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— — Schatkistbons — —
5 0/0 DER MUNTHERSTELLING

DE  B A N Q U E  D E  COURTRA I ,

brengt ter kennis der houders v a i  K is b D i?  5  o^o dar M a a th e rs te llin g  
u itk a s rb ia r d sa  1 D333mb3r 1 9 2 1 , ea welke begeeren de uitbetaling 
hunner titels te bekomen, dat, volgens de wet van 33 ' fuli 1921, de bons
moeten nedergetegd zijn tusschen io en 21 Oogst 1921, ten einde van een
bijzondere stempel bekleed te worden.

De Minister van Geldwezen is gemichtigl o.n Schatkistbons mat vijf ten 
honderd intrest ’s jaars te beginnen van 1 December 1921 en uitkeerbaar
den I  December 1925, uit te gevei!, tot het beloop van het noodige kapitaal 
om de Bons der M j  ïtherstellinj die niet binie.i het vastgestelde tijdverloop 

■zouden nedergetegd geweest zijn, te verwisselen.

De houders zullen, ten tijde der v e r w iS 3 3 l in g  recht hebben op de be
taling van :

i°) E s iie  p rem ie  in  ge ld , vertegenwoordigende vijf ten honderd van 
I het nominaal kapitaal der verwisselde Bons der Muntherstelling ;

2°) den lcoepon van 1 December 1921 tot deze bons behoorende.

DE  B A N Q U E  DE  C OU RT RA I ,

[te Iseghem  gelast zich Z O N D E R  KOSTEN  der verrichtingen van ver

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

zonder kostenWisseling van vreemde munten j 

Inning van intrestbriefjes (

— — A L L E  BA N K V E RR IC H T IN G EN

E E U W F E E S T
TE ISEGHEM.

Morgen ZONDAG 21 AUGUSTI 1921 viert 
[Iseghem en omiiggende het tweehonderd- 
! jarig bestaan van  het B roederschap  van  
het H . S ac ram en t op St-Hiloniusparochie 

j te Iseghem.

Te dier gelegenheid geschiedt er, met de 
I goedkeuii^ van zijne Hoogweerdigheid den 
Bisschop^^ene p lech tige  en openbare be- 

[ tooging ter eere van het H. Sacrament.

te 3 u. P L E C H T IG  L O F  in Sint-Hi-
i loniuskerk.

te 4  u. V O L K S O P T O C H T  ter eere van 
het H. Sacrament voor Iseghem en omliggende, 

ivoor mannen en vrouwen.

Op klokslag 4  u  , onder het geluid der 
Iklokken, zet de stoet aan.

De O p to ch t volgt dezen weg :

St-Hiloniusstraat, de Pèlichystraat, Rousse- 
[larestraat, Ameyestraat, Nederweg, Statiestraat, 
j Wulvenstraat, Brugstraat, Groote Markt, Zot
tinnenstraat. Nieuwstraat, Rousselarestraat, 
Gentstraat, Papestraat Meenenstraat, Dweers- 

[ straat, Boulevard, de Pèlichystraat, St-Hilo- 
[ niusstraat, Kerkplaats.

Op het Kerkplein LA U D A  S IO N  en 
[zegen met het Hoogweerdig Sacrament.

D E ' S T O E T  :

Boerenbond met vlag.

Kruisen kandelaars(H. Hert en S. Hilonius).

1. Harmonie der Jongelingen-Congregatie met 
vlag.

Zangers.
Studentenbond met vlag.

2. Weezenmeisjes. —  Meisjesscholen van het
H. Hert en Ave Maria (.Hoogste klassen).

3. Congregatie der dochters (H. Hert).
» » » (S Hilonius)

14. Vrouwen en dochters die tot de aange
duide groepen niet behooren.

5. Derde Ordelingen (Mannen en Vrouwen) 
met vlag.

I G. Sint-Tillo’s Turners, met klaroenen en vlag.

7. Knechtenweezen. — Scholen van het H. 
Hert en van Sint Joseph.

8 . Cachtem met muziek en vlag.

9. Emelghem met vlaggen.

10. Ingelmunster.

11. Ouckene.

12. Rumbeke.

13. Wynckel St Eloi.

14. Stadsfanfaren met vlag.

15. Vereenigde Werklieden met vlag.

10. Werkliedenbond met vlaggen.

17. Burgersbond.

18. Jongelingen en mannen, die tot de aan- 
_  geduide groepen niet behooren.

19. Eucharistische Kruistocht met vlag.

20. Broederschappen van ’t H. Sacrament met 
vlaggen en flambeeuwen.

Geestelijkheid, Wierookers, Zangers.
Het Heilig Sacrament.
De ijveraarsters
Kerkraad van St Hilonius en van ’t H. Hert.
Gemeenteraad, Armbestuur, Godshuizen.
Pompiers met vlag.
Gendarmen.

V O R M IN G  V A N  D E N  S T O E T :

De Stoet wordt gevormd in de de Pélicby- 
straat op den Boulevard en op het kerkplein.

Elke groep zij aanwezig te 3 1/2 u. op
de hiervolgende plaatsen :
Boerenbond vóór de Nijverheidsschool,
Kruis en Kandelaars » »
Groep 1 aan de Klok,
Groep 2 aan het Kruis,
Groepen 3, 4, 5, 6, 7, in de Pèlichystraat, 
Groepen 8 ,9 . 10, 11, 12, 13, op het Kerkplein, 
Groep 14, Begin Boulevard,
Groepen 15, 16, 17, 18, op den Boulevard, 
Groep 19, bezijds de Kerk, langs de Peer, 
Groep 20, bij en binnen de Kerk.

A llen  op de aangedu ide  p la a ts  te 3 1/2 u. 

stip t.

R A D I U M .
Volgens Le Soir en andere dagbladen zou 

Doktor Dçpage van Brussel een gram radium 
gekocht hebben, en dat ter beschikking stellen 
van arme en rijke zieken van Brussel en 
omliggende.

Een gram radium, dat is zeker wel een beetje 
veel ! Weten die gazetteschrijvers niet wat een 
gram radium is en hoevele dat kost ?

Een woordeken daarover.

Eerst van een ander metaal gesproken : 
Uranium. Klaprott had rond 1780 eene nieuwe 
delfstof gevonden waaruit Peligot rond 1840 
het metaal uranium ontdekt had Dat metaal 
hier beschrijven zou ons te verre brengen, 
zeggen wij enkel en alleen dat sedert lange 
verbindingen van Uranium gebruikt worden 
door fotografen om hunne beelden te kleuren ; 
ook de porcelein en pottebakkers om zekere 
vernissen en verlotten voor hunne potten samen 
te stellen, nog vindt het metaal toepassingen 
in ’t kleuren van glas, sommige soorten geluwe 
glas zijn met Uraanzouten gekleurd.

In de netjes van de Auerbekken voor gas 
is ook een weinig Uraniumzout.

Reeds Niepce de St Victor had bemerkt dat 
Uraniumzout boven photografische platen en 
papier liggende, dat papier zwart miek en de 
platen sluierde. Hij legde dus zijn Uranium
zout elders, en gaf aan zijne vakgenooten den 
raad hetzelfde te doen, en verders gedurende een 
vijftig jaar en was er geen mensch meer die 
daar nog acht op gaf.

Als Professor Roentgen in 1895 de X stralen 
ontdekt had begon geheel de geleerde wereld

die stralen nader te onderzoeken, men kende 
welhaast ook Alpha — beta, en gammastralen 
die elk bijzoniere eigansciappen ha lten , en 
alle dat kenteeken gemeen te weten : dat zij 
voor 't bloote 033 onzichtbaar zijn, maar onder 
andere op photografieplaten werken juist gelijk 
lichtstralen.

Mr M in: Curie van Parijs dachten dat ura- 
niumzouten, die gelijk men weet fotoplaten en 
papier bederven misschien wal zulke stralen 
uitzenden, ze onderzochten dat nader, en be
vonden dat het wezenlijk zoo was.

Maar nu, terwijl ze aan ’t zoeken waren 
vonden ze nog dat niet alleen uranium, maar 
ook erst waar men dat metaal uithaalt die 
eigenschap had, en soms meer dan uranium.

Ze zochten voort, en na lange zoeken en 
veel werk hadden zij een nieuwe stof gevonden 
die een miljoen mial sterker was in dat op
zicht dan uranium: Ze noemen ’t Radium. Z’en 
hadden ’t metaal nog niet zuiver, ze hadden 
een zout daarvan : Chioorradium.

Radium heeft wondere eigenschappen,

’t Heeft altijd vier graien warmer dan de 
lucht die ’t omgeeft, ’t straalt dus gedurig 
warmte uit. Ook licht en electriciteit.

In de Kroon der zon had men bij middel 
van den spectroscoop een soort gas ontdekt 
die men nooit in onzen damokring gevönden 
had : men had ze helium genaamd van
’t grieksch helios : de znn. Welnu, radium 
zendt ook die gas uit. Met nader zoeken heeft 
men bevonden dat zij in onzen dampkring 
nog zoo zeldzaam niet en is.

Radium zendt ook gedurig positieve en ne
gatieve electriciteit uit.

Bij ’t nader onderzoek der radiumuitstralingen 
heeft men bevonden dat het juist gelijk de 
buis van Crookes X-stralen uitzendt.

Becquerel, een fransch natuurkundige had 
een glazen buisje gekregen waar een milligram 
of twee radiumzout in was, en hij had het 
in een papierke gedraaid en in zijn onder- 
vestezakske gesteken

Zonder verder peizen had hij het daar nen 
dag of twee laten zitten ; toen hij al met eens 
daar 00 zijnen buik pijn gevoelde, hij was lijk 
verbrand.

Dat radiumzout had daar dweersch’ door 
’t glas en ’t papier en zijn kleeren een brand
wonde veroorzaakt, ’t Ergste van al. dat en 
wilde ni<=*t genezen, meesteren en hielp niet, 
en ’t duurde^ lang eer die wonde toe gerocht.

Men heeft ook ondervonden dat degene die 
veel met de Xstralen werken velziekten krijgen 
die ongeneesbaar zijn. F.erst geraken de vin
gers daaraan, dan de handen, dan de armen.

De fransche fabrikant van toestellen voor 
studie der natuurkunde Radiguet is daarvan 
dood. Telkenmale iemand in zijnen winkel 
kwam was hij bij de werke om de toestellen 
voor Xstralen te toonen, te doen werken enz. 
en ’t is zoo verre gekomen dat hij vingers 
en handen, en eindelinge zijn leven daaraan 
gelaten heeft.

Die daarmee werken zijn nu voorzichtiger : 
ze doen caoutchouckleeren en handschoen aan, 
gevoerd met een bladje lood ; de Xstralen en

kunnen daar niet deure en zoo schieten ze 
vrij.

De geleerden hebben dan beginnen zoeken 
wat die stralen juist te wega brengen in het 
menschelijk lichaam.

Ze hebben ’fo lgende  bevonden.
De levende cel, blootgesteld aan Xstralen of 

aan de uitstraling van radium verliest de kracht 
om nog te vermenigvuldigen, ze moet ter 
plaatse dood en wordt niet meer vervangen. 
Waar X- of raiiumstralen gewerkt hebben zal 
er dus een put blijven juist alsof men een 
stuk vel en vleesch uitsneed.

Van zoohaast men dat kende werd het toe
gepast op de kankerwonden.

Men weet dat kanjer bestaat uit woekercellen 
die altijd aan vermenigvuldigen.

Bind nu boven eenen kankeruitgroei een 
buisje met radiumzout, ’t gaat die woeker
cellen en eenige gezonde daarbij dood doen dat 
ze moeten uitvallen, ’t blijft dan daar een put. 
maar de kanker is weg juist alsof hij zou 
uitgesneden zijn.

’t Is alzoo dat irm  radiu n gebruikt om 
kankerwonden te genezen als ze uitwendig 
zijn.

Over tijd in een hospitaal te Parijs beleefden 
ze daarmee een historie die ’t vertellen weerd is.

Een kankerzieke wordt ’s avonds zulk een 
buisje met radium op zijn aanzichte gebonden.

Als ze nu ’s aniereniaags morgens ’t ver
band afdeen is ’t buisje spoorloos verdwenen.

Heeft hij het ingezwolgen? — Hem met de 
Xstralen onderzocht. — Geen spoor.

Zijn saargen en lakens en bed uitgeschud 
niets te vinden.

Maar ze hadden reeds ’t hospitaal gevaagd,
’t buisje moest dus in ’t vaagsel zijn ; hoe dat 
nu gezocht ?

Men weet dat radium gedurig electriciteit 
uitzendt. Ze nemen dus een electroscoop en 
laden het positief en ze gaan ermee naar de 
vuilkarren met het vaagsei die te wege weg 
waren, ’t waren er drij of vier.

Ze zetten den electroscoop op een karre; 
hij en roert niet op eene of twee andere, en 
al met eens hij is ontladen.

’t Is hier zeggen ze, die karre moet gelost 
worden; men verdeelt ze in twee drie hoopen 
en onmiddelijk vindt men den hoop waar 
’t buisje moet in liggen

En als ’t de moeite niet meer weerd en is 
de hoopen te verdeelen, ’t laatste hoopke 
wordt gezift en ’t radiutnbuisje komt te voor
schijn. /

Ge zult zeggen ; al die ruzie voor eenen 
milligram radium, ’t en is maar nen spellekop 
groot. — Maar ’t kost geld

Voor den oorlog was de kostende prijs van 
een gram radiumzout van twee honderdduizend 
tot twee honderd vijftig duizend frank. Nu 
moet het wel een millioen zijn. Een milligram 
had dus vroeger een weerde van 250 nu wel 
1000 fr.

Die buisjes om op kankerwonden te binden 
en die een milligram twee drie inhouden, zijn 
dus stukken van weerde.

Als de gazetten zeggen Doktor Depage heeft 
er een gram gekocht, neemt dat het wat min 
is, en ’t zal nog schoone zijn.

E m iel  M om m erency .

Bank G. DE LAERE & O  Hulphuis Iseghem

Sehatkistbops 5 0/p — Waptbepstelliog
Volgens de wet v.in 30 Juli 1921, moeten de titels SCEI A.TKISTBONS 

5 O/o MCTNTHERSTELLING uitbetaald of verwisseld worden.

Om de uitbetaling dezer titels te kunnei bekomen moeten zij tusschen 
10 en 2 2 Oogst 1921 nedergelegd worden.

Wie de verwisseling zijner titels begeert tegen Schatkistbons op vijf jaar 
met 5 0/0 intrest ’sjaars, te beginnen van af 31 December 1921, en uitkeer- 
baar op 1 December 1926 heeft recht aan de volgende voordeelen :

1°) Uitbetaling van den Koepon vervallende op 1 December 1921.

2°) EENE PRE M IE . IN  GELD;  ’t zij 5 fr. per honderd van het 
nominaal Kapitaal van den titel :

Dit voordeel brengt den zuiveren intrest der nieuwe titels 
op 6 O/o ’s jaars.

De Rank G . D E  L A E R E  & C ie te Iseghem

gelast zich ook met het V E R N IE U W E N  en het U ITW ISSELEN  der 
titels SCHATKISTBONS 5 0/0 MUNTHERSTELLING.

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



Automobiel ongelukken.
Langs den Steenweg van Namen, op enkele 

kilometers van Nijvel. kwam een automobiel 
gereden, waarin vijf personen waren gezeten 
en die gevoerd werd door M. Mommaerts, 
boekhouder, wonende te Brussel.

Voorbij het dorp Houtain-le-Val, ter hoogte 
van de plaats « Les Quatre Bras » genaamd, 
glipten tengevolge van den vochtigen grond, 

de wielen uit.
De geleider, een boom willen vermijden, 

zwenkte naar recht en vervolgens naar links, 
en de auto liep .tegen een anderen boom ten 
pletter.

Al de inzittenden werden met groot geweld 
op de baan geslingerd. Automobielisten die 
volgden, snelden ter hulp, Mej. Van Steen, 
van Brussel en M. Mommaerts, voornoemd, 
werden den schedel verbrijzeld en bleven op 
den slag dood.

De drie anderen, waaronder Madame Minon, 
werden stervend naar de kliniek van doctor 
Stoulfs, te Nijvel, overgebracht.

Het parket van Nijvel is ter plaats geweest
— Maandag avond te 6 1/2 ure, is op het 

kruispunt der wegen van Poix en Grupon, 
een automobiel, bestuurd, door den ingenieur 
van eene garage te Andenne, boven op een 
boom geloopen.

In den auto zaten : M. en Mevr. Closset, 
de vrouw van den chauffeur, eene andere 
dame en een jongeling van 15 jaren.

De botsing was zoo geweldig dat M. en 
Mevr. Closset en de vrouw van den chauffeur 
op den slag werden gedood, terwijl de andere 
dame zeer erg gewond werd. De knaap en 
de chauffeur zijn ongedeerd.

— Te Nettine is een auto, gestuurd door 
een Hollander, bovenop de auto van M. de 
Harlez geloopen ; deze laatste is ongedeerd, 
maar de Hollander is met gebroken arm en 
kneuzingen naar eene kliniek te Namen gevoerd.

— Nabij de sluis van Yvoir is een auto, 
gèleid door M. J , van Brussel, in de Maas 
gereden ; gelukkig is de stroom hier ondiep 
en de helling niet steil ; slechts een der in
zittenden werd gewond.

— De ingénieur Génart, van Trinet, die 
per side-car met zijne vrouw naar Dinant reed, 
botste tegen eenen boom te Rivière; Mevr, 
Génart werd zeer erg gewond naar Jambes 

gevoerd.
— In de beurt van Namen zijn dne moto- 

cyclisten, waaronder een Mechelenaar, het 
slachtoffer geworden van ongevallen.

— Op ’t laatst van verleden week, ging een 
nijveraar van Lebbeke, heer Cf. N., met zijn 
vriend, heer D. H., handelaar te Brussel, ee-n 
wandelingske per auto doen. Deze laatste zat 
aan het stuur, want hoewel het nog maar de 
derde maal was dat hij mende, maakte hij 
zich sterk aan alle gebeurlijke tegenkomsten 
het hoofd te kunnen bieden. Deze grootspraak 
werd op de gruwelijkste manier gelogenstraft. 
Aan de Augustijnerdreef gekomen, bij het Rood 
Klooster, kwam het tuig, ten gevolge van eene 
verkeerde zwenking, in een diepe gracht terecht.

De chauffeur ontsnapte het heelhuids, maar 
de ongelukkige mederijder werd met ingedrukte 
borst opgehaald. Hij is aan de gevolgen zijner 
verwondingen bezweken.

—  Uit Verviers wordt bericht : Gisteren 
ging de 17-jarige Marcel Cordonnier een ritje 
per velo doen. Op den steenweg van Dolhain 
kwam hij een auto-car tegen, die verkeerd 
afstak. De fietser werd ten gronde geworpen 
en een der wielen van het lompe tuig rolde 
over zijn lichaam. De dood was oogenblikkelijk.

— Vrijdag nanoen is te Meenen een doodelijk 
ongeluk voorgevallen. De 63-jarige Ch. Van 
Steenkiste, aldaar verblijvende, ging de ijzeren- 
baan over. Te midden den weg stapte hij op 
zijde voor twee aaneengeschakelde driewielkar- 
ren, werd op het zelfde oogenblik door een 
vrachtauto over het lijf gereden. De dader die 
naar de ingewonnen inlichtingen geen het 
minste geteuf heeft laten vernemen, zette zijn 
weg voort alsof er niets gebeurd was.

Voorbijgangers kwamen den ongelukkige ter 
hulp en stelden aanstonds vast dat de arme 
man verloren was. Zijne beide voeten en de 
rechterhand waren afgereden en het logge 
voertuig had hem de borst geplet. Naar zijne 
woon gebracht, enkele stappen van de plaats 
des onheils gelegen, stierf hij er, na de H. 
Olie te hebben ontvangen. Een half uur later 
keerde de auto terug De verwittigde politie 
deed de chauffeur afstappen die verklaarde 
Valère Decuypere te heeten en in dienst te 
zijn van heer Vanloncele, Wetstraat, te Rou
baix Er werd proces-verbaal tegen hem op

gemaakt.

Landbouwers van West-Ylaanderen 
allen naar Rousselare.

Groot Landbouw Congres op 3 en 4 September 
1921, ingericht onder de hooge bescherming van 
zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid Monseigneur 
Waffelaert, bisschop van Brugge, en vereerd door 
de deelneming en tegenwoordigheid van de Heeren 
Ministers Ruzette en Vandevyvere, en Staatsmi
nister Helleputte, hoofddeken van den Belgischen 
Boerenbond.
’t Is ’t eerste landbouw Congres in West-Vlaanderen.

’t Is van het hoogste belang en het grootste nut.
De werkzaamheden en schikkingen zijn de vol

gende :
ZATERDAG 3 September 1921.

Om 10 u. ’s morgens
Op Sint Amandsplein.Merkweerdige tentoonstelling van Peerden (heng

sten en merrien), van het zwaar trekras voor 
gansch de Provincie. 4.000 fr. prijzen en eere- 
metalen.Pioot de Corroy, kampioen van Belgie zal de 
Tentoonstelling opluisteren.

Op de WapenplaatsGroote Prijskamp voor Geiten, —  van alle rassen 
en soorten voor het Arrondissement Rousselare- 
Thielt. 1500 fr. prijzen.

Om 14 1/4 ure, Opening van 't Congres in de 
feestzaal van ’t Seminarie.Om 14 1/2 ure, Aanvang der drie eerste stu- 
diezittingen, in de sclioolzalen van ’t Klein Semina
rie (noordkant], te weten :

I e AFD. a) Machienen en Electriciteit :
Voorzitter ; M . Meersseman ; Verslaggevers ; ma
chienen : E . H. Colpaert, electriciteit : Heer E . 
Herman.

2e AFD. b) Landbouwwerkvolk ;
Voorzitter : E . H. Van Seynhaeve ; Verslaggever : 
E. TT. Dewilte.
3e AFD. c) Toestand der geteisterde boeren en 

basis van aanslag in de Belastingen :
Voorzitter ; Gust. Coucke ; Verslaggevers : Geteister
de Boeren : E . H . De Jaegher. Aanslag in de Belas
tingen : Adv. Brusselmans.

Om 16 1/2 ure ;
4C AFD. d) Veekweek en Veebonden ;

Voorzitter ; Heer F. Busschots. Verslaggever E. 
H. Vanden Broucke.

5e AFD. e) Onze Peerdenkweek en Keuringen ;
Voorzitter : Heer Edm. Loncke ; Verslagger : Heer 
Veearts Sioen.

6e AFD. f) Pachtregeling ;Voorzitter . Heer G. Sap ; Verslaggever : Heer Ad
vocaat Van Dievoet.

7° AFD. f) De Geitenkweek.
Verslaggever : E. H. Parmenlier.

Aanmerking : Gedurende de twee congresdagen 
zal er TENTOONSTELLING zijn van allerlei Land- 
bouwmachienen en Tuigen op den kleinen koer 
van ’t Seminarie (vrijen ingang'.

ZONDAG 4 SEPTEMBER 1921.
a) Om 10 ure, Dankmis in de kerk van St 

Michiel, met aanspraak van E . H. Van Seynhaeve, 
algemeenen proost.

b) Om 11 ure, uitreiking der prijzen ‘van den 
peerdenprijskamp door zijne Excell. den Heer 
Minister van Landbouw.

c) Om 11 1/4 ure, in de feestzaal van Semi
narie, feest en slotvergadering van ’t Congres ; 
mededeeling der algemeene besluiten van den Stu
diedag. Aanspraak over ’t vooruitzicht van den 
Landbouw door Hoogleeraar Sap. Dankrede van 
wege de West-Vlaamsche Landbouwers aan den 
Belgischen Boerenbond, door M. Edm. Loncke.

d ) Om 13 ure, noenmaal bij inschrijving, (de 
inschrijvingen zullen eerlang aangeboden worden).

e) Óm 14 1/4 ure, ontvangst der Overheden 
en Congresleden op ’t stadhuis.

f) Om 15 u. Optocht van den huldestoet. Vergader
plaats : Barnumwïjk tot aan de statie ; hij komt 
samen aan den grooten koer van ’t Seminarie, waar 
Staatsminister Helleputte, Hool'ddeken van den 
Belgischen Boerenbond, eene belangrijke aanspraak 
zal houden tot de boeren in open lucht.

De stoet zal geopend worden door de Kon. 
Stadsharmonie van Rousselare, en vervolgens op
geluisterd door de muzieken, banieren en zinne
beelden der gilden. E r  zijn vertrektreinen naar 
alle richtingen, en al de gildeleden zullen den
zelfden avond nog kunnen te huis aanlanden,

Op dan ! Gildeu van West-Vlaanderen, de be- 
tooning moet ernstig en grootsch zijn, en moge 
dit congres met zijn huldebetoon onze heropbeuring, 
vereenigingskracht en erkenning onzer rechten 
verwerven en hulde en dank brengen aan onze 
beschermers en weldoeners.

STADSNIEUW S. ^

Leve “ Sint Tillo’s Turners „ Club!!
Zondag laatst hebben « Sint Tillo’s Turners » 

hunne kunsten getoond, ’t Was een heerlijke dag.
Met October laatst besloten eenige vastberadene 

liefhebbers toeren te doen ; niet omdeswille van 
die toeren, maar om de jongelingen van Iseghem, 
gelijk van welken stand, bij malkaar te brengen 
en om daar ook, gelijk in de andere reeds be
staande vergaderingen, zooveel mogelijk goed te 
stichten. Ze kregen eene oefeningszaal in de Jon- 
gelingen-Congregatie. Ze begeerden en kregen 
meesters in ’t vak die hen helpen en leiden 
zouden ; ze stemden een uitsteekbord : « Sint Tillo’s 
Turners ! » en eene Leuze « Vreugd in deugd ! » 
en eene keure, waar Godsdienstzin en Tucht en 
Broederlijkheid de steunpilaren van zijn, zè wrochten 
drie- viermaal te weke, en nu kwamen ze ; Zondag 
laatst, — schoone flinke jongens, met een ge
zond lichaam en daarop een gezonde kop —  zich 
voorstellen aan de Iseghemsche bevolking.

De vlagge, meesterlijk uitgewrocht door den 
Heer Joseph De Raedt, met de wapens van Iseghem 
en Vlaanderen, met de kiemen van Belgie in 
boordfestoen en met den « Sint Tillo’s Turner » 
als voorman, —- wierd gewijd door den Eerw. 
Heer Pastor van St Hilonius tijdens de Hoogmis 
waarin al de Turners aanwezig waren.

Indrukwekkend was ze, na de Hoogmis, op 
’t Kerkeplein, de overhandiging van de vlagge. 
Trommels sloegen, Turnersklaroenen schalden, de 
« Harmonie der Jongelingen-Congregatie » speelde 
den « Viaamschen Leeuw » ;.. ..  één bevel : * Flink ! 
Groet ! » en de vlagge wierd aan de Turners 
overhandigd ; en voorafgegaan door de Harmonie, 
wier jubelende stapliederen afwisselden met klaroen
en trompetgeschal, stapten * Sint Tillo’s Turners », 
onberispelijk van houding en door hun volk be
wonderd, door verschillige straten van de stad.

★
¥ *

’t W as zulk gemeen weder, ’s morgens ;■ maar : 
« ’t zou wel opklaren : de paling ligt stil ! » zei 
er een ; en hij wist het goed ! ’t Weder slachtte 
van de Turners, ’t Deed ook toeren ; ’t  klaarde 
op en ’t wierd van ’t beste !

***s Namiddags was ’t nu volop feest. ,
Te 5 uren zeer stipt, (’t en was ditmaal geen 

Iseghemsch uur, en daarmêe waren er veel bedrogen!) 
stapten de mannen de Groote M arkt ap en 
groetten de duizenden toeschouwers terwijl de Af
deeling van de Harmonie den < Viaamschen Leeuw » 
speelde, ’t Deed deugd dat die muzikanten de 
jonge opkomende Turners zoo bereidwillig kwamen 
bijstaan, ’t Volk zag dat geren, omdat het een 
teeken is dat girfder, bachten de Kerk, allen 
aan dezelfde koorde trekken. W at de Turners 
ook deugd deed, ’t was het bijzijn van de mannen 
van Thielt, een twintig in getal, met hunne 
voormannen : dat bewijst dat tusschen Thielt en 
Iseghem, in zake « turn-liefhebberij nu al een 
wel afgeteekende verkleefdheid bestaat.

‘ ***
De Spelwijzer wierd afgespeeld met ’t meeste 

welgelukken. Elk nummer verwierf veelmalen de 
meeste goedkeuring van wege de toeschouwers, en 
wie voren kwam wierd met de beste genegenheid

toegejuicht. Zonder iemand te naai te komen 
willen we toch één woordeke reppen van den molen, 
van al de vrije oefeningen aan dubbele of enkele 
baar, (bijzonderlijk van dien 18draaier), en van 
de Acrobaten, al te gare, maar meest... van
’t kleinste !!! « Ah ! hoorden wij zeggen,---- ’t kleen-
tje is daar wêere !!!__

't Slot was de Pyramiden, Effenaf luisterlijk ! 
Orde in de schikking, vastheid in de uitvoering. 
En de laatste, die langdurige, met al dat ge
loop en gewemel, en met de begeleiding van 
’t « Nationaal Lied » bracht bij al de toeschouwers 
eene uitgalming te weeg van buitengewone vol
doening.

★
* *

« Sint Tillo’s Turners » ge hebt uwen man 
gestaan ! Hulde aan uwe overheden ! Zij aanveerden 
van U op te leiden ; —  zij doen hun plicht ; 
wij hebben het gezien ! Volgt hunne lessen en 
de Iseghemsche jeugd zal er wel mêe varen. Wij 
danken hen voor hunne moeite en geheel Iseghem 
verlangt dat ze U ten vroegste mogelijk nogmaals 
voorstellen.

*
>5« *

Daags na ’t feest was’t de Processie van O. 
L. V. Hemelvaart, ’t Was nogmaals wankelbaar 
of beter slecht weder, ’s morgends. Maar er was één 
die zei : « Ge moet er nooit op peizen, de Turners 
gaan mêe in de processie : de paling ligt nog 
stil !»  En ’t was goé weer ; en * Sint Tillo’s 
Turners » gingen deftig mêe in de Processie, 
tot verheerlijking van ’t Heilig Sakrament en van 
Onze Lieve Vrouwe, en tot voldoening en stichting 
van al de Iseghemnaren.

E e n  d ie  ’t  a l  g e z ie n  h e e f t .

Eerste Plechtige Prijsdeeling 

der Knechtenschool f  
der Parochie van ’t H. Hert.

V erleden D insdag had de plechtige prijs
uitreiking p laats aan de jongens der H . Hert- 
school. ’t W as de eerste m aal dat de prijs- 
uitdeeling  openbaar gehouden werd. O nder de 
aanwezigen bem erken wij de E E . H H . Pastor 
en O nderpastor der Parochie , de H eeren leden 
van het schoolkom iteit, d ouders en familileden 
der leerlingen evenals m enig ingezetene der 
Parochie.

H et feest m ag uiterst wel geslaagd heeten, 
dank den onverm oeibaren ijver der heeren 
onderwijzers en vooral den zoo kranigen Be
stuurder den H eer A. Decock, die binst de 
twee jaa r dat hij het bestuur in handen heeft, 
de school van het H . H ert tot zulken bloei 
heeft weten te brengen dat deze van nu af als 
eene m odelinrichting m ag beschouwd worden.

H et feest werd ingeleid met een opening- 
stuk door de m uziek. Daarop volgde het prachtige 
koor : Zom ergetij door Jan  Blockx, uitgevoerd 
door een veertigtal leerlingen onder de leiding 
van den H eer Jos. V andekerckhove. D it koor 
dat als vrij m oeilijk mag aanzien worden 
werd smaakvol voorgedragen en legde getui
genis af van het stevig zangonderrich t in  de 
school.

De prijsuitdeeling geschiedde per klas, te 
beginnen met het eerste studiejaar en werd 
telkenm ale ingeleid met een lied en een paar 
stukjes, voorgedragen door een ig i leerlingen 
u it elke klas.

N im m er zagen wij kinderen zoo vrank op 
het tooneel verschijnen en hunne wijze van 
voordragen was zoo gevoelvol en gem oedelijk, 
dat de toehoorders om zoo te zeggen het 
voorgedragene meê leefden. Vooral werd op
gem erkt : « Dè kleine G eerne Groot » en «De 
arm e Grootvader ».

Oogstten ook veel bijval : « H et A rdennen- 
lied » en het lied van het vlas. Voegen wij 
daarbij dat de stukjes en liederen derwijze 
gekozen waren dat tal van goede gevoelens 
erdoor werden opgewekt en ontwikkeld.

Voor de prijsuitdeeling aan de leerlingen 
van den 4en graad w erden wij vergast op een 
leuk tooneelstukje « De K abouterkens in .de 
Sm is », luim ig uitgevoerd door een vijftal 
leerlingen dier klas.

W at nu  de prijzen betreft, m et genoegen 
m erkten wij h ier op dat het oud i'egiem der 
zoogezegde « kiloboeken » totaal heeft u itge
diend.

De kinderen kregen schoone en deugdelijke 
werken, zooveel mogelijk aangepast aan den 
graad hunner ontw ikkeling

G eerne laten wij de nam en der bekroonde 
leerlingen hier volgen.

I S tu u ie ja a r  (Klas van M. Sarre).
I B rabant H enri, 2 D upont A ndries.

I I  S tu d ie ja a r  (K las van M. D ’Hooghe).
I  Bruyneel Cyriel, 2 Delaey A ndré.

I I I  S tu d ie ja a r  (Klas van M. Desmedt)
I  V anthournout R ené, 2 Sam yn Joris.

IV  S tu d ie ja a r  (Klas van M. Denys).
I Vandom m ele N orbert, P lets M édard.

V en VI S tu d ie ja a r  (Klas van M. Saelen)
I  Decock R obert, 2 Pa ttyn  Aloys.

V II S tu d ie ja a r  — 4den G raad.
(Klas van M. J . Vandekerckhove.

U itm untendheid  op 1390 p.
I H erm an E ugeen , 2 P arre t D aniel, 3 Goddee- 
ris A rthur, 4 Portem an Jules.

H et eeremetaal dat van nu af aan jaarlijks 
zal worden toegekend aan den leerling u it  
het hoogste studiejaar die in de gezam entlijke 
wedstrijden het meest punten  bekom t viel 
voor de eerste m aal, dit jaa r, te beurt aan 
Eugeen H erm an, zoon van Ju lien  H erm an- 
Dem uynck.

Aan den ijverigen leerling en zijne gelukkige 
ouders bieden wij onze oprechte gelukw enschen 
aan.

N a de uitre ik ing der prijzen h ield  de H eer 
B estuurder eene korte toespraak w aarin hij 
allen bedankte die tot het welslagen dier p lech
tigheid hadden bijgedragen. Vooral drukte hij 
den wensch u it in de toekomst steeds in  nader 
betrekking te kom en met de o u ie rs  zijner

leerlingen en imm er in goede verstandhouding 
met hen, sam en het welzijn en het geluk hunner 
kinderen te betrachten.

H ier werd ons ook bekend dat tien leer
lingen uit den vierden graad het examen 
van voleindigde lagere scholen hadden afge
legd. De H eer B estuurder beloofde de gedi
plom eerde leerlingen een uitstapje naar Oostende 
onder zijn geleide en op zijn kosten.

De bekomen uitslagen mogen prachtig  ge- 
heeten worden en leveren een onom stootlijk 
bewijs van de stevige inrichting  der H . H ert- 
school en van de degelijkheid van het onderwijs 
en de opvoeding welke de kinderen er genieten.

't W as waarlijk heden het hoogfeest der 
opvoeding ! M ochte dit .katholiek onderw ijs
gesticht onder het wijs beleid van zijnen 
wakkeren bestuurder, en de m edewerking van 
het jeugdig  onderwijzerskorps, tot hoogeren 
bloei klim men en weldra de school worden 
van A L  de kinderen der Parochie.

B lijven wij ook indachtig  dat de gronden 
waarop de school werd gebouwd eene gift is 
van M. C arpentier-H am m an en dat E . H . De 
Backere gewezen P astor der Parochie dezelfde 
liet bouwen, dat E . H . Pastor Dewasch ze 
gansch herstelde en prachtig  deed schilderen 
en m eubleeren na den oorlog, en dat de in 
gezetenen der stad en bijzonderlijk der parochie 
altijd mildelijk bijdroegen om de onkosten te 
dekken.

Zoo is en blij ve deze inrich ting  aangewezen 
om op godsdienstig, zedelijk en m aatschappe
lijk gebied onschatbare diensten aan Parochie 
en stad te bewijzen tot groot nu t en voordeel 
onzer nijverige bevolking.

Priesterlijke benoemingen.
Deze weke wierd E. H. Jooris Delaere, onder

pastor op St Hilonius, pastor benoemd te 
Clercken in vervanging van den E. H. Cyriel 
Claeys van Iseghem, aldaar 5 Juni 11. overleden.

E. H. Delaere wierd te Iseghem benoemd 
als onderpastor in 1911, in vervanging van 
E. H. Fové tot pastor van Staceghem vervor
derd.

Gedurende zijn verblijf als onderpastor op 
St Hilonius parochie, hield hij zich bijzonder
lijk bezig met de standsorganisatie der Burgerij. 
Dank zijnen taaien moed en werkkracht, gelukte 
hij er in, na vele pogingen, de Bakkersver- 
eeniging te stichten in den schoot van den 
Burgersbond en de Winkeliersbond in te richten, 
twee degelijke instellingen tot nut en voordeel 
der burgerij van Iseghem en omtrek. Hij bracht 
ook de bazen der vlasnij verheid samen, evenals 
de smids en andere vakken der burgerij, aan 
wie door de vereeniging groote voordeelen 
toegekend wierden.

In zijne loopbaan als priester en onderpastor, 
was E. H. Delaere uitnemend werkzaam en 
vol zielenijver. Getuige daarvan nog het 
tegenwoordig Congres, ingericht ter eere van 
het Allerheiligste Sacrament, ter gelegenheid van 
het twee honderd jarig bestaan van het Broeder
schap, en dat heden plaats heeft, en waar 
in eene der vergaderingen ’t merkweerdig verslag 
door hem opgemaakt over de H. Mis van 
Eerherstelling, door een ander priester der pa
rochie afgelezen wierd.

Tijdens de oorlogsjaren 1914-18, was E. H. 
Delaere de moedigste onder allen om het volk 
op te beuren, in de benarde tijden van ramp
spoed, wee, lichamelijk en zedelijk lijden. W ij 
hooren nog altijd zijn stem weerklinken van 
op den predikstoel den Zondag binst de 7 u. 
mis wanneer de manschen moedeloos en zonder 
hope zaten te verzuchten onder het duitsche 
juk en slavernij. Door zijn opbeurend en her
telijk woord wist hij de gemoederen van onze 
bevolking op te winden, en ons vol hoap eene 
aanstaande overwinning te doen te gemoet zien. 
Over hem schreef na den oorloghet eerste week
blad Ons Iseghem in zijn allereerste nummer 
een artikel vol lof en dank.

Om de studeerende jeugd te bewaren en om 
hunne studiën door den oorlog onderbroken, 
voort te zetten richtte E. H. Delaere met me
dewerking der EE. PP. Capucienen van Iseghem 
een volledigen leergang in van latijnsche taal. 
De uitslag overtrof alle verwachtingen de voor
uitgang in hunne studiën die onze studenten 
maakten was groot.

E. H. Delaere verlaat Iseghem, en ’t is met 
spijt dat het volk zijn a-fscheid verneemt, ook, 
hopen wij dat zijn nieuwe parochianen van 
Clercken hem weldra de genegenheid en eerbied 
zullen toedragen dat hij hier bij gansch de be
volking van Iseghem verwierf.

HET CONGRES.
H et Congres voor het werk der H . Mis

van E erherstelling  werd V rijdag onder Gods 
zegen ingezet door een zeer plechtige H oog
mis in St H iloniuskerk . A ltaar en koor waren 
m eesterlijk opgeschikt en het indrukw ekkend 
gezang d«r schoolmeisjes van het klooster van 
M aria werd door iedereen diep gevoeld.

D aarop volgde in de feestzaal der C ongre
gatie de ..Algemeene V ergadering. De H oog
eerwaarde sprekers wisten de aandacht der 
talrijke toehoorders te boeien door hun  ver
heven beschouwingen over H . Mis en H .
Sacram ent.

E n  den nam iddag te 2 1/2 u . werd in  twee
afzonderlijke vergaderingen het wark der be
sprekingen aangevat. D aar werden ook m erk
weerdige verslagen uitgebracht. Beide verga
deringen slaagden wonderwel en .werden met 
groote belangstelling door al de aanwezigen 
gevolgd.

N a het plechtig lof was de feestzaal der 
Congregatie in  enkele m inuten door een opge
wekt publiek ingenom en.

N a het m ededeelen der besluiten genom en 
in de afdeelingen, ving de m erkweerdige voor
d rach t met lichtbeelden aan. Zoo lisp  deze 
eerste dag ten einde.

E en om standig verslag over de driedaagsche 
plechtigheid en bedrijvigheid zal' in  ons eerst
volgende num m er verschijnen.



Voor Handel en Nijverheid.
Iseghemsche Afgevaardigden bij Minister 

Vande Vyvere.
Iedereen weet dat door verschillende landen 

steeds zwaardere bescherm ende rechten op den 
invoer geheven worden. T ot in Engeland toe, 
die sedert meer dan een halve eeuw gekend 
was als bolwerk van den vrijhandel, worden 
dreigende wetten gestem d om de inlandsChe 
nijverheid te bevoordeeligen tegenover den 
vreem den invoer.

Door deze m aatregelen zal ons Belgie, waar 
de bron van welvaart op den meest mogelijken 
uitvoer steunt, diep getroffen w orden. Voor 
onze stad, voor borstel- en schoennijverheid, 
zijn moeilijke tijden in  ’t verschiet. Engeland 
stemt rechten welke tot 33 o/o m ogen gebracht 
worden ; F rankrijk  heeft de rechten op de 
schoenen tot op 8 franken het paar-% op halve 
schoenen tot op 5.25 franken het paar gebracht. 
Deze nieuwe rechten vertegenw oordigen eene 
gem iddelde verhooging van 3 io  ten honderd 
op deze van voor den oorlog. Zw itserland en 
Italien zetten den invoer stop of maken hem  on
mogelijk.

Om tegen deze m aatregelen verzet aan te 
teekenen, en onze diplom atische vertegenwoor
diging de noodige gegevens te verschaffen om 
in naam  van onze bedreigde nijverheid op te 
komen, zijn er donderdag laatst afgevaardigden 
van onze verschillige nijverheidsbonden, na
melijk, van den B ond der B orstelfabrikanten, 
van de m aatschappij van Reizigers, H andelaars 
en F abrikan ten  « Spoed en Moed » van den 
Bond der Schóenfabrikantan en van vertegen
woordigers van de W eefnijverheid door onzen 
Volksvertegenwoordiger S taatsm inister en Mi
nister van Econom ische Zaken Vande Vyvere 
ontvangen geweest.

H et onderhoud, dat ongeveer een volle uur 
duurde, gaf aan onze afgevaardigden de m o
gelijkheid den M inister op de hoogte van den 
toestand te houden, en hemmte doen uitschijnen 
dat ingrijpende m aatregelen dienen genom en 
te worden om het dreigende gevaar dat zoowel 
op economisch als op sociaalgebied op onze 
stad weegt, te kunnen afweren.

Met groote kennis van zaken heeft M inister 
Vande Vyvere het onderhoud geleid, en met 
onze afgevaardigden de m aatregelen besproken 
welke zouden kunnen genomen worden ter 
verdedigingonzer stedelijke nijverheidsbelangen.

H ij verzekerde onze afgevaardigden van zijnen 
persoonlijken steun in deze zaak en gaf hen 
de verzekering dat onze regeering alles in 
het werk zou stellen om onze naburen, en in 
het bijzonder E ngeland  en F rankrijk , tot betere 
gevoelens tegenover ons te brengen.

Onze afgevaardigden waren uiterst tevreden 
van de ontvangst welke hun  te beurt viel, en 
verwachten er de beste gevolgen van.

W ij achten het ons ten plichte hier opent
lijk een bijzonder woord van dank te richten 
aan M inister Vande Vyvere voor zijne bereid
w illigheid in het behartigen van de belangen 
onzer gewesten, en het goed onthaal dat deze 
vertegenw oordiging bij den H eer M inister 
heeft genoten :

WAT HELPT KAA.RS EN BEIL, ALS DEN 
UIL NIET ZIEN EN WIL . maar.. WILLEN IS 
KUNNEN.. Vooraleer uwe spaarcenten in inge
wikkelde zaken te plaatsen of jarenlange en on- 
yerbreekbare verbintenissen aan te gaan. wend 
U volle vertrouwen tot onze Agenten uwer 
streek, die met de meeste bereidwilligheid en 
kosteloos, alle inlichtingen zullen geven. 

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/*
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0

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

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FEANKS.
Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN. 
Gesticht in 1909. — Postcheck-Eekening 019.

Telefoon 3081.
AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier 
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.
Mr Achille Tanghe 

Hoofdonderwijzer, Emelghem.
Mr Jules Oost 

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

woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.____________________

STAD ISEGHEM.- SintHilonius’ parochie.

ZONDAG 21 AUGUSTI. — Viering van het twee
honderdjarig bestaan van het Broederschap van 
het H. Sacrament.

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

10 P L E C H T IG E  H O O G M IS  gezongen door 
de E . E . P aters C apucienen.

11 Seffens na de 'H oogm is, in h e t G ilden
huis V O L K S V E R G A D E R IN G  m e t^ a n sp ra a k  
door P a te r R E N É  C apucien.

3 P L E C H T IG  L O F .
4  B E T O O G IN G  ter eere van het H . Sa

cram ent. V O L K S O P T O C H T  voor Iseghem  en 
om liggende, voor m annen en vrouw en. Op 
het K erkplein L auda Sion en zégen m et het 
H . Sacram ent.

G ebenedijd  zij Jesus in het A llerheiligste 
Sacram ent des A utaars.

—  K O S T S C H O O L  —

der Zasters van de Onbevlekte Ont vangenis
(Apostolinen)

BERCHEM bij Audenaerde.

Lager en m iddelbaar onderwijs. H andels
wetenschappen en H uishoudkunde. Vreem de 
talen. Snelschrift en schrijfm achien. N aaischool.

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

Tentoonstelling van Hoenders 
TE ISEGHEM.

De weerde der prijzen die zullen te winnen 
zijn door de bekroonde dieren in de hoender- 
tentoonstelling van October aanstaande zal de 
som van zes duizend franks overschrijden. Een 
groot getal eereprijzen zijn immers toegekend 
aan de schoonste loten boven den prijs der 
klasse dien zij tegelijk zullen behalen.

Het is te voorzien dat de tentoonstelling een 
machtig middel zal zijn om den kiekenkweek 
alom te verspreiden. Volgens het oordeel van 
voorname ingenieurs van den Boerenbond is 
de kiekenkweek een der winstggvendste takken 
van den landbouw, wel te verstaan als hij 
verstandig uitgebaat wordt.

Daarover zal natuurlijk meer gezeid worden 
tijdens de tentoonstelling zelf, in de voordracht 
en lessen die ter gelegenheid van het Congres 
zullen gegeven zijn.

Er mag ook op gesteund worden dat de 
bijval der voorgaande tentoonstellingen de aan
dacht op Iseghem getrokken heeft van allen 
die zich met de kweek bezig houden. Dezen 
hebben bij de bestierleden van onzen Hoèn- 
derbond aangedrongen voor het houden der 
nationale tentoonstelling in onze stad.

Alle inlichtingen zijn te bekomen bij den 
schrijver M. V. Laridon.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

M arie Anseeuw, dv. Em eric en Sylvie Focquet. 
— G erm aine Debusschere, dv. Jerom e en M aria 
V andenberghe. — Cam ille V erlinde, zv. Ju liaan 
en M aria L ippens. — Michel Braekeveïdt, 
zv. A lberic en C lara L ippens. — Michel 
Feys, zv. Joseph en Silvia P erneel. — Pau la  
Denolf, dv. Camille en M aria Verschoot.

STERFGEVALLEN
Alois Galle, 27 j. wever, echt. Clara Van- 

dendriessche. — P harailde Bourgeois, bijzon
dere, echt. Michel D’hondt, — M arie Anseeuw,
3 d. dv. Em eric en Sil vie Focquet.

HUWELIJKEN :
H enri V andenberghe, ijzeren weg w. 35 j .  en 

Em elie M anhout, corsetm . 2 5 j. — E varist 
Vyncke schoenm . 38 j. en Irm a V erbrugge, 
hem denm aakster, 36 j. — Ju les Spillebeen, 
vlashandel. 35 j .  en M arie D ubaere, huisw. 
23 j . — Achille Dekwae, vlash. 29 j. en 
Zulm a Spillebeen, hu ish . 27 j .

e m e l g h e m : .

GEBOORTEN :
Paula en Paulus Wydaeghe, kinders van Medard 

ei Helene Debacker. — Gerard Daenens, zv. 
Gustaf en Margaretha Vancompernolle. — Elza 
Tavernier, dv. Florent en Julma Bekaert. — Geor
ges Vanacker, zv. Ernest en Maria Baert. — Maria 
Vergüte, dv. Hector en Irma Grymonprez. — 
André Verscheure zv. Cyriel en Maria Desmet.

STERFGEVALLEN :

Celine Demeyere,'29 j. echt. Arthur Vanden- 
driessche, Tinnenpotstr.

HUWELIJKEN :
Petrus Mestdagh, landw. en Eomania Einnaert, 

kantwerkster.

geigattEaM»c?an8n3i^aegamsafigaai^6esaiie£aHes8ftSîgtti^ft8^«^8Hg

Technisch Bureel W. VERCOUTERE
TELEFOON : 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

......  Telegram adres BETARMÉ. Gent.

H . VAN GORP & CIE A n tw e rp e n

DEPOT VAN OLIËN

voor Machienen, Motoren, Dynamos en z.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.

—  R O U S S E L A R E R E C H T E R  O E V E R  D E R  V A A R T  

“  Z E E S T E R R E  ,,

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

--------- ---  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N -------------
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C R É D I T  FONCIER D ’ f l T O S
HUXiPHÜIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 . 000 .000

A. Bankrekeningan : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %

2 op veertiendaagsche rekeningen 3.85%

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 3.60 o/»
2° op termijn van een jaar 4. °/°

3' op termijn van twee jaren 4.25 °/°

A ANKOOP en VERKOOP van Franscb. Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan mm bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

VACANTIE LEERGANGEN 
Voor Onderwijzers.

Do N orm aalschool van T houront zal een va
kan tie  leergang over LANDBOUW geven. Van 
M aandag 11 Sept. to t Donderdag 14 Sept.

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

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

Be Bestuurder der Normaalschool, 
____________________ Ai.b. DE COëNE.________

D em d erg e teek en d e  Alfons CARBON m aakt 
eenieder bekend d a t hij de schulden door zijn 
v rouw  Marie HEYMAN gem aakt niet erkend.

Alfons CARBON.

Studie en leiding van werken in gewapend beton 
Yzerconstructie en Nijverheidsbouw

Voorontwerpen zonder verbinding.

Het b3stuur van het bareel is toevertrouwd aan M. M. D. de NORONHA, 

Civiel Ingenieur A, I. G.

Als Raadgevend-Ingenieur fungeerd Hoogleeraar G. MAGNEL, de bekende 
betonspecialist.

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

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

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KGRMIS
Vernieuwing van artikelen bij

A. (DoenaeFt-floppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

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

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

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

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

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

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

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

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

Snijschool demeere kortruk
-- _------- Conciencestraat 5 o
voor Juffers. Heropening der snij- en naailessen 
3i Augustus.

Vraagt inlichtingen. — Van heden af tentoonstelling der wintermodellen.
— GAAT Z IE N  E N  OORDEELT  —

. ü o c v p »  FOURNOIS in KOPER, Inlichtingen ten bureele van ’t blad.
Een gediplomeerde STOKER MACHINIST

vraag t plaats in eene fabriek . Zich te wénden 
ten bureele van 't  blad.
G ^ e v r a a s i ' f i  bekwam e bureel bediende
hebbende zijnen m ilitairen  dienst geeindigd, of 
Jufvrouw  zeer bekwaam  voor bureelw erk  — Goeden loon.

G r e v r a a g d .  b i j
Cyriel SINT0B1N-VAN00MMELE

de Pélichystraat 26, ISEGHEM
Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor brosks, vasten, nuns en 
vrouwhemden, rokken, bloussn en kinder- 
kleedjes. v

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

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

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

T E  K . O O P

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

1 jaar oud.

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

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

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

Bergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D IC K
telefoon 333, ~ 73, Coupure, GENT.

Ftechtstreeksclien in vo e r .

M ARKT PRIJZEN .

KORTRIJK 16 Aug — H aver, G5 to t ' 75 
peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 14 à i5 ,00  f r .d e  kilo; eieren ’t stuk , 0,33 
koolzaadolie, 225 tot 233; lijnzaadolie, 195 to t 
000 ; koolzaad 00 to t 000 ; lijnzaad, 000 tot 
00; koDlzaailideken, tot 00 ; lijnzaaik oeken  
81; sodanitraat, 73 ; am m oniak, 72-00
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, G5 to t 67 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 to t 8.

Markt van Iseghem.
13 Aug. — Boter 14,00 fr. — Eieren 53 ct.
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GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimenlbuizen
Koop. “ HOTEL DU COQ D'OR „ met 4 aren 

ijkvloer-1, groote Café eatplatts, keike n en koer 
stagie5 groote slaapkamers ; tweede stagie 8 

merken boven 3 mansarden.
Aehiel Deny.-*.

]/! O/o INSTtól.PENNING.
ËL Donderdag 1 Septem ber 1921. 
3LAG Donderdag 15 Septem ber 1921, 
m 5 ure stipt m.het “ HOTEL DU COQ D'OR „ 
'id. >

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E LS  te Houssslare.

SPOEDIG EN VERZORGD WERK

OVERSLAG, Dinsdag’ 6 September 1923, om 2 ure
namiddag, ter herberg “ ,CAl?É, DE L’YSER te 
Rousselare, Statieplaats, van :

Gemeente ROLLEGHEM CAPELLE,
— — wijk de Geusche Smisse, —• —

Eene allerbeste
H O F S T E D E

benevens nog een ander W O O N ST, groot in 
het geheel 21 heet 2 aren, 4 centiaren .

G ebruikt door den heer Alfred D ecruw enaere, 
aan 5  000 fr. te jare, met recht van pacht tot
1 O ktober 1922.

VERDEELD IN  KOOPEN  
Alle vergoedingen hoofdens oorlogsschade 

w orden m edeverkocht en bedragen voor de 
gebouw en op prijs van 1914 fr. 613;»,54.
Met gewin van i\2 O/o IN ST ELPEN N IN G .

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N

in de Statiasïraat te ISEGHEM.
Zich te bevragen bij den Notaris LE C0R3ESIER. 

Ï J i t  tesx* ixïui's.ci ifce l i o o p e n  :

5 (lïwfjijkc Woonhuizen
in de Siabbaartstraat, ISEGHEM.

Gemak van betaling 
Slabbaartstraat, nu S.“».

Zich te bevragen

Studie'vaa den Notaris VANDE MODRTELE te Iseghem,

Openbare Verkooping.
Stad ISEG H EM .

I -  De herb rg * ROODE POORT „ met stalling 
en 1 a 50 ea. : gelegen op de Zegeplaats.

Rewoond door M. Jules Bourgeois.
I I  — Ken WOONHUIS dienende voor Winkel met 

65 ont. gelegen ho3k Zegep.aats en Keteljtrast.
Bewoond door M. Cyriel Depreit=re.
I I I  — De herberg “ DE EENDRACHT „ met 5 a. 

40 ca. gelegen in de Slabbaerd-traat.
Bewoond door M. Camiel Degheldere-Decoopman.

Gemeente IN G ELM U N ST ER
De wel gekende iherberg' en standplaats “ DE DRIE  

KONINGEN „ met 11 aren dicht bij de Plaats. 
Bewoond door M, Jules Soenen». ,

’ 1/2 0io INSTELPENNING.
INSTEL Woensdag' 31 Oogst 192',
OVERSLAG Woensdag- 14 Septenibsr 1921, telkens 

om 4 ure (ö ure stipt) te Iseghem in “ DE ROODE 
POORT „ voornoemd.

T J i ï  t e r  l i a n c l  t e  k o o p
eene zeer goede partij

Z  A  A I L  A  N D
Kunnsnda disnen voor bouwgrond

Gr. ot 50 aren 92 centa
gelegen te ISEGHEM\

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

VUYLSTEKE Gebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakèrij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dwarsstraat, 4, ISEGHEM

Oud huis vooi4isen van AUQ. VERHELLE, 

hoek dsr Papastraat.

Bij duze niia'f ik h)t publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten mat het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere, 

'l ie t  .naken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor geb>».v3ü enz alles wat onzen stiel betreft. -

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

IN  DE GOUDEN~ PLU IM

Cyrills Sintoto-ïamloiiele
âe Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VANGemaakt? Vrouw* ej Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

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

ELLEGOEDEREN, enz.

flmand Denys-flo.ehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

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

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

1° Omlat het gezicht met een 
nieaw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die onsjuist 
liet nam,nar van ’t gezicljt aanduid, 
o.n mît den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaron, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt -

2° Omdat' het huis voorzien is vau uitgelezene glazen en alle verschiliige 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 concnrentieën zijn. Glazen, op recept der 
id. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en piuce-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazeji, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het, hais is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoogen; 
Specialit it van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
tuteur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

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

Men lette goei op ons adres :

Ganniin Hast-Auns, SI A.mndstraai 8, taqan de N ordstraat, Rousselare.
Er is altijd een osgmeester ten ieder beschikking.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

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

BELLA
IN VRAC, KILOS 

I 2 KILOS

NIIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
Dc Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

=  P A S T  A

S p e c ia lite it  voor S u ik e rb a k k e rs

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Soo^fliare Bediening'. Franco ’t huis besteld.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM

Flousselarestraat, 30

~-K

Dr DELCROIX

Edm. MOREL

Kunsttand3n, Gebitten, Heslkundigs tandbewerking, Herstellen van gebitten, enz.

Doctor II. Van Quaetliem

Specialiteit vu  Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenom en), 
van 9- t 3t 12 en van 2 to t 5 u re , ten zijnen
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat,

Roussslare.

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 Hsrstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

In  de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
t'oupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooraileer aankoopeu te doen, komt 
zién naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie onmogelijk.

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 e i  eerste klas van kleuren, ’t is al den 
/.elfden arb.nl en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker
Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
ÎCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

8IERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

n ira
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Molelbroiiwerij Gebroeders Calleliaut, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels |
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP )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
Dï m ‘ l,05tS7 * Är  l 2, ISEGHEM.recht over bt Hilomuskerk .

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEQHEM.

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.v
M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZO N DER  A FGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEuT vÂn" 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, ISEGHEM

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 :

-- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

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

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

B IJ  DEN  UITVINDER

Apotheek
Opvolger van A. Rodenbach, IS E G H E M

f f

'ö

Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

O P E N I N G  V A N  E E N  W I N K E L
van alle slach van W IT G O ED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk -- D ubbel Sterk  
'W estm inster Stout 

Sckoth-ale — J?âle-ale.
Verkoop van W ijn e n

HANDEL in KOLEN.

H U I S

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

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Châles, Handschoenen, Hemden, Baeien eu Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN-en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lljnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spieialileit van

CORSETS Merk H. D. B.


