anders is 
dan een bandiet rondgezonden. Men is van 
gedacht dat hij misschien de gréns over is naar 
Holland, Eene portefeuille met veel geld die 
het slachtoffer op zich had is door den dief 
medegenomen.

Een overgroot getal rijkdommen en 
kostelijke kunstvoorwarpän ontdekt 

te Antwerpen.
Bij een soört van eenen tandmeester te 

Antwerpen heeft men een overgroot getal 
goud en zilveren voorwerpen, actienenobligatien

enz. ontdekt. Dat was nu eene geheele bende 
die daar samenkwam Het is onder andere 
die bende die bij de notaris van Zelzaete over 
eenigen tijd gestolen heeft. Die fameuzen tand
meester had voor den oorlog geen cent en 
nu reed hij in automobiel en deed groot geld- 
verteer Zoo is het overal gelijk hier en elders ; 
zoo vindt men kerels die niet en werken en 
leven beter dan gelijk wie, hunne- vrouwen 
en dochters gaan gekleed in al wat kostelijk 
is en ’t is daar verteer gedaan zonder ende 
of grond De politie zou daar overal moeten 
d’oog op houden want van waar zou toch al 
dat geld komen voor zulk groot verteer te 
doen, bij menschen die weinig of nooit iets 
verrichten.

INGEZONDEN.
Wij ontvangen van wege het bestuur der 

werkloozenondersteuning het volgend artikel
ter inlichting van alle Burgers, Landbouwers 
en Werklieden.

Iseghem, 24 Mei 1921.

Heer Uitgever,

Sedert de uitbreiding der Werkloozenonder-• 
steuning hebben wij op het Sekretariaat van 
Matschappelijke werken, Wijngaardstraat, 9, ' 
reeds menigen naamloozen brief of kaart ont
vangen, den eenen of den anderen persoon 
van bedrog beschuldigende.

Wij maken hierdoor bekend dat wij alle 
ongeteekende brieven de vuilmand inwerpen. 
Wie een gegronde klacht te doen heeft zal 
zoo vrij zijn dit in volle rechtzinnigheid per 
geschrift of persoonlijk over te maken, zonder 
vrees van bekendmaking. Wij doen alleen 
opmerken dat de klachten niet mogen door de 
jalousie gedreven worden, hetgeen ongelukkig 
maar al te veel gebeurd.

Van eei anderen kant, als de werkgevers,
’t zij burgers of landbouwers, serieus zijn in 
’t afgeven van briefjes, en ook aan geen 
werkloozen werk geven en algelijk gaan laten 
teekenen, is alie bedrog onmogelijk. En als 
er dan nog iemand twijfelt, wij zijn altijd 
bereid alle inlichtingen te geven.

Met danjc op voorhand en beste groeten.

E m ie l A l le w a e r t ,  

Sekretaris.

Bij ons stedelijk Pompierskorps
Verledeii Zondag had er in ’t lokaal van 

het stedelijk Pompierskorps « Het Engelsch 
Hof » eene feestvergadering plaats, ter gelegen
heid van het herinrichten dezer maatschappij. 
De zaal was keurig opgeschikt. Allen waren 
in de beste stemming, en waren zeer gelukkig 
op dezen blijde stonde daar vereenigd te zijn.

Mijnheer Lucien Neyrinck, als I e Luitenant 
officiel aangesteld, ontving van al de pompiers 
de beste en gulhartigste gelukwenschen

In naam van het Bestuur en manschappen 
sprak den Heer Jean Bourgeois, adjudant- 
sekretaris, nieuw gekozen gemeenteraadslid te 
Emelghem en ijverig lid van het Iseghemsch 
Pompierskorps de volgende redevoering uit :

Geachte Luitenant,

Een aangename plicht valt mij te beurt U 
in naam van gansch ons korps Pompiers van 
Iseghem, te mogen geluk wenschen met uwe 
benoeming als eerste-luitenant, die bij koninklijk 
besluit van den 1 i  April 1 1. bekrachtigd wierd.

Bij onze gelukwenschen voegen wij tevens 
onze verwelkoming omdat wij overtuigd zijn 
dat wij in U gevonden hebben, den steun, 
en onzen tweeden aanvoerder dien wij zochten.

Het was ons eene aangename verrassing, 
toen wij juist na ’t vieren van ons St Barbara- 
feest van verleden jaar, door de geachten Heer 
Burgemeester Bral vernamen, dat Gij ons 
korps zoudet willen bijtreden bebben, en dat 
zonder aanspraak te willen maken op den graad 
van Officier. Daarom zijn wij U dankbaar, 
geachte Luitenant, want dit is voor ons een 
bewijs van uwe onbaatzuchtigheid, een bewijs 
ook, dat Gij bewust zijt van het verheven 
doel door ons beoogd.

Goddank, goede pompiers hebben wij ge
noeg, wij wilden beter, wij meenden in U 
ontdekt te hebben den persoon die, mede, 
met onze bestaande aanvoerders, het korps 
pompiers van Iseghem zoudet helpen hoog 
houden en verbeteringen bijbrengen waar 
’t noodig was. W ij zijn in onze verwachtingen 
niet bedrogen. In den korten tijd dat wij het 
genot hadden U te leeren kennen, hebben wij 
U leeren waardeeren. Als gewezer^ Bevelhebber 
hebt Gij reeds genoegzaam getoond dat Gij 
de rechte man op de rechte plaats waart, en 
ik kan U verzekeren dat al uwe pompiers, 
zonder eene enkele uitzondering fier zijn op 
hun eerste-luitenant.

Daarom wees welkom in ons midden Luite- , 
nant ! Het verleden getuigd dat »ns korps



van tel was, de toekomst zal bewijzen dat 
Gij gelijk in welke omstandigheid op ons allen 

rekenen kunt
Nog eens van harte welkom en leve ! ieve 

lang oris officierenkader tot groei en bloei 
van ons korps !

Daarna wierd er overgegaan tot de kiezing 
van onderofficieren, en korporaals, tot het 
volledigen van het kader.

Mochte deze eerste algemeene Vergadering, 
de grondslag wezen van eene bloeiende toe
komst voor onze zoo noodige Iseghemsche 
Brandweer.

M r Lucien Neyrinck dankte in gemoedelijke 
woorden de spreker voor al hetgeen hij kwam 
te zeggen. Verders beloofde hij zijn steun en 
medewerking tot het herinrichten en heropbèu- 
en ' van ons stedelijk brandweerkops, dié, in 
vele omstandigheden kan geroepen worden om 
groote rampen van onze medeburgers af te 
weren ; gelijk wij er nog deze weke getuige 
van waren 'tijdens het uitbreken van een brand 
nabij de hofsteden der Heeren Jean Coucke 
en Pieter Dejonckheere.

O De eohtgenooten Van Compernolle-Nollet, 
op hun Jubelfeest Van 50 jaren Huwelijk.

A Van deoude Vinkeniers 
van Iseghem.

Verleden week schreven wij over de oude 
vinkeniers en hunne maatschappij en vergaten 
nog een wobrdje te zeggen over den bijzon- 
dersten liefhebber, namelijk Louis Van Com- 
pernolle. bakker, overleden te Emelghem, den 
10 Februari 1919, in den gezegenden ouderdom 
van 89 jaren. Louis was na den oorlog den 
oudste vinkenier van de streke Alhoewel Ar- 
doyenaar van geboorte was hij Iseghemnaar

• van herte, immers hij had jeugdig zijn ouders 
verloren en na eenige jaren de klassen van 
’t Klein Seminarie van Rousselare gevolgd 
te hebben, leerde hij den bakkenstiel en kwam 
zich te Iseghem vestigen, alwaar hij een Iseghem
sche dochter huwde, Louise Nollet Eerst stelde 
hij zich in de Gentstraat, waar nu Joseph 
Vantomme-Vens woont, dan later in het oud 
huis van Imschoots, recht op de Kloosterstraat 
waar den ijzerwinkel is van M. Grillet-Ghe- 
kiere, en dan op ’t Bäertshof «in den eigen
dom .der familie De Ryckere-Vanpoullie en 
vandaar naar Emelghem in de herberg de 
Hoop alwaar hij overleden is.

Louis was zijn leven lang grootep liefhebber 
van de vinnen én was gékend onder de beste 
vinkeniers der streke. Hij miek destijds deel 
vandeoude Vinkeniérsgilde waarvan' wij spraken, 
in ons nummer van verleden weke, en wierd 
zelve keizer gekozen dezer Gilde. Het was 
schoone en aangenaam om te zien hoe be
zorgd Louis was voor zijne vinke, en hoe 
ingevolge de wind en ’t weere de vinke buiten 
of binnen, achter of voren hong, in en rond 
zijn huis. Hij droeg zoö schoon eh voorzichtig 
zijn vinkemuite dat hij er geheel naar gegroeid 
was de laatste jaren van zijn leven.

Den 18 Augusti 1913 had Louis Van Com- 
pernolle het geluk zijn gouden jubelfeest te 
vieren ; immers hij was getrouwd den 29 
Mei 1853 met Louise Nollet, dochter van Ja
cobus en Isabella Decoene, die meester-kleer- 
maker was en woonde eerst in de Ketelstraat, 
in) "t; hui,s bçwoond voorheen door de kinders- 
Leénknecht, nu Albert Verschaeve

Later woonde hij op de Groote Markt, waar 
nu het huis staat van M. P Baeyaert-Berla- 
mont, eigendom welke hij dan gekocht had’voor 
200 fr. en na de slechte jaren (1840-48) ver
kocht voor 1600 fr.

Daar hield hij een winkel van gemaakte 
manskleederen en lakensstoffen. Des Zaterdags 
'stond de familie Nollet met drie kramen op 
de Markt van Iseghem : een met kleeren, een 
met stoffen en een met klakken. De Iseghemsche 
markt was dan wijd en verra vermaard, bij
zonderlijk Noord-Oostwaart. De menschen der 
omstreken van Ruddervoorde, Coolscamp, Swe- 
vezeele, Pitthem, enz enz. kwamen hier kleede- 
ren koopen en allerhande waren. Vader Nollet 
was een wakker koopman die alle gelegenheid 
waarnam om eerlijk geld te verdienen. Zoo 
was het dat in de jaren 1840 gezeid de slechte 
jaren, omdat de levensmiddelen zeer duur waren 
en het werk schaars, Vader Nollet te Rous
selare aardappelen kocht aan 17 fr. het 100 
kilos en ze verkocht eenige dagen nadien aan 
20 fr. Hij kocht ook eenige zaVcen tarwe te 
Kortrijk aan 31 fr. en kort nadien gold ze 
80 fr. Het was Franciscus Vansteenkiste, bij
genaamd Dosia lie de tarwe naar Kortrijk haalde 
met den kortemgen barrevoets in zijn kloefen 
Hij deed die reize tweemaal daags en wierd 
betaald 1 frank van ieder vojr en de kost, 
prijs dat hij zelve uitstak en hem voldoende 
was.

Franciscus Vansteenkiste was voerman met 
tfe kortewagen en ging regelmatig alle dagen

naar Kortrijk heen en weer. Loüis Bollaert 
met wiens dochter Barbara, Carolus Ludoyicus 
Vansteenkiste, zoon van voornoemde trouwde, 
was.ook. voerman met de kortewagen.-Hij reed 
alle weken drie maal naar Ardoye evenals 
de vader der tweede vrouw van Vansteenkiste 
Rosalia Seynaeve, Wiens -Vader Charjes Sey- 
naeve ook voerman was Die peerden waren 
duur en er bestonden noeh treins, noch trams 
noch aütos ten dien tijde. De bijnaam van 
Dosia welke nog heden gegeven wordt aan 
de afstammelingen van Franciscus Vansteen- 
kistè-^an Balberghe en Carolus LudoVicà'Van- 
steenkiste enz. komt voort doordien de voornaam 
van zijn vrouw Theodosia was en bij ver
korting Dosia gebleven is onder 'de bevolking 

Louis Van GompernoUe-Nollet vierde zijn 
gouden jubelfeest o p '-18 Augusti , .1913. .-Ter 
dier gelegenheid was ër groote feest ifi Emel
ghem dorp Zijne vrouw Louisa Nollet is nog 
frisch en gezond en is op haar 97. Zij ziét 
nog klaar en goed en is nog goed te gang. 
Ze doet haar huiswerk,

De echtgenooten Van GompernoUe-Nollet 
laten een talrijke familie na die meest al in 
Iseghem en omtrek wonen. ; .

Wijding der nieuwe Klokken.
Woensdag morgen werden de twee nieuwe 

klokken van de St Hiïoniuskerk gewijd door 
Zijne Hoogweerdigheid Mgr. De Boeck, Bis- 
schop van Nieuw Antwerpen in Gongo. Mijn
heer Jules Rosseel was peter eu Madame Eugène 
Carpentier was meter. Eene klokkenwijding 
is nog al eene eigenaardige plechtigheid, na 
lange en schoonie gebeden wordt de klokke 
binnen en buiten gewasschen met gewijd water 
en daarna gezalfd met gewijde olie. De eere- 
monien van deplechtige klokkenwijding' hebben 
veel gelijkenis met die van het Doopsel.

De kleine klok is deze die hergoten is en 
de oudste van onze klokken was ; zij dag- 
teëkent van 1550 en Sanderus maakt in zijn 
vermaard boekwerk van 1640 er gewag van 
als hij er over Iseghem schrijft. Het was de 
eenige van onze oude klokken die wij overhielden 
dank de tusschenkomst van den Heer Burge
meester Carpentier. Ziehier wat nu op die 
hergoten klok te lezen staat :

1550.
FIANT AURES TUAE INTENDENTES 
IN VOCEM DE PRECATIÓNIS MEAE.

Carolus es mijne name.
1920. . ,

Fonderie' de Siegers Causard à Tellin. .... ,. 
De latijusche tekst komt uit flen pSalm de 

profondis, én beteekent : , . , . . ' Ÿ
Dat uwe ooren aandachtig wezen naar de stem

me van mijne sineeking.
De groote klok is in vervanging van eene 

dezer door de Duitschers gestolen en die in 
1803 door Jacobus Duinery van Brugge wierd 
gegoten, en wagende omtrent 4000 pond. Zij 
wierd gedoopt onder den naam van Hilonius, 
had voor peter den Wel Edelen Heer J. A_. 
Van Heurne en voor meter Mejuflfer Maria 
Josépha Vau Heurne, die later in huwelijk trâd 
met Mijnheer de B iron de Pélichy. Zij droeg 
dan ’fr volgende opschrift.

‘ /  ' ; ; d ó  m ' ■ s \ • -
S. Ililonio p ’Xtrono, iVino. D.Steph. A ud .' 

Êpo Gandsi, impvsuerunt m ihi nnniin i'lustres 
hu jus Ëwlesi'ie bane f  idoles, D D. Joseph 
A. A. J. Van Huer ne, ejusque p ia filia 
M tr i l  Josepha. Do ac. Mag Samuele De- 
latre pist)>-e, et J. V w ie  Wille Majero 
Anno 1805 Iseghem. Jacob Dumery f u i i t  
Brugis,

Op de nieuwe klokke staat nu ’t volgende.
D. O M.

ME SANCTO HILOXIO DICATA.M FABHIBA 
ECCLESIAE ISBGHBMIENSIS ANNO DOMINI 1921 
SUBSTITÜIT 1LLI, QUAE ANNO 1805 A DOMINO 
JOS. A. J. VAN HÜERNE EJUSQUE FILIA ECCLESIAE

1 ' [OONATA
ANNO 1894 CASU FISSA SUMPTIBUS ECCLESIAE . 
ANN)' 1900 REFUSA, A, POPULO GERMANORUM 
BELLI TEMPORE ANNO 1917 ABLATA EST. ' .
DE PROFUNDIS OLAMAVI AD TE, DOMINE,
DOMINE, EXAUDI VOCËM MEAM.

’t Jaar onzes Heerçn 1921 heeft de Kerkfa
briek van Iseghem mij aan Sint Hilonius toe
gewijd en in de plaatse gesteld van die^klokke) 
die ten jare 1805 door den Hser Jos. Ai J. 
Van Htierue en zijne dochter aan de kerke 
gegeven, ten jare 1894 bij -toéval geborsten is, 
en in 1900 op dé kosten der kerk hergoten 
werd, en' in oorlogstijd ten jare 1917 door het 
jluitsche volk weggenomen werd.

Uit ’de diepte heb ik tot U geroepen Heer 
Heer,' aanhoor mijne stem.

lii; dön loop der eeuwen wierden de klokken 
der kerken dikwijls gestolen door de legerbenden 
die óns: Vlaanderen overvielen en beeldstormers 
die onze kerken plunderden. Niemapd zou ooit 
gepeisd • hebben dat de duitschers die altijd 
boften met hunne hooge kültuur bij ons nog 
ten huidigen dage zouden komen de klokken 
stelen, ’t is toch gebeurd.

Degroïte droogte en wateraood in iseghem.
Sedert maanden heeft het maar weinig ge

regend, men mag zeggen bijna niet. Gedurende 
de wintermaauden viel er weinig waiter, Mäat’t 
en April waren even droog en gansch de Mei- 
maanl tot 26 Mei, zijnde H. Sacramentsdag, 
ij er bijna geen druppel gevallen.

Het vlaamsch spreekwoord zegt : 't komt geen 
duurte door droogte m aar  voel door 
natte. Dat is gewoonlijk zoo, maar ’t zou 
toch kunnen anders zijn. Daar de droogte 
vroeg in ’t jaar komt, en den groei en den 
was lom der vrachten én planten belet. In de 
huishou lens' wordt die droogte ook schadelijk 
daar er geen regenwater in de putten meer 
is en pompewater in vele plaatsen ook gebrek 
lij it. Vöde fabrikanten zijn verplicht van water 
te halen naar de vaart om hunne stoommachiene 
te spÿien, bijïonderlijk deze die den westkant 
der stad bewonen.

Rond 1858 moet er hier ook grooten wa- 
térnood geweest zijn, want ’t is voorzeker in 
lat jaar dat -hier op de groote Markt door 
de zorgen van het stedelijk gemeentebestuur, 
en onder toezicht van den heer Louis Robyu- 
Nonkel, een zeer grooten steenput is gemaakt

geweest en eene pompe gezet wierd te midden 
de Markt, die in latere, tijden op den viest- 

! kant der markt is geplaatst geworden. Voor 
I 183S moest men in- d rooge Ja ren  water halen 

JE' dë "dlëpé'TRohk'els 'van de Mandei, daar de 
I vaart dan ffög 'niet' gedolven was. Töêh "M. 

Robyn aan .den: steenput-: der Markt vrocht 
deed hij de arbeiders dag en. nacht delven 
en metsen om tot groote diepte te geraken. 
Binst het uitvoeren dezer werken had Theodoor 
Vandeeappeite, - broeder van-Francis zaliger en 
Gustaf Vandecappeile (gezeid Sikketon) het 
ongeluk zijn arm-te breken. Hij w’ierd goed 
verzorgd en genezen zoodanig dat hij 8 jciar 
nadien (Januari 1866) mét twee zoons van 
Martin Rebry’s en Francis Devos van; Iseghem 
"ais Paâzelijke zouavën naar Romen gingen ojn 
te vechten tegen de Garibaldisten.

Ten einde goed drinlfwate'r Tvoor de- burgers 
te bezorgen heeft de-- stad ouder het bestuur 
van den fleer 'Hurgemeester Valère* Vanden- 
Bogaerde op verschillige plaatsen en wijken 
van stad doen pompen plaatsen, onder andere 
in de Kortrijkstraat, aan ’t Vlaamsch Hoofd, 
aan de' St Pieterstraat, in de Krekelstraat, aan 
’t Kruis en in de Gentstraat nabij de herberg 
den Hert alwaar men op den hoek der 
Gent- en Marktstraat den oude pompput ge
zocht heeft : die diende over vele jare» voor de 
brouwerij van de herberg Den Hert, die laatst 
in die hoedanigheid bewoond en gebruikt wierd 
in de jaren 40 door Jean Baptiste Nuyttens.

' Met H. Sacramentsdag, den dag der Eere- 
Communie heeft het in den namiddag beginnen 
donderen en bliksemen rond 1 1/2, er vielen 
óok in plaatsen vele en groote hagelsteenen 
bijzonderlijk de westkant van Iseghem.

Men zag het ook in verschillige plaatsen 
branden. Het schijnt dat in de omstreken van 
Wevelghem en Heule er zeer veel hagel gevallen 
heeft en branden ontwaard wierden in die 
richting. Later in den namiddag en den avond 
heeft het ook nog geregend maar min geweldig.

De groote hitte is zeer vermindert.

E. H. Van Overschelde.
Vrijdag noene vernamen wij de benoeming 

van E . H. Van Overschelde, bestuurder van 
Sfr Josephsgesticht, te Iseghem, als pastoor van 
Waermaerde. E H. Van Overschelde kwam 
hier over goed 25 jaren naar Iseghem, als 
leeraàr in de middelbare school van St Joseph- 
gesticht ; zijne hooge bekwaamheid stelde hij 
gansch ten dienste der leerende jeugd, en wel
haast onderscheidde zich onze middelbare school 
boven vele andere. Bijzonder begaafd voor 
het aauleeren van talen, vormde hij van onze 
burgersj mgèns zeer bekwame küóphandeiaars 
en bedienden, die niet alleen in de vlaamsche taal, 
maar noX in de Fransche, Engelsche en Duit
sche talen eene hooge opleiding kregen. Het 
Stadsbestuur van Iseghem vond in hem de ge
schikte. persoon tot het aanleeren van Engelsche 
en Duitsche talen voor onze stedjlijke Nijver
heidsschool. • >

Het groot ^getal leerlingen, van hier en ’t om
liggende, tot zelfs zeer hoog geplaatste personen 
die zijne leergangen aldaar gevolgd hebben, 
getuigen van zijné hooge bekwaamheid.

In November 1910 wierd Ë. H. Van Overschelde 
bestuurder benoemd van St Josephsgesticht, in 
vervangiug van E H. Opsomer, die tot diocesanen 
schoolopziener verheven wierd.

Tulens den oorlog was E H. Van OverSchelde 
een fijne spioen, die de Duitschers wist te doen 
vertellen wat zij te zwijgen ‘hadden. Dank 
zijne inlichtingen bewees hij alzoo aàn de 
verbondene legers vele diensten.

In de maand LMa irt laatst wierd hij Ridder 
van de orde van Leopold benoemd.

De parochie van Waermaerde waar hy gaat 
Pastor zijn, ligt onder de. Dekenij van Avelghem, 
en is vlak af de Schelde streke ; waar H 'j 
en Gij, de gewesttaal is, even als koperni, 
goudi, houtti enz., in plaats van ons gewestelijk 
koperen, gouden, houtten, enz. Waermaerde

- telt rond de duizend inwoners. Het is het ge
boortedorp van E. H. De Baoker, gewezen 
pastor vàn de parochie van ’t H. Hert, E. H. 
Amatus Berlamont van Iseghem, was daar 
pastoor van 1905 tot 1911. De voorzaat van 
E. H. Berlamont in de bediening der pastorij 
van Waermaerde was E. H. Priem gewezen 
onderpastoor van Lendelede en schoonbroeder 
van drukker Désiré Goethals-Priem alhier 

orerleden.
W ij wenschen de nieuwe pastoor van Waar- 

maerde een goed en gelukkig bestuur op zijne 
parochie en verhopen dat even als hier te 
Iseghem hij de genegenheid en vriendschap van 
al de parochianen van Waermaerde zal hebben.

Morgen na de Hoogmis zal zooals gewoonte 
de Processie van Jt H. Sacrament uitgaau op 
de St Hiïoniuskerk. De faatste zegen met het
H. Sacrament zal gegeven worden op het 
kerkplein na de Processie. De processiegroepen 
komen daar bijeen en er wordt een plechtige 
lofzang gezongen met begeleiding van muziek.

Zondag 5 Juni om 3 1/2 ure namiddag plech
tige processie op de parochie van het H. Hert, 
Daar de processie in den namiddag zal plaats 
hebben zal er ongetwijfeld zeer veel volk komen 
van Iseghem en ’t omliggende om die schoone 
en luisterlijke processie te zien, waarvan ver- 
schillige groepen even schoon zijn als deze der 
vermaarde bloedprocessie van Brugge.

— Het tweejarig kind van Remi Naert, 
laudbouwer, Boschtnolens is toevallig verbrand 
door eenen waschketel en is aan zijne-wonden 
bezweken. Hat werd dinsdag mat eene plechtige 

famillemis begraven.

— Woensdag rond 11 ure voormiddag is er 
door eene onbekende oorzaak brand ontstaan 
in eene tweewoonst, staande tusschen* de hof
steden van M. J j.an Coiïcke Lietaert en Pieter 
D 'jonckheere. Meenenstraat. Het eene huis 
was bewoond door de W a Bringiers, het andere 
onbewoonbaar diende tot bergplaats. Daar de 
huizen met 'strooi gedekt waren stond het dak 
met ie groote droogte geheel en gansch in 
laaie vla'm. Aan blusschen viel niet te denken.
De pompiers redden de meubels en hebben de 
aanpalende gebouwen en hofsteden gevrijwaard.

—  Donderdag H. Sacramentsdag had de 
Plechtige Communie plaats óp de twee'parochiën, 
Die dag blijft een feest niet alleen voor de kin
ders maar ook voor de ouders ; sommige moe
ders zàgén er toch zoö content uit. Die plech
tigheid past toch véél beter in den zomertijd dan 
:in den winter.

GEBOORTEN -  -
Omer Cools, z.v._ Philomin ea- jGermaine. Ge? 

vaert. — Daniel boone, zv. Cyriel 'en Julia 
Vandecappelle. — Lia' Horré, dv; Leopold en 
Maria Dejonckheere. Maria Wuliaert, dv. 
Arthur en Helena Noppe. — André Duÿvejonck, 
zv. Julien en Bertha Van Eeekhbut. — Jérôme 
Marga, zv. Richard eu Magdalena Delseyne,
— Clara Kins, dv. Cyriel en Elisa Perneèl.
—  Marie Vanhalewyn,-dv. Ediiard en Emelie
Denudt. - : -i

STERFGEVALLEN :
René JMaert, ^  j. zv. Remi en Marie Glare- 

bout; — Cyriel Vandècaveye, 4 m. zv. Michel 
en Elisa Vanhoutte. — Maria Defreyne, huish. 
52 j. wed. Alois Pecque. —  Marcel Kerckhof,
1 m. zv. Adolphe en Magdalena Vermeulen. 

HUWELIJKEN :
Leon Govaere, metser, 28 j. en Margareta 

Santens, bottienstekster .33 j. —  Adolf Tiole* 
schoenm. 22 j. en Maria Horré, borstelm. 25 ji
— Kristian Larsen, 27 j. en Maria Moeyaêrt,
25 j. - ■' s-

EMELGHEM.

GEBOORTEN : ' <
Simonne Bourgeois, dv. Cyriel en Marie De- 

blauwe. —  Joseph Vansteenkiste, dv. Camiel en 
Elisa Devoldere —  Albertine Castelein. dv. 
Camiel en Marie Hullebusch — Paula Baert, 
dv. Camiel en Elodie Casier.

STERFGEVALLEN :
Andre Schelpe, 1 j. zv. Leon en Elisa Plovie.

— Celina Vancoillie, 39 1/2 j. echtg. Hector 
Dekeersschieter. — Henri Verbeke, 77 j. we 
Theresia Vandeputte. —  Marie Hinnaert, 68 j. 
wr Petrus Vand«nbulcke. — Germaine Priem,
16 m. dv. Petrus en Maria Decoene.

HUWELIJKEN :
Alberic Vandenberghe, 33 j. bakker en Marie 

Vandekerckhove, 31 j. huish. —  Joseph Mey- 
froid, 29 j. vlash. en Leontine Bourgeois, 
36 j. bottienst. — Alphonse Samoy, 21 j. 
timmerman en Josma Himpe, 27 j. huish.

EEN GOEDE RAAD ! Indien gij aan Hoofd
en scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende 
tandpijn, Rhumatiek of Grippe aangetast zijt, 
en dat tot hiertoe, niet één geneesmiddel u 
ervan heeft kunnen ontslagen, neemt zonder 
aarzelen de M0N0P0EDERS en gij zult spoedig 
en volkomen genezen zijn. Te koop in doözen 
van 1,75 fr. en'3  00 fr. Iseghem bij de Apo
thekers W yffels, Verhamme, Laleman en in 
alle Apotheken.

w a t  h e l p t  K a a r s  e n  b r il , a l s  d e n

UIL NIET ZIEN EN W IL ... maar.. W ILLEN
IS KUNNEN. Vooraleer uwe - spaarcenten in 
ingèwikkélde zaken te plaatsen of jarenlange 

J en onverbreekbare verbintenissen aan te gaan, 
wend u in volle vertrouwen tot onze Agenten 
uwer steek, 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 °/'D
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/o
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Ciieck-Kekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, allee# in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepona, 
kojp en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan da 
voordeeligste voor waarden.

Antwsrpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel: Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Poste heek-Rekening Ö19:

Telefoon 3081.

'A G E N T E N :

Mt Florent Behaeghe-Mutier 
iGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eioi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen .zich 
voor een agentschap aanbieden. ’ - .

1 .................  ... ...  \ ■MARKTPRIJZEN.
KORTRIJK 23 Mei . -  HäVer, 70.00 tot 00 

peerdeboonen, 65 tot 00 ; aardappelen, 30 à 35 
Boter 10.50 à i l fr. de kilo; eieren’t stuk, 0,39' 
koolzaadolie, 240 tot 000; lijtizaadolie, 1?5 tot
000 ; koolzaad 83 tot 000 ; lijnzaad, 66 tot 
00*1; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoekeni 
60.; sodanitraat, 85 ; ammoniak, 86-000
suikerij, 51 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, tot 10.

Openbare Verkooping
van

Gareelen voor zware paarden
v i i g j j l  leiar g im n k t

Artikelen voor Zadelmakerij
W O  JEN'S DA. a  Is  ten JUNI 

53, Gemeentestraat (rue de la Commune) 
te BRUSSEL (St Josse.)

Trams 50, 60, 61, stilstand Hauwaertsplaats. 

Expositie den dag vöor en de verkoopdag van 9 u.

t e  K O O P  : 4 wielen met bij
gaande assan, kunnende dienen voor tribol. 

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

Zich wenden ten bureele van ’t blad.



MAATSCHAPPIJ der

Vereenig’de Grondeigenaars
Iseghem, Emelghem Ingelmunster.

Dit tot uitnoodiging aller leden tot de zeer 
belangrijke Algemeene Vergadering op Zondag 
29 Mei 1921 om 3 ure ’s namiddags in ’t ge
woon lokaal. H et  B estu u r .

B LA U W  DESTRÉE
vraagt overal het ALLERBESTE BLAUW

in gegoten pakken van 1 kilo.

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

(Diploma, I. C. 1. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als
e x p e r t -c o m p t a b l e :

(A C C O U N T A N T )
Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 

voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :
I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

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

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

K A N T O O R  : Gentstraat. n° 21.
SPREEKUREN : Donderdag van 2 lot 5 u.

t p t t !  K O O P  pep occasie 2 bedden 

met de ressorsbakken.
Adres ten bureele van ’t blad.

Eene deftige Juffer zoekt plaats in een 
Burgershuis, om iri te wonen mits goede be
taling. Inlichtingen tea bureele van ’t blad.

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

«n opstellen.

Gevraagd bij

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

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

E C H T E  B E R G S C H E  K O L E N

per W ag o n  of Schip.

Prijzen vragen aan :

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

Teleph. 338.

OPENBARE VERKOOPING 

van eene

B A K K E R I J
dienende voor Handelshuis

_  t e  C A G H T E M  —

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

Gemeente Cachtem. — Eenige Koop.
«■ Een WOONHUIS, dienstig voor bakkerij en winkel, 
staande en gelegen te Cachtem, op de plaats, bekend 
ten kadaster Sektie A, nummers 420f en 420g. voor 
•ene grootte van 8 a. 80 ca.

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

1/2 OIO INSTELPENNING.

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

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

— - ■ 1 1,1 g ------- - - ■ — —
Kantoor van den 

Notaris Alberic LE CORBESIER'te Iseghem.

O P E N B A R E  V E R K O O PIN G  VAN

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

te Ingelmunster x (bij de Kapelle).

Samen groot 47 aren 58 centa.
Gebruikt door Heer Cyriel Riethaeghe, tot 

1“ October 1921.

ZITTINGEN :

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

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

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

Twee Handelshuizen
en verscheidene

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

te I S E G H E M .

De Notaris V a n d e  M o o r t e l e  te Ise
ghem, zal openbaar Ie koop stellen, ten overstaan van 
den heer Vrederechter van het kanton Iseghem, de vol
gende goederen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Een nieuwgebouwd Woonhuis, dienstig 

voor handelshuis met vijf en negentig centiaren mede- 
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend
ten kadaster Sektie D, nummer 1113i/2, palende west 
en noord Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders, oost 
vanden Bogaerdelaan. zuid koop twee. Gebruikt door 
Victor Aspeel mits 62 fr. per maand.

Koop 2. — Een nieuwgebouwd woonhuis, dienstig 
voor handelshuis met vijf en negentig centiaren mede- 
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend
ten kadaster Sektie D, nummer 1113 K/2, palende noord 
koop één, oost vanden Bogaerdelaan, zuid Heer L. 
Crochon, west Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders.

Gébruikt door Laridon mits zestig fr. per maand.
Koop 3 — Een woonhuis met land groot volgens

meting zeven aren en negen en veertig centiaren, erve
staande en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster 
sektie B nummer 478 en deel van nummer 475a, pa
lende noord de Lendeledestraat, oost koop vier. zuid 
en west den Weledelen Heer Baron Alexander Gillès 
de Pélichy. Gebruikt door D'Hondt mits dertig franks 
dtrtig per maand.

Koop 4. — Een Woonhuis met land, groot volgens 
meting zes aren vier centiaren, staande en gelegen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 477 
en deel van nummer 475a, palende noord de Lendeledestr. 
nog noord en oost koop vijf, zuid den Weledelen heer 
Baron Alexander Gillès de Pélichy, west koop drie.

Gebruikt door Alfons Verstraete aan dertien fr. dertig 
per maand.

Koop 5. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting zeven aren een en zeventig centiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, 
nummer 476a en deel van nummer 475a, palende noord 
de Lendeledestraat, noord en oost koop zes, zuid den 
Weledelen heer Baron Alexander Gillès de Pélichy, 
nog zuid en west koop vier. _ _

Gebruikt door Leo Vanquathem, mits 13,30 fr. per 
maand. ' •

Koop 6. — Een woonhuis met land groot volgens 
meting acht aren 82 centiaren, staande en gelezen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 476b 
en deel van 475a, palende noord de Lendeledestraat, 
oost M. Gustaf Vandeougstraete, en de Burgerlijke Gods- 
hnizen van Iseghem, zuid den Weledelen Heer Baron 
Alexander Gillès de Pélichy. nog zuid en west koop vijf.

Gebruikt door Petrus Vierstraete mits dertien fr. 
dertig per maand.

Koop 7. — Een Woonhuis met verdere gerieven en 
eene hectare zeven aren zeventig centiaren, medegaande 
land, staande en gelegen te Iseghem ten oostkante der 
Maneghemstraat, bekend ten kadaster Sectie O, nummers
42, 4?, 44c, 46 en 47.

Gebruikt door de We Ven? mits vierhonderd vijf en 
zestig franks s’jaars op valdag eersten oktober.

Koop 8. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting vier aren negentien centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie D, nummer 
lt50b en deel van nummer 1147c. palende noord de 
Krekelstraat, oost koop negen, zuid M Remi Vande- 
putte, weet M. Henri Dejonghe.

Gebruikt door Buysse mits zestien franks te maande.
Koop 9. Een Woonhuis met land, groot volgens meting 

drie aren drie en negentig centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie D, nummer 1150c 
en deel van nummer 1147c, palende noord de Krekel
straat, oost koop tien, zuid M. Remi Vandeputte, west 
koop acht.

Gebruikt door Petrus Verschoot mits zestien franks 
te maand.

Koop 10. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting drie aren drie en tachtig centiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sectie 
D, nummers 1150d en d^îl van nummer 1147c palende 
noord de Krekelstraat, oost François Ghekiere en deel
hebbers, zuid M. Remi Vandeputte, west koop negen.

Gebruikt door Constant Debackere, mits zestien fr. 
te maande.
Recht van Samenvoeging. — 1/2 0/o Instelpenning.

Z I T D A G E N  :
INSTEL Vrijdag 3 Juni 1921
OVERSLAG Vrijdag 17 Juni 1921, om 3 ure (4 ure) 

namiddag, in de gehoorzaal van het VREDEGERECHT 
te Iseghem, herberg De groote Hert, Marktstraat.

N. B. De liefhebbers worden verzocht zich te voor
zien van hun trouwboekje of uittreksel van geboorteakt.

G R O O T H A N D E L  in  M A RG rA R IN O T BN

R a y m o n d  M A E S
=  M a r k t s t r a a t ,  44, I S E G H E M . =

B E L L A
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS AXA
De Koningin der Margarinnen

pilot M E R V E IL L E

MIRA
IN VRAC

ENGELSCH
FABRIKAAT beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

E G O
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

O P E N B A R E  VERKO OPIN G
vanWOONHUIZEN met ERVE

te ISEGHEM en EMELGHEM.

De Notaris !_ .©  G o r b e s i e r .  te Iseghem, 
daartoe in rechte benoemd, zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van 't Kanton Iseghem openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.

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

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

Koop IU — Huis met hof, groot 1 are 84 ca. sectie 
D; 1154i en deel van nr 1154r. — Gebruikt door Au
guste Deschryvere mits 17 fr. per maand,
-Koop IV. — Huis met hof; groot 1 a. 98 ca. sektie 

D 1154k en deel* van nn 1154r. — Gebruikt door Em
ma Hostekint mits 17 fr. per maand.

GEMEENTE EMELGHEM.

Koop V. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden, 
broeikassen en ipedegaande 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.

Z i t d a g ;  :

OVERSLAG : Dinsdag den 7 Juni 1921,

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

“ 0e koopers zullen artikel 5 der wet van 14 
Oogst 1920, kunnen inroepen „.

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

Studie van den Notaris Alberic LE C0RBESIER 
te Iseghem.

O p e n b a r e  V e r l c o o p l n g
vaq TienW O O N H U I Z E Nmet LA.ND

te ISEGHEM en LENDELEDE
• \   .. — . ..

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

STA.1) ISEGHEM, Sectie A.

1. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nummers 
5021 en ex nr 502m, groot 01 a. 90 c. — Gebruikt door 
Uamel Vandendriessche mits 18 fr. te maande.

2. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen
straat gekend op het kadaster Sectie A, nrs 512e 
en ex 502m. groot 02 a. 10 c. — Gebruikt door Hilon 
Decoene mits 15,45 fr. te maande.

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

4. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 502k 
en ex 502m, groot 04 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 *• 5) c. — Gebruikt door Alois Seynaeve, mits 
40 fr. te maande.

Boom- en haagprijs 30 fr
6 WOONHUIS met LAND gelegen te Lendelede, 

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

7. Een WOONHUIS met LA.ND gelegen te Lendelede, 
KUjtgat, gekend op het kilaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 2llc, groot 01 a 00 c. — Gebruikt door Viotor 
Malfait mits 16 fr. te ra.

8 Een WOONHUIS met LA.ND gelegen te Lendelede. 
Klijtgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 211c groot 01a. 10 c. — Gebruikt door Theofiel 
Vanneste mits 10 fr. te m.

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

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

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

Zitdag :

Oen Dinsdag 31 Hei 1921 voor den Toeslag,
om 2 ure namiddag in het VREDEGERECHT te Iseghem 
in Den Hert

“  Oe koopers zullen artikel 5 der wet van 14 
Oogst 1920, kuntren inroepen,,.

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

Openbare Verkooping van een

GROOT W OONHUIS
met SUIKERIjDROOQERIJ an UND 

te ISE G H E M , Krekelmotestraat
en de Welgekende

HERBERG « De Bonte Koei »
BOUWGRONDEN en LAND

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

De Notaris t-^e G o r b e s i e r  te Iseghem,, 
zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Huis, sclunr, stallingen, suikerijdroogerij 

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

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

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

suikerijdroogerij stalling en hof groot 17 a, 38 ca. sectie 
B. nummers 1379b en deel van 1379i. Boom- en haag
prijs 331 fr.

Koop 4 — Bouwgrond 4 a. 13 ca. sectie B deei van 
1379i. Boom- en haagprijs 40 fr.

Koop 5. — Bouwgrond 4 a. 78 ca. sectie B deel van 
1379i, Boom en haas prijs 65 fr.

Koop 6. — Bouwgrond 5 a. 7 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 40 fr.

Koop 7. — Bouwgrond 5 a. 22 ca. sectie B deel van 
l-379i. Boom- en haagprijs 65 fr.

Koop 8. — Bouwgrond 5 a. 50 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 90 fr.

Koop 9. — Bouwgrond 5 a. 78 c. sectie B deel van 
1379i. Boom- eh haagprijs 181 fr.

Koop 10 — Zaailand 39 a. 40 ca. sectie A nummer 1356. 
Koop 11, :— Zaailand 41 a. 90 ca. sectie A nummer 1359. 
Koopen 3 lot en met 11 zijn verpacht aan Heer Jein 

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

De Oorlogschade toe te kennen aan koop 3 wordt hier 
medeverkocht.

Z I T T I I V G E I V  :
INSTEL op Donderdag 2 Jnni 1921
TOESLAG op Donderdag 16 Jnni 1921, telkens om

2 ure namiddag ter herberg “ T OUD STADHUIS „ be- 
bewoond door Heer Rémi Sâbbe-Verstraete, Kóornmarkt.

Er zullen samenvoegingen toegestaan zijn.
1/2 0/0'INSTELPENNING.

De koopers worden verdocht zich te voorzien van hun 
huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.
1 ‘ ''lj .................  —- " ■ ■' . ' ■ '

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE HERBERGEN
en]]verschillige perceelen LAND 

------ te ISE G H E M . ------

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

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Hun. tmn en stalling, Herberg " St Eloy „ 

3 a. 80 ca , sectie D, 329d-329i. Bjom- ea haagprijs 50 fr. 
Gebruikt door Debruyne Alfons mits 440 fr. per jaar 
met ptrceel D 55* tot I Oktober 1921 

Koop 2 Huis en land, 12 a 93 ci. sectie D 32ob 
en deel 330c. Gebruikt door Debruyne AUard, mits 
13 fr. per maand tot 1 October 1921.

Koop 3. — Land, 20 a. sektie D deel 330c,
Koop 4. Bouwland, 18 a. 10 ca. sektie D deel 55a. 
Koop 5. — Bauwland, 8 a. 10 ca. sektie D deel 55a. 
Koop 6. — L»nd, 15 a. sektie D deel 55a.
Koop 7. Land, 11 a. 60 ca, sektie D deel 55a. 
Koop 8. — Liftd, 8 a. 60 ca. sektie D deel 55a. 
Koopen 3 tot én met 8 zijn verpacht aan Debruyne 

Alfons, mits 440 fr. per jaar, met D 329d-329e tot 1 
Oktober 1921.

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

Koop 10 — Herberg “ De Katte „ met hof en ge
neven, gelegen in dä Kortrijkstraat, 2 a. 33 ca. sektie 
A 6l7c-618k. Gebruikt door Vansteenkiste Emiel, mits 
17 fr. per maand.

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

Z t T T I l V G t E i l V  :
INSTEL op Vrijdag 10 Jnni 1921,
T0E3LAG op Vrijdag 24 Jnni 1921, telkens om 

2 ure namiddag in het Vre legerecht te Iseghem ter 
herberg “De Groote Hert,, °

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

r r js z  k o o p

bij de firma O. Decoe.ve Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wen 1e inen zich Nederweg, 
t l, Iseghem.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM

Housselarestraat, 30

D'DELCROIX

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

C R É D I T  F O N G I E R  D ’ f t N l / E R S
HULPHUIS R 3uss9lare3traat, 25, ÏSEG-HEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 .0 0 0 .0 0 0
B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1 ’ op zicht 3.60 °/°
2° op termijn van een jaar 4. °/°

3° op termijn van twae jaran 4.23 °/°

A. Bankrekeningen : zonder Banfctoon :
1° op zicht 3.50 %

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °'0

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

A A N K O O P  en V E R K O O P  van Pfducli, i i g M  e i AanrisaaïHCti Papier

aan de voordeeligste w isselkoers.
Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatstlijken Beheerraad

Bestuurder : JIJLES CROCH O IM - V E R H A  M  M  E  ta lsegh>m. 

Leden: Paul SCHOTTE Gsimente Sekretaris Ingelmunster,
Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



TLXit -ter hand te koop

Een schoon en gerieflijk

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

staande en gelegen

te ISEGHEM, Wijngaardstraat, n. 16.

Onmildelijke ingenottreding.

Om alle inlichtingen zich te wenden tot 25" Mei 
bij J ozef SEYNAEVE Wijngaardstr. 39, Iseghem.

Crei Foncier île Belgidue
(BELGISCH GRONDCKEDIET)

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

Hypotheekleningen ZÄ ' n j iÄ £
voorafgaandelijke koaten om het koopea van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Oeld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder 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 

Obligatien 4 1/2 0/0
2> door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
ran de leening van den Onafhanltelijken Congostaat bezitten Toor 
8.400,000 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
aunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den beer 0MSR SAEV, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

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

iro
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van Se Modelörouwarij Gebroeders Galletiaut, Wieze

- - B o c k .  es 11 P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijsari. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

‘Luxe- en gawone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, GR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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

In 't groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DS MEUĈ R*nI' ?' ISEGHEM.recht aver bt Hilomuskerk

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond
2° ’t is nog zoo aangenaam.
3° 't is de deugd voor binnen en buiten 't huis.

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

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 
belpafpier, enz Elk. zeg het voort.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

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

Bij deze maak ik het publiek kenbaar • dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen vaa Kodkstoven, Keukenstoven ea 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 ops in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en otntrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

SCHOENMAKERS
Voor uwe tigen en stoffaties, schoenen op maat, 

halve zolen. liieuwa voorvoeten, voor het vernis
sen van gesprongene toppen, gansch onzichtbaar

WENDT U BIJ

EMIEL D EW U LF
MEENENSTRAAT, 6, ISEGHEM

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

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

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

Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

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

MANSHEMOEN,

VROUWHEMOEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN TROUW E BEDIENING.

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 
<*oupons eu andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, allé concurentie 
onmogelijk.

H u is “  Xn den Fortior ,,

W  BOSTYN-DEPOORTER
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 voordeelig-e p r i jz e n .

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 voor waarden.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELAKE
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 gezicht met een 
nieuw s.telsel 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 vau uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieên zijn. Glazen, op recept der 
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worien kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fljne monturen 6 en 7 fr. GEENE YVÛEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien vau eenen schoouen keus juinellen, longues-vues, barometers en kunsto*gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieuen, brouwerijeu, baden en kernen ; maximathermometers, ' 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

Germain Hoet-Anne, begeeft^ch op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed. op ons adres :

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

Den Heer 

Albert CARPENTER

(volgons een foto)

G e e n  rugpijn m e e r
Zekere ontlasting na 24 uren
Zijl gij niet peinzend wanneer gij 

wakker w ordt niet pijn in den rug en 
ee» Aiiile.n smaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint even 
V i tnoeid ais wanneer gij liem eindigt?

Wanneer gij stekende pijnen in den 
rn i gewaar wordt

Wanneer urmen en boenen u pijn 
<l" n? ^

Wanneer gij u teneergedrnkt en 
pr-k kelbftar gevoelt?

J iii zi jii al dc kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees- 
ïüi'.t lel sooriVe lenden moeten tekeer 
f ;aan worden. Xiet een geneesmiddel 

in  de ingewanden 111 werkt, maar 
een s o! die rechtstreeks naar de len- 
ü. a en de blaas overgaat.

Voor al deze pijnlijke kenteekens 
en de meest ingewoekerdc gevallen 
van fin uiiintisiiie, jicht, lieupjicht, 
lumba.;o. steen, ontsteking der blaas 
en K.v. I t dekte (eiwitverlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pi Hen Do W itt voor lenden en blaas. 
I.ces wat anderen hierover schrijven.

De lieer Albert Carpenter, 17, Laiu- 
Li 1I1-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft : .

u Mijn lendea en blaas waren zwak 
sedert mijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest.dikwijls naar 
't gasthuis overgebracht worden, 
aangetast door rlieumatisme. In 
Maart 1P12 bevond ik m ij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; m ijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
l)e 'Witt voor Jenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette do 
behandeling voort en na zes «eken 
kon ik mijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds. voorlgozet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen en 
wordt m ijn  vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

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

« Ik  lieb de pillen De W itt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan vprsdiil* 
lende in zorgwekkenden 'fbcsfaiiiÏ 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen De W itt voor lenden en 
blaas genezen allo ziekten der builen 
en blaas door de oorzaak de- ziekte ie 
doen verdwijnen : het giftij.' pisgtinr 
dat uit het bloed langs de pisb.-aas 
verwijderd wordt. Wanneer gij \ fi
stelt dat de pis een blauwacbtige 
kleur aanneemt, dan beteekent zulks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

P ille n  De W itt
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 WTitt zijn, in  
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neeih een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, '  at uur dan een kaartbrief 
anu de toebereiders K.-C. De W itt 
and C° I.td. Kast Croydon, London, 
i;iet vermelding van dit'aanschrijven.

!>e pillen Le W ilt, voor lenden en 
blaas, worden in allo apotheken in

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

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

E.-C. Te W itt et C°, 22, ruo do la 
Glacière, Bruxelles.

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
S t H ilo n iu ss traa t, 6 , ISEGHEM.

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

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

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

IN DE PLASTRON.
]V Iark ts traa t, -4:4, Is e g h e m . 

Wilt gij gekleed gaan naar

D E  LA A T ST E  M O D E L L E N

en uwe kleedingsstnkken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. Rouwe in ,24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

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.

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

Oe Cachetten KEPHIL
zijn h?t eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot hit te laat is, bij de
minste hoDfdp'ju of zenu.ykoïçis neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.

AL LE EX TE BEKO M ES '
B i l  DEN UITVINDER

Opvolger van A. RoJanbach, ISEGHEM 

IN D E  G O U D E N  PLUIM

ilQtOBl

Te Verkrijgen teliSïEIEM. V’EREIA.MME, 13, Marktstraat, WAFFELS, 53, Marktstraat; 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

IGemaakte Vrouw- en Kiaderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
WITTE en GEKLEURDE MANSHEMOEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

iSEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
"Westminster Stout 

Schoth-ale — I?âie-ale.
V e r k o o p  v a n  ' \ ^ t r i j  n e n

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PA.TATENFRÜITKAR, te koop bij 
Sabbe-Bbulez, Eeeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaelhem 
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

H U I S

J. V a n la n d c g h e m - B e h a e g h e

Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keus vau Zijden, Paene, Cols-Oravatten, 
Ghales, Haudschoenen, Hemden, Baeieu en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
vooe MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spédaliteit van

CORSETS Merk H. D. B.


