
DE MNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50 fr . ’s ja a rs . Buitenland 1 0 fr.

D R U K K E R - U IT G E V E R  :

J. DE BUSSGHERE-BONTJ3, Rousselarestraat, 9 7

AANKONDIGINGEN : 
Notarieels en andere 0,40 per regel» 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

W O E K E R .
Onder woeker verstaat men de uitbuiting 

van den nood des evennaasten tot eigen ge
win. Onder woeker verstaat men nog toeeige- 
ning van vreemden eigendom in handels- en 
bankzaken. Woeker is ook geld uitleenen tegen 
buitengewoon grooten kroos.

*
* *

We hebben allemaal binst den oorlog de 
woekeraars aan het werk gezien. De onmis
baarste dingen, de etelijke waren stegen tot 
ongehoorde prijzen. Sommige mannen kochten 
alles op van zulke of zulke soort, en stapelden 
alles in hunne magazijnen op. Na eenigen 
tijd gingen de stapelhuizen wederom open, 
maar alles ook moest hooger en duurder be
taald worden. Geen wonder of hebben sommige 
opkoopers fabelachtige sommen geld gewonnen 
op den ru? van het volk. In betrekkelijk korten 
tijd zijn sommige, dank aan hunne woeker
winsten schatrijk geworden.

*
* *

Woeker heeft altijd bestaan : zoolang er geld 
is in de wereld, zoolang ook zullen er Judassen 
zijn en woekeraars.

Onder de Israëlieten werd woeker streng 
gestraft. Door den band toch werden de wetten, 
die den woeker verboden, heilig nageleefd onder 
de Joodsche bevolking.

Seneca, de Grieksche wijsgeer, die zoo heer
lijk kon schrijven over de schoonheid van de 
deugd, was een groote woekeraar.

Brutus, de Roomsche omwentelaar, had zijn 
aandeel in de loensche en ^smerige geldklop- 
perijen van zijnen tijd.

Cicero, de beroemde redenaar, verheerlijkte 
de groote woekeraars, die meest deel ..uitmaken 
van cfën ridderstand en aanzag ze ~als de 
bloeme van de hoogere standen, het sieraad 
van de samenleving en den grondsteen van 
den staat. Van medelijden met het arme volk 
was bij hem geen spoor te vinden.

* *
*

Binst de middeleeuwen heeft onze Moeder 
de H. Kerk dikwijls hare banbliksems tegen 
den woeker moeten losdonderen. Zij verbood 
de woekeraars kerkelijk te begraven, en de 
pastors, die dit gebod durfden overtreden, wer
den van hun ambt ontslagen. De H. Communie 
werd geweigerd aan de woekeraars.

*
* *

in onze vooroorlogsche tijden werd de arbeider 
uitgebuit en werd in den groothandel en in 
de grootnijverheid gewoekerd, dat het een echte 
schande was : in veel fabrieken werden de 
werkmenschen gepaaid met een hongerloon : 
vandaar dat de geest van omwenteling en 
wraakneming tot in de diepste lagen van de 
volksklas doordrong. De potentaten van groot
handel en grootnijverheid schenen tot leuze 
te hebben : het volk weinig betalen en meteen 
het »volk ontkristenen en verbeesten ! Daar 
zijn ze ongelukkig in sommige streken van 
Frankrijk en Belgenland geslaagd : dat is het 
gevolg van de hebzucht en den woekergeest 
van de groote bazen en geldzakken der groot
nijverheid, zegge in onze vooroorlogsche tijden.

*
* *

De gevolgen van den woeker ?

Haat en verachting. De woekeraar heeft 
geene vrienden. Hij zelf weet, dat deze die 
hem hooge kroos moeten uitkeeren, zijn vijand 
is. Ik ken geen hatelijker schepselen dan den 

woekeraar.

— Moeder, zoo vroeg ik toen ik nog een 
jongen was, moeder wie is die lange grijze 
vent met zijn zwarten frak en hoogen hoed ?

— ’t is de woekeraar, jongen.

_  ?

— Ja, dat is de man, die in de jaren veertig 
al het koorn opkocht van de streek, en die 
het daarna aan zeer hooge prijzen verkocht ; 
de arme menschen konden daar niet aan, en 
ze leden groot gebrek. Maar jongen die man 
zal gestraft worden in hemzelf of in zijne 
kinderen : gij zult dit zien en beleven.

Inderdaad : die woekeraar had twee zoons. 
De oudste heeft gespekuleerd in de beurs, 
heeft bankroet gemaakt en is gpvlucht naar 
Griekenland. En de jongste zoon wiens fortuin 
door den oudsten werd opgeëten, doolde weg 
naar een vreemd land, waar hij hemzelf aan 
den hals gebracht heeft.

* *
*

Nog andere gevolgen van den woeker :
De woekeraar heeft een schrik voor mogelijke 
verliezen en voor restitutie. Hij wordt een 
hardvochtig mensch. Hij sterft een onzaligen 
dood. Hij ondergaat eeuwige straffen.

De H. Bernardin van Siena vertelt, dat 
«en schrikkelijke duurte uitbarst te Rimini in 
Italie. De prijs van de tarwe steeg maar al

tijd stijgen. Een woekeraar had veel tarwe 
opgekocht, en wilde geen graantje verkoopen, 
in de hoop dat de prijs nog zou stijgen. En 
toch zonk de prijs en al de menschen jubelden. 
De woekeraar hoorde dit zeggen.

— Van hoeveel is hij gezonken ? vroeg hij.
— Van de helft, riepen de menschen.
De woekeraar stond als versteend aan den

grond genageld, toen''hij dit hoorde. Van de 
helft gezonken ! herhaalde hij gedurig. Hij 
trok huiswaarts : Van den helft gezonken ! 
zei hij aan vrouw en kinderen.

Hij legde hem te bed en men haalde den 
priester : Van de helft gezonken ! herhaalde de 
woekeraar. De priester vermaande hem tot 
biecht en boete : Van de helft gezonken 1 was 
het antwoord. Hij stierf en zijn laatste woord 
was : Van de helft gezonken !

De Meenennaar. Edm. D enys.

OntvolkiDg van het Walenland.
De Heer C. Jacquart, heeft in de « Revue 

Catholique des Idées et des Faits > de indrukken 
neergeschreven in zijnen geest verwekt door 
het uitpluizen der cijfers van de volksoptelling 
van 31 DecemBer 1920.

« Als men de statistieken naziet, schrijft hij, 
merkt men op dat het overschot van het sterfte
cijfer op het geboortecijfer — wat het begin 
is van het verval van een ras — in zekere 
deelen van het land merkelijk grooter is dan 
in andere gewesten.

In 1915 en 1916 doet het doodend verschijnsel 
zich reeds voor in de Walenstreken van ons 
land, ierwijl men in Vlaanderen nog een over
schot van geboorten waarneemt.

Het is maar in 1917 dat er bijna overal 
meer overlijdens zijn datf geboorten ; de uit- 
mtMiesingMt — nipüegeoeJwantl« ('.& omstan
digheden de geboorten de overlijdens overtreffen
— komen in Vlaanderen voor.

Van den anderen kant, heeft, na den oorlog, 
het geboortecijfer dat der sterfgevallen over
troffen in al de Vlaamsche arrondissementen ; 
het tegendeel heeft zich voorgedaan in de 
Waalsche arrsndissementen.

Het is maar in 1920 dat deze meer geboorten 
aangeven dan overlijdens, maar enkel voor 
het onbeduidend getal van 14.(502.

De slotsom der volksbeweging voor de twee 
deelen van het land voor het tijdvak 1910- 
1920, is :

Overschot van het geboortecijfer op het 
sterftecijfer : in Vlaanderen 208 996 ; in het 
Walenland 8.345 overlijdens meer dan ge
boorten. In het arrondissement Brussel dat 
gemengd is, 9 318 geboorten meer dan overlijden

Het overschot der overlijdens is als volgt : 
Henegouw 8.079 ; Luik 4.646 ; Namen 2.494 ; 
arrondissement Nijvel 254. De provincie Lux
emburg maakt uitzondering ; er zijn 7 128 
geboorten meer dan overlijdens.

*
* *

Daar zijn nog twee kleine bemerkingskens 
bij te voegen :

1° Tot in 1920 ontbrak nog een aanzienlijk 
deel der bevolking onzer provincie West-Vlaan- 
deren ; zonder dat, ware de winst der geboorten 
op de overlijdens voor het Vlaamsche gedeelte 
van het land nog grooter geweest.

2° Gedurende de vier jaren bezetting hebben 
Oost- en West-VIaanderen, die deel uitmaakten 
van het Etappengebied en Operatiegebied meer 
geleden dan de Waalsche provinciën, waarvan 
slechts een klein deel tot Etappengebied heeft 
behoord

Nochtans is het daar enkel in de twee slechtste 
jaren 1917 en 1918, dat het geboortecijfer 
beneden het sterftecijfer daalde.

3° Indien de bevolking van Belgie niet ver
minderd is in het l ('jarig tijdvak 1910-1920 
is het ontegensprekelijk dank aan de Vlamingen.

Men mag het dus als een geluk beschouwen 
dat de politiek van verwaalsching, welke van 
1830 tot 1914 van Brussel is uitgegaan, geen 
bijval gehad heeft.

Aan de Vlamingen verwijt men dat zij het 
Belgische Vaderland willen vernietigen, terwijl 
zij het doen aangroeien ; de Vlaamschhaters 
die zich niet bekreunen om de toekomst van 
het land bezetten de schoonste en beste plaatsen. 
Dat men de Vlamingen recht doe en geheel 
Belgie zal er bij winnen.

Het Zomeruur.
Dus in den nacht van 25 à 26 Maait zal 

het zomeruur in voege komen. De menschen 

zullen weldoen van vooralleer Zaterdag naar 
hun bed te gaan hun horlogie één uur voor» 

uit te steken,
In  verschillige andere landen zal ook het 

zomeruur ingebracht worden op voorgestelden 

datum.

Yertoog over de Bedevaart 
naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Nog beter dan in de schoonste jaren van 
voor den oorlog, schreef onlang het « Journal 
de la Grotte », heeft het volk gedurende het 
jaar 1921 beantwoord aän den oproep der O n 
bevlekte Maagd. « Ik  verlang dat men hier ter 
bedevaart kome ! Ik verlang hier volk te zien !»
— Ziehier eenige gegevens ons welwillend ter 
hand gesteld, door M r Marquèze, den uit
muntenden statieoverste van Lourdes en door 
zijne bedienstige onderoversten de HH. Escaré 
en Lagarde.

Het getal reizigers, dat van 1 Januari tot 
31 December 1913 aan de standplaats van 
Lourdes afstapte, was 673 632, terwijl van 1 
Januari tot 15 October binst het jaar 1921, 
het getal reeds 714.077 beliep.

Van die 714.077 reizigers binst de negen 
eerste maanden en half van 1921 zijn er :

17.672 in Januari aangekomen ;
19.448 in Februari,
35.381 in Maart,
40.043 in April,
52.989 in Mei,
71.129 in Juni,
73;.260 in Juli,
1936 " in Oogst,
156 531 in September.
48 946 van 1 tot 15 October.

Wij moeten doen opmerken dat het getal 
reiskaarten aan de Standplaats van Lourdes 
afgegeven kleiner is dan het getal reizigers 
Rond de 30 per honderd hebben eene kaart 
voor omreizen en hebben dus niets af te geven,
c? kaarLüi! l ijn  gaUÜK vaar verschil
lige -'soms tot honderd vijftig samenreizende 
personen.

In 1920 zijn er te Lourdes 575 881 reizigers 
afgestapt. Dat maakt dat met 15 October 1921 
reeds 138 195. reizigers meer afgestapt dan in 
gansch 't verleden jaar.

Reken daarbij buurtspoorweg Bagnères de 
Bigarre naar Lourdes', gespan, autos, rijwielen 
en voetgangers. Te Lourdes schat men (voor
9 1/2 maanden) op 800 000 bedevaarders.

En Belgie ?

Negen groote nationale en diocesane bede
vaarten, met 12.450 bedevaarders : Andere 
groepen met ongeveer 3000. Neemt er een goed 
500 bij die op bun eentje gingen, en dat rnaa'^t : 
16000 Belgische Pelgrins voor Lourdes - De 
ziekenwagens brachten 60u kransen aan- — 
Vier Bisschoppen vergezelden hunne bedevaar - 
ders : Mgr Crooy, bisschop van Doornijk ; 

Mgr Heylen van Namen; Mgr Seghers van 
Gent en Mgr Laminne hulpbisschop van Mgr 
Rutten den bisschop van Luik.

Eere aan O. L. V. van Lourdes en aan hare 
vereerders.

B elgisch T ijdschrift O . L. V. van Lou rdes .)

Een Leger-Generaal in de 

Kloosterorde van den H. Benediktas.
Verleden Dinsdag, 21 Maart, feestdag van

H. Benediktus, heeft generaal Graaf De Grunne, 
die sedert eenige maanden in het klooster der 
Benediktijnen te Maredsdous verblijft, voor 
goed de wereld verlaten om zijne kloosterge
loften af te leggen.

Ziedaar eene gebeurtenis van groote betee- 
kenis die zeer zeldzaam voortkomt.

Graaf Frans de Hemricourt de Crunne werd 
geboren te Brussel den 19 Februari 1850. Hij 
studeerde in het kapellekollegie te Orleans 
onder het bestuur van Mgr. Dupanloup.

Zijne studiën voltrokken in de Belgische 
militaire school, verliet hij tweede geklasseerd, 
de promotie der bijzondere wapens. In 1873 
huwde hij mej. Madeleine de Montalambert, 
derde dochter van’ den wereldberoemden re
denaar.

Eerste uitgekomen in de oorlogsschool 
werd hij onderluitenant benoemd bij het 49 
regiment artillerie, werd leeraaT  benoemd ih 
oorlogsgeschiedenis en algemeene geschiedenis.

Hij werd ordonnancie officier benoemd van 
Koning Leopold II ; 9 jaar later werd hij 
vleugeladjudant benoemd van Prins Albert.

Bij het huwelijk van deze laatste werd hij 
terug professor in de oorlogschool en werd 
terzelfdertijd kapitein benoemd.

Uit zijn huwelijk had hij 8 kinders, 5 jon
gens en 3 meisjes. Allen zijn getrouwd ter 
uitzondering van eene zijner dochters die zuster 
Franciskaners is in Congo.

In 1914 werd hij als kolonel op pensioen 
gesteld, maar toen de oorlog uitbrak engageerde 
hij zich met zijne vijf zonen in het • Belgisch 
leger ; een der ionen werd in Kongo gedood.

Tijdens de belegering van Antwerpen had 
hij weer het bevelhebberschap van zijn regi
ment op zichgenomen.

Wanneer de Belgische regeering te Havre 
aankwam, wierd hij verheven tot generaal 
majoor en benoemd tot hoogere opperbevel
hebber van de Belgische standplaats te Ste- 
Adresse (Haver

In 1918 keerde hij na den oorlog teruy in 
Belgie. In September 1920 verloor ; hij zjjnr 
echtgenoote en in Februari 1921 trad hij als 
novice in het klooster der abdij van Maredsous

Heden, 21 Maart, na zijn proefjaar voleindigd 
te hebben, legt hij zijne plechtige kloosterge
loften af.

Welk schoon, ontroerend en stichtend voor
beeld van godsvrucht, zelfverloochening en 
kristene onderwerping.

De Ronde van Vlaanderen.

S m erte iijk  ongeluk te Iseghem  
aan de bevoorradingskontrool.

Zooals wij in het nummer van verleden 
week aangekondigd hadden, heeft de Ronoe van 
Vlaanderen Zondag plaats gehad. Bij het sluiten 
der kontrool hadden 9l deelnemers hun rug* 
nummer gaan afhalen aan het uitgangspunt te 
Gent. Van in het begin wierd er zeer vlug 

gereden, vele motos en automobielen maakten 
de koers mede, welke in verschillige plaatsen 
groote belemmering veroorzaakte.

Tussdien Thourout en'ifseghem « m  Lem» 
Devos van Ardöye een voorsprong. Het was
11.45 toen hij in Iseghem aankwam, hij had 
hier reeds 6 minuten voordeel op den tweeden 
Pelisier die om 1151 in dolle vaart onze Stad 
kwam binnengereden gevolgd van de anderen.

In het begin der Gentstraat was door de 
zorgen van het inrichtingskomiteit der koers 
de straat langs beide kanten afgespannen tot 
aan het Gasthuis de Gouden Leeuw waar de 
bevoorradingskontrool was ingericht. Vele autos 
en motos waren daar toegekomen, en gedurig 
reden er beroepsrenners en sportliefhebbers 
heen en weer.

Een auto waar de Sportreporter van het dag
blad de Nation Belge in zat stond links de 
Gentstraat en den Heer Ferdinand Leys reporter 
die de Ronde van Vlaanderen volgde was er 
uit gestapt om Cyr Van Hauwaert te groeten 
die aan den overkant der straat stond met 
zijn moto Op het zelfde oogenblik kwam een 
auto toebehoorende aan M. Devos deurwaarder 
van Rousselare aangereden. M. Leys en Van 
Hauwaert werden gevat. De eerste rolde onder 
den automobiel en Van Hauwaert kwam er 
van af met eenige kneuzingen. Seffens werd 
M. Leys door eenige der omstaanders ten huize 
van M6 Gasquet-De Brandere overgebracht, 
waar hij door de geneesheeren Vandewalle en 
Verhamme van Iseghem verzorgd werd.

Uit het eerste onderzoek bleek het dat M 
Leys drie ribben gebroken was en aan de 
beenen erg gekwetst. Seffens wierd de Nation 
Belge en de familie hierover bericht

M. Van Hauwaert wierd verzorgd ten huize 
van M Julien Clement, Om 1 u namiddag 
nam Van Hauwaert den trein voor Brussel 
doch heeft hem seffens moeten te bed leggen 
als hij t’huis kwam.

M Devos zoon, en M. Vansteyvoorde ziin 
schoonbroeber, staatscommissaris die beiden in 
den auto zaten, waren zeer aangedaan door 
dat groot ongeluk welke zij onvrijwillig hadden 
veroorzaakt Seffens deden zij de beste zorgen 
aan de gekwetsten toedienen en drukten hunne 
groote spijt uit om het gebeurde.

Intusschen ging de velokoers zijnen gang en 
Leon Devos van Ardoye kwam de eerste toe 
in Gent. Hij had de koers gewonnen in 8 u. 55 m. 
20 s de tweede was Brünier Jan in 9 u. 3 m. 3 s. 
de derde Pelisier in 9u. 23 m 3 s. enz.

Gedurende de volgende dagen der weke wierd 
dit pijnlijk ongeluk nog voort besproken orrder 
•onze bevolking, en ’t was met voldoening dat 
een ieder vernam dat M. Leys tot.groote 
beternis was gekomen en waarschijnlijk naar 
Brussel zou kunnen overgebracht worden 
Verders deed M. Van Hauwaert door tusschen- 
komst een onzer medeburgërs ons het volgende 
schrijven geworden, om in het weekblad te 
verschijnen.

* Van Hauwaert Cyriel bedankt bij deze de 
« bevolking van Iseghem voor de menigvuldige 
« bewijzen van genegenheid hem betoond bij het 
« ongeluk hem en den Heer Leys opsteller van 
« de Nation Belge Zondag laatstleden overge- 
« komen.



Het gezonken goudschip.
Het bergingschip <> Racer » wordt thans in 

de dokken te Portmouih gereed gemaakt om 

binnenkort zijn werk te hervatten op de plaats, 

waar, de bekende hui pk ruiser « Laurentic », 

vroeger een stoomschip van de White Star

lijn, tijdens den oorlog door een mijn of 
torpedo tot zinken werd gebracht.

Het stoomschip had naar reeds herhaalde

lijk werd gemeld, een aanzienlijk bedrag aan 

goud aan boord, waarvan reeds een hoeveel

heid ter waarde van 4 miljoen pond sterling 

door duikers is bovengebracht. De « Racer » 

zal thans trnchten, het overige van het goud 

boven water te brengen. De « Racer » behoort 

tot de n Salvage Section », welke door de En
gelsche admiraliteit tijdens den oorlog werd 

opgericht. Het vaartuig is met de meest mo

derne werktuigen voor het bovenbrengen van 

wrakken, enz. toegerust.

Geldverduisteringen.
De Brusselsche gazetten melden wederom 

dat er zouden geldverduisteringen ontdekt 

zijn door t gerecht, in de hoofdstad en 

te Antwerpen, t zuilen voorzeker weeral een 
hoop dutsen van menschen in de prijzen zitten. 

Die geldschurken zouden moeten vëel strenger 

gestraft worden, maar 't komt er altijd vanaf 

voor die kerels met verzachtende omstandig

heden.

Oorlog aan den Godsdienst in Rusland.
Uit Moskow .wordt gemeld :

Het centraal Russisch kommunistisch komi- 

teit heeft aan de provinciale komiteiten voor
geschreven van eene zoo omvangrijke mogelijke 

anti-godsdienstige beweging in het leven te 
roepen. De inbeslagneming der kerkelijke schatten 

en goederen moet voorafgegaan worden van 

konferenties, meetingen en besprekingen tusschen 

de kommunisten met het oog op de uitroeiing 

van het geloof.
De waardigheidsbekleders der ortbodoxe- 

kerk, reeds gedeeltelijk van hunne goederen 
beroofd, hebben nochtans een deel hunner 

historische schatten en hunne kunststukken 

verkocht, om den hongersnood te bestrijden.

Priesterlijke Benoemingen.
Mgr de Bisschop van Brugge heeft tot 

onderpastor van St Salvator te Brugge benoemd 
E. H. Ketele leeraar aan ’t klein Seminarie te 
Roeselare, in vervanging van E H De Meyer 
die zijn ontslag geeft, aan den ouderdom van 
73 jaren.

E. H. De Meyer is hier welbekend Het was 
een der volksgezindste priesters die in Iseghem 
geweest zijn. Hij kwam hier toe als geestelijke 
koster einde Juni 1893, toen pastor D ’Hulster 
hier omtrent 2 jaar was. Dan wierd de 9 u. 
mis des Zondags in St Hiloniuskerk ingericht 
welke is olijven oestaan tui na net vertrek 
van E. H. De Cocfc die M. De Meyer op
volgde als geestelijke koster in ’t jaar 1901 en 
te Brugge overleden is.

De eerste 9 u mis wierd gelezen in de 
parochiale kerk van Iseghem door E. H. De 
Meyer geestelijke koster den Zondag 5 December 
1897.

Intusschen wierd er eene tweede parochie 
op Iseghem gesticht te weten deze van ’t H. 
Hert. Daar de noodzakelijkheid van eene 9 u. 
mis dan niet meer bestond wierd zij eenvoudig 
weg afgeschaft en er kwam geen geestelijke 
koster meer.

E. H. De Meyer benevens zijn priesterwerk 
hield zich ook bezig met het genootschap der 
Xaverianen die alsdan een ongekenden bloei 
had verworven Hij bracht er eene welingerichte 
zangmaatschappij tot stand en een tooneelkring 
die nu en dan aangename volksfeestjes gaven. 
E. H De Meyer leefde mede met zijn volk 
en ’t was een der priesters die best den aard 
en de doeninge van de Boos Iseghemnaars 
kende en verstond. Groot en klein, rijk en 
arm was hem genegen en groette hem langs 
wegen en straten, hij was een waren volks
vriend. M De Meyer vond ook een aangenaam 
tijdverdrijf met ome plaatselijke geschiedenis 
te doorbladeren en aanteekeningen te doen en 
had volgeern aan ’t werk van Kanonik Tanghe 
Zaliger over Iseghem breeder uitgeweid, wanneer 
zijn doorluchtige Overste hem riep tot de be
diening der onderpastorij van St Salvator te 
Brugge, welke bediening hij tot heden zeer 
ievervol bekleed heeft, en nu zijn eervol ontslag 
komt te geven Moge hij nog eenige jaren 
eene welverdiende rust genieten in de schoone 
en aangename hoofdstad onzer provincie.

STADSNIEUW S
Voor onze Boeren

Zondag 2 April na de Vespers Maandelijksche 
Vergadering. Voordracht door M. Meerseman, 

over Aardappelteelt. Belangrijkemededeelingen 
namelijk over Belastingen.

Z it t in g  v a n  d e n  G e m e e n te ra a d , 
v a n  V r i jd a g  £4- — Het verslag is ons 
te laat toegekomen. W ij zullen het te naaste 

week mededeelen.

— Morgen Zondag om 5 1/2 u. zal er een 
avondfeest gegeven worden door de Meisjes 
der Germana. Naar hetgeen den spelwijzer 
vermeld beloofd het uiterst schoon en aange
naam te zijn. Het is een zeer aan te prijzen 
familiefeestje waar de ouders gerust hunne 
kinderen mogen naartoe zenden, en daarbij een 
deugddoende werk deze zoo schoone instelling 
die de Iseghemsche bevolking aan Baron Alexan
der Gilles de Pélichy te danken heeft aan te 
moedigen en te steunen tot het bewaren onzer 
jeugd.

J a m m e r l i jk  o n g e v a l. — Gisteren 
Vrijdag was de genaamde Michel Vander- 

heeren, metser wonende te Emelghem, aan

het werk op de Hofstede %'an den Heer C. Rebrv, 

Schepen der stad, toen hij opeens van boven 
de stalling waar hij werkzaam was naar beneden 

viel. Hij wierd in deerniswekkenden toestand op

genomen en naar ’t hospitaal overgebracht.

Burgersbond Iseghem.
Morgen Zondag 26 Maart van 10 ti.it 12 ure 

zal M. Gilot bestuurder van Maatschappijen, 
plaatsvervangend lid der wetgevende Kamer voor 
het arrondissement Rousselare-Thielt zich in het 
lokaal van den Burgersbond Café Royal Nieuw- 
straat ter beschikking houden vdér leden die hem 
zouden begeeren te raadplegen nopens economische 
vraagstukken, zooals oorlogsschade, stichten, her
vormen en overnemen van zaken en maatschap
pijen, beroepsaangelegonheilen, werkorganisaties en 
zoo meer.

De laatste Zondag van iedere maand zal M.
Gilot ziting houden op de zelfde uur en plaats 
als hierboven bepaald.

De leden van den Burgersbond die begeeren M. 
Gilot te raadplegen zullen -welgekomen zijn, doch 
worden verzocht hunne daartoe geschikte lidkaart 
mede te brengen welke hun is toegezonden geweest. 
Wij verhopen dat de leden van den Burgersbond 
groot nut en voordeel zullen kunnen trekken uit 
deze raadplegingen in ’t voordeel van hun eigen 
zelven en ook voor hun handel en nijverheid.

Een bestenâig Sekretariaat zal ingericht worden 
waarover wij verder de leden zullen inlichten bij 
naaste gelegenhèid.

In den Hoenderbond.
Dank aan den iever van het bestier van den 

Hoenderbond alhier, is de Maatschappij deze 
week verrijkt met twee prachtige toornen 
model-hoenders bestemd voor den teelt.

Tengevolge der loting die plaats had op de 
laatste bijeenkomst, is M. Lybeer in het bezit 
gekomen van eenen haan en drie hennen 
Faverolles, afkomstig uit de alomvermaarde 
Kweekerij van M .,V . Duperray te Maulette- 
Houdan. Men weet dat dit ras uitneemt door 
de fijnheid van het vleesch, goede legster en 
bijzonderlijk gekendmerkt is door het dragen 
van eenen krans donkeren dons onder den bek 
in vorm van baard. Eene der toegekomene 
hennen neemt hierin bijzonder uit.

Een ander fot Brabançonnes, ten deele ge
vallen aan M. Gryspeerdt, wierd bezorgd door 
den bekwamen keurmeestsr M. Van Waesberghe. 
Ook deze dieren zijn uitgelezen en beantwoorden 
in hooge mate aan al de vereischten van den 
standaard.

Zonder twijfel zullen vele leden van den 
bond eiers begeren om in ’t een of ’t ander dier 
rassen te komen. De voorwaarden zijn hun 
bekend. Die broedeiers kosten driemaal den 
den prijs der markteiers. Maar om in tijden 
gediend te zijn zullen de liefhebbers wel doen 
van zich onmiddelijk te doen inschrijven, voor 
het bekomen dier eiers, bij M. Valere Laridon.

De beste zorgen zullen verders gewijd worden 
aan het goed onderhoud en het afzonderen 
der beide toornen, en alles doet voorzien dat 
de Hoenderbond, benevens den Iseghemschen 
Kockiiit, weldra in het haïit ral rijn van menj' 
vuldige prachtige en nuttige dieren der beide 
voormelde voortreffelijke rassen.

V. O. S. Iseghem.
Op 18 April aanstaande, zijnde 3e Paasch- 

dag, zal de plechtige herbegraving plaats hebben 
van 6 onzer gesneuvelde Iseghemnaren.

In een volgend nummer zullen meer inlich
tingen daarover gegeven worden. W ij zijn 
overtuigd op eenieder’s medewerking te mogen 
rekenen.

Zondag 9 April om 3 1/2 uur ’snamiddags 
en Maandag om 7 uur ’s avonds, geeft de 
Tooneel en Zangafdeeling van den V. O S 
in den Schouwburg « ONS G ILDENHUIS » 
twee vertooningen van het beroemd drama 
« MARTEN DE BOSCHWACHTFR » door E. Pil- 
Deman, gevolgd van het blijspel « DE TREIN 
TE LAAT».

Kaarten te bekomen in het lokaal « Ons 
Gildenhuis » den Zondag in het lokaal V. O. S., 
bij Valère Clément, in den Gouden Leeuw ».

Iseghemnaren steunt de liefdadigheidsfeesten 
van V. O. S. waarvan de opbrengst bestemd 
is, voor oorlogsweezen, ouders van gesneuvel
den, invalieden en oud-strijders.

H et  B estu ur .

=  Eere-Communie —
Groote keus van KERKBOEKEN in leder 

prachtige M issels —  paternosters in nacre, 
zilver en verm eil 

paternosterheursjes, Portemonnaies, portefeuilen  
Etuis voor cigaren en cigaretten  

Cabas in leder, zijde en pane, vanaf 2.95 fr . 
Alle slach van 

Dozen in laque de Chine 
Naaidozen, schrijfdozen, fantaisiedozen  

voor goudwerk 
Albums voor postkaarten vanaf 3 .50  fr. 

Groote keus van kaders en sanctjes  
Gedachtenissen voor Eere-Communikanten 

in kleur en gouddruk. 
■■■■■ Menus voor feestm alen —

TE BEKOMEN BIJ

DE BUSSCHERE-BONTE
Uitgever van “ DE ISEGHEMNAAR „

I  ousselarestraat, 9 7

—  Komt zien naar onze tentoonstelling —

Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 
Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, 

wij hebben hun nochtans genoeg de MONO- 
PO ED ERS  aanbevolen. Te koop in dozen 

van 1 . 7 5  fr. en 3.oo fr. te Iseghem bij de 

apothekers W y f f e ls ,  L a le m a n  en V erham m e . 

Verders in alle apotheken.

Burgerstand -■ Iseghem
GEBOORTEN :

Robert Hinnaert, zv. Francis en Juliana 

Verholle. — Germana Toebat, dv. Henri en 
Clemence Gerne. — Clotilde Renier, dv. 

Gustaf en Gabrielle Carron. — Elsa Vande- 

putte, dw. Norbertus en Alida Timmerman.

— Maria Hellebuyck, dv. Petrus en Laura 
Bouckaert. — Alphonse Buys , zv. Hippoliet 

en Silvie Sergeant. — Simonne Degroote, 

dv. Oscar en Ivonne Surmont. — Madeleine 

Vansteenkiste, dv. Alfons en Margareta Priem.

— Robert Seynaeve, zv. Emile en Justina 

Claeys.

STERFGEVALLEN :

Charles Boucquet, zb. 8 j. zv. Bernard en 

Marie Hoornaert. — Constant Samyn, vlas- 

bewerker, 65 j. echt. Sidonie Brulé. — Emile 

Seynaeve, vuurm. 46 j. echt. Romanie Ver- 
meersch — Juliana Desorgher huish. 62 j. 

echt. Frederic Acx. — Henri D hont, schoen

maker, 61 j. zv. Charles en Adelaide Ver

meulen. —  Rosalia Van Keirsbilck zb. 81 j. 
dv. Ferdinandus en Anna Gryspeerdt. — Aloys 

Vandromme, schoenm. 72 j. echt. Virginie 

Vanbelle.

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ

“  DE ISEG HEM SCH E SC H O EN M A K E R S,,
Algemeene Vergadering der aandeelhebbers 

op ZONDAG 9 APRIL om 10 ure ’s morgens 
in het Gildenhuis.

D a g o r d e  : W ijziging art. 34 der standregelen.

De Voorzitter 

L. d ’h o n t .

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 20 Maart -  Haver, 70 tot 73 
peerdebooaen, 73 tot 00 ; aardappelen, 50 à 55 
Boter 10,00-10,50 fr. dek ; eieren ’t stuk. 32-°>4 
koolzaadolie, 240 tot 000, liinzandolie, 185 tot
i 87 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 00 tot 
100; koolzaadkoeken. tot 50 ; lijnzaadkoeken 
81; sodanitraat. 77.50; ammoniak, 116.00 
suikeri.i. OOOtot 00 ; duivenboonen, 100 tot 000 
hooi, 30 tot 00; strooi, 7 tot 10.

Stadselektriciteit.

Plaats open voor gediplomeerde stoker. 
Aanvragen te doen bij het Gemeentebestuur.

STAD ISEGHEM .

B E R I C H T

De Burgemeester der Stad Iseghem, maakt ken
baar, dat bij toepassing 'der schikkingen van het 
decreet van 16-24 Augusti 1790, de doortocht met 
voer en rijtuigen, automobielen en auto-camions 
onderbroken zijn langs den steenweg van Iseghem 
naar Wynbel St Eloi van aanhetBlanw Kappelleken 
(uiteinde van den Bogaerdelaan) tot aan het grond
gebied van Wynksl 8t  Eloi gedurende 45 dagen te 
beginnen van Maandag 10 April toekomende, teneinde 
de herkasseiing van dezen steonweg te kunnen uit
voeren.

De overtreders zullen gestraft worden navolgens 
art 6 titel X I der voormelde wet.

Iseghem den 20 Maart 1922.
De Burgemeester,

C. STAES.

STAD ISEGHFM .

Bevolking en Burgerstand
Belangrijke Bedendmaking.

De Burgemeester maakt de ingezetenen bekend 
dat ieder persoon vanaf zijn v eert ien d e  j a a r  op 
straffe verplicht is voorzien te zijn eener Eenzel
vigheidskaart. en regelmatig alle veranderingen op 
dezelve ten Stadhuize (Burgerstand) moet aangeven.

Gezien de algemeene volksoptelling van 1920, die 
voor gevolg gehad heeft de wijziging van het 
meerendeel der huisnummers, is iedere persoon 
verplicht zijne kaart in regel te hebben met zijn 
huisnummer.

Daarom moeten alle Eenzelvigheidskaarten die 
niet in regel zijn woor 1 5  Apri l  1 9 2 2  ten Stad- 
huize (burgerstand) gewijzigd worden Na dezen 
datum zal er overtreding bestatigd worden inge
volge art. 2-3- en 4 van het Koninklijk Besluit van 
6-2-1919.

Zonder Eenzelvigheidskaart mag er geene be
diening meer geschieden ten stadhuize.

De Burgemeester,
C. STAES.

Aan de Inwoners 
van Iseghem en omliggende.

Ik heb de eer het publiek kenbaar te maken 
dat ik mij kom te stellen als

KUNST- en HANDELSFQTOGRAAF
Specialiteit van Vergrootingen
Spoedige bediening — Gematige prijzen.

Ik begeef m ij ook ten huize 
L E O N  D E L A E Y

— Rousselarestraat, 156 I S E G H E M  —

Joseph ROSSELLE-VERTOMMEN, Gentstraat 

93, vraagt een bekwamen schrijnw erker.

Men vraagt te  koopen eene S T 0 0M B 0R -  
STELFABRIEK in werking. Schrijven A. H, 
10 met condition en zooveel bepaling moge
lijk. Bureel van ’t Blad.

HOUT 
Het huis JULES DELSART van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat bij hem alle slach van boomen te verkrijgen 
zijn alsook gezaagd hout zooals : beuken, ol
men, kerselaren, linden, erabels enz. Ook te 
koop groote hoeveelheden brandhout op wagon 
staties Merkem en Houthulst.

TE KOOP onlangs nieuwe toupie, tafel 900 

X  800 mm. en zware langgatboormachien in 

goeden staat. Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

PETRUS CORNEILLE, metserbaas, Liester- 

straat, Emelghem, v r a a g t m e t s e r s .  2.50fr.

per uur.

Ter gelegenheid der aanstaande

Plechtige Communie
bezoekt den winkel van

fl. JVIoeoaeFt-floppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM

en doet er uwe keus van3 juweelen of uur
werken. Daar vindt ge steeds, in groote hoe
veelheid, de laatste nieuwigheden, in diamant, 
goud en zilver : colliers, breloquen, kettingen, 
oorringen, armbanden, enz.

Beproeft eens de juweelen Perlor, titre  fixe, 
zoo goed als echtgoude juweelen, gewaarborgd 
op faktuur, teruggekocht aan 1 fr. de gram.

Hebt ge een geschenk te doen, kom ziet 
onze collectie, ge vindt er alles wat nuttig 
en aangenaam is.

Bracelethorlogien in goud, zilver en doublé 
Zilver en verzilverde saccochen en sloten. 

Tafe lgerie f in zilver en wit metaal.

Paternosters, médaiflen en kruisen in zilver 
en titre fice.
VASTE PRIJS -  TROUW E BEDIENING.

OPEN BARE V ERKOOPIN G  van een

H E E R  E N H  U 1 S
m et grooten Hof en Verandah 

te ISEGHEM , in de Brugstraat
tusschen V a a r t  en IJ z e re n w e g .

De Notaris X3 JErsrJESC2 r  1 3  te jlse-
ghem zal met tusschenkomst van den Notaris 

M o o r t e l e  te Gent openbaar
lijk verkoopen :

S ta ii ISEGHEM , Sectie A.

Koop i — Een groot Heerenhuis, geheel onder 
kelder, met 5 plaatsen beneden, 6 plaatsen op 
’t Ist® verdiep en badkamer mansarden, waterbak 
en leiding-, eleetriek, koer en hof, gelegen te Iseghem, 
dicht bij de Statie, palende oost de Brugstraat, 
zuid en west aangelegde straten, noord de Heeren 
Rosseel en Paret sektie A nummers ex 2id en 2tb 
groot 5 a 18 ca.

Koop 2. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummers ex 32d en 2id groot 2 a. 3i ca.

Koop 3. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummers ex 32d groot 2 a. 36.

Koop 4. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a. 46.

Koop 5. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a. iq ca.

Koop 6. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummer ex 32d groot 2 a. 25 ca.

Koop 7. — Een perceel Hof, dienende voor
Bouwgrond nummers ex 32d groot 2 a. 38 ca.

Koop 8. Een perceel Hof dienende voor
Bouwgrond nummer ex 32d groot 3 a. 5 ca.

Koop 9. Een perceel Hof dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 3 a. 58 ca.

Koop 10. — Een perceel Hof dienende voor
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

Koop il .  Een perceel Hof, dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 31 ca.

De geheelen eigendom groot 3o a. 18 ca. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE MOORTELE 
en beschikbaar met 1 Juni 1922.
1/2 0/0 I n s t e l p e n n i n g . —  R e c h t  v a n  S a m e n v o e g in g .

ZITDAGEN :
I N S T E L  D o nd erd ag  2 0  A p r i l  1 9 2 2
O V E R S L A G  D o nd erdag  4  M e i  1 9 2 2  telkens om

3 ure stipt in het « HOTEL ROYAL, Statieplaats, 
bewoond door de Wed. van Heer Joseph Strobbe.

OPEN BARE V EPK OO PIN G  VAN

Een Woonhuis met land
te ISEGHEM, Molstraat.

De Notaris I _ .e  C o r b e s i e r  te Iseghem
zal openbaar verkoopen :

Eenige koop 
Een Woonhuis met afhankelijkheden, hof en 

medegaande land, samen groot volgens kadaster 
3o aren 94 ca. en aldaar bekend Sektie D nr 587c 
en 587I, staande en gelegen te Iseghem langs de 
Molstraat ; palende west aan de Molstraat, zuid 
aan Heer Henri Porteman-Debruyne. oost aan Heer 
Pierre Lefevere en JufT. Pharailde Lefevere, noord 
aan de weduwe en kinders van heer Arthur Ver- 
haegen-Lammens en heer Joseph Deryckere.

Gebruikt geweest door wijlen heer Victor-De- 
puydt-Buj'sse.

Ingenottreding met de betaling der koopsom.
Z I T T I N G E N  :

INSTEL op Woensdag 5 April 1922

T0ESLAÖ op Woensdag: 19 April 1922 telkens 
om 2 ure namiddag ter herberg « HET PARADIJS » 
bewoond door de wed. van Heer Paul Dumoulin.

1/2 0/0 Instelpenning.
De oorlogschadevergoeding wordt medeverkocht.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 
voorzien van Inyi trouwboekje of een uittreksel 
hunnçr geboorteakt.

Uit te r  hand te  koop : een schoon WOON
HUIS m et medegaande erve, borstelfabriek en 
magazijnen in de W ijng aard straa t.

Zich te bevragen bij den Notaris Le Corbesier.

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U IZ E N
in de Statiestraat te ISEGHEM

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER



/

Kunst-Foto V. MOYAERT-DEVOLDERE , Rousselarestraat, 6, Iseghem
M o d e rn e  P o r t r e t t e n  e n  K a d e r s  

Komt zien naar de tentoongestelde portretten van EERE-COMMUNIEKANTEN

Uit ter hand te kocp. Vrij in 7 korte, groot 
gemak van betaling, de herberg de BOSCH- 
MOLENS, groot 2004 vierk. meters waarvan 
184 vm. huis en magazijn, beste land oinhaagd ; 
kan goedkoop veranderd worden in klein huis 
en groot met magazijn Zich bevragen Markt
straat, 40, Iseghem.

Beste Zaailanden en meersch
in blok gelegen te ISEGHEM, tusschen Bosch- 
molens en Mol, samen groot 14 Ha. 85 a. 
beschikbaar met 1 Okt. aanstaande UIT TER 
HAND te koop, in blok oJ bij perceelen. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte, Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE- 
W 00N ST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Onmiddelijke 
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

Uit ter hand te Koop

Een W O O N H U IS
met 43 aren 72 ca. land te ISEGHEM Mol 
straat. Voor alle inlichtingen zich te begeven 
Hondstraat 37, Iseghem

TE KOOP UIT TER HAND :

EEN HOFSTEDE
met 1 Ha. 18 A. of 1330 roeden, gelegen te 
Ardoye, wijk Bloemgat. Gebruikt door CHARLES 

BUYSSE, tot 1 Oct. 1922 
Voor inlichtingen zich te wenden ten bureele 

van “ De Iseghemnaar

U IT  T ER  H AN D  TE KOOP :

Een Woonhuis
met schuurken en stallingskens en 2 4 . aren 84 
centiaren, grond en land, dicht den steenweg 

van Iseghem naai Lendelede. gehucht Winkel- 
hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. DELEU-D ’HONT , 

de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

Studie van den Notaris

MUSSELY te LEDEoHEM .

Op Donderdag 6 April 19 2 2
om 3 ure namiddag te LEDEGHEM ter herberg « De 
Boer „ gehouden door M. Alois Ampe

OVERSLAG van eene HERBERG
te RUM BEKE genaamd “  Chiepskruis ,,
met schuur, stalling en verdere afhankelijkheden en 56 a. 
60 ca. land

Bewoond zonder pachtrecht dooi Vanderheeren.
Ingesteld 13 .600 f r .

Om u it gemeenzaamheid te  scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer ALOie 

T IM PER M A N , te Iseghem, of schrijven onders 

de letters PAX • postliggende te Brugge.

Studie van den Notaris 

P a u l  S e l i o t t e  te Ingelmunster.

Dinsdag 28 Maart 1922 om 3 ure namiddag « In 
d e  T rom pette  » te Ingelmunster

inste l  van

een Groot Heerenhuis met Hof
in de Weststraat ;

TWEE SCHOONE HANDELSHUIZEN MET HOF
in de Kortrijkstraat, bij de plaats.

Twee schoone W erkmanswoningen m et grond
in de Oostroosebekestraat, Molenhoek. — Alles te 
Ingelmunster.

Al die huizen huizen zijn gebruikt zonder pachtrecht. 
1/2 0/0 Instelpenning.

II.
Dinsdag 4 April 1922, om 2 ure namiddag « lx 

d e  G o u d e n  L e e u w  » te Ingelmunster 
Ins te l  van

Eene schoone Olieslagerij
eene nieuwe Vlasfabriek, 6 Woonhuizen, Z aa i
landen, Roterijm eerschen en Boomgaarden,
wijk Groeuetent. Onmiddelijk gebruik voor de huizen 
en meerschen ; en met i November 1922 voor de 
zaailanden

Verdeeld in 20 koopen. — 1/2 0/0 Instelpenning.
III.

Woensdag 5 April 1922 om 2 11. namiddag « In 
d e  Z w a r t e  L e e u w  »bij P. Haverbeke te Ingelmunster 

Ins te l  van

eene Allerbeste Hofstede
groot 19 Ha. 47 a. 16 ca- bij de statie langs de 
Kortrijksche Kalsijde ; van

3 Ha. 12 a. goede Rooterijm eerschen en van 
Verschillige Zaailanden, alles te Ingelmunster, en 
alles gebruikt zonder pachtrecht.

1/2 0/0 Instelpenning.

IV
Donderdag 6 April 1922, om 1 u. namiddag, in het 
P a r k  van het  K as tee l  te Ingelmunster

Merkweerdige Boomvenditie
175 koopen Beuken, Eiken, Linden, Abeelen, 
Arabels, Acasias, Berken, Notelaars, Larixen, 
Pijnboomen, Kastanjeboomen, Kriekelaars en 
Esschen.

10 kotfpen ta illie , goed voor staken. ,
Gewone voorwaarden.

Vergadering om 12 1/2 en betaling in « D e  D r ie  
K o n in g e n  ».

V
Dinsdag 25 April 1922, om 9 ure voormiddag ter 

Olieslagerij der K in d ers  C o n s ta n t  Loncke te Ingel
munster, Groene Tent.

Venditie van 
L A N D B O U W A L A A M

huisgerief, een peerd, wagen, 3 groote camions, 
karren, kordewagens, criks, bootmachien, snijpeerd, 
ijzeren olievaten, stellingpersen, assen en zwinkels, 
bascnuls, goed berd, riemen, hekkenplanken, kettingen, 
enz. Allerhande benoodigheden voor handel en land
bouw.

Gewone voorwaarden.

VI

V EN D IT IE  VAN 

Z W A R E  T A n - . T - . E E

W oensdag  2 9  M a a r t  1 9 2 2 ,  om 2 ure namiddag 
openbare verkooping ten verzoeke van den Notaris 
L e  C o r b e s ie e  te Iseghem :

K o o  p e n  z w a r e  T a i l l i e  
op ’t MANDELH0F, onder Iseghem en Ingelmunster 

Vergadering aan de ijzeren poort op Ingelmunster.
Komptante betaling en i 5 0/0 verhoog.

Mijn Kindje Was Van Eene 
Uiterste Zwakheid

Het kon niet de minste beweging doen.
De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.

Mevrouw C. Hogers, 89, George Street, 
Pontÿpool, Mon., zegt :—“ De Dr. Cassell’s 
Tabletten hebben een wonder gedaan met 
m ijn  zoontje te genezen die van kinderver
lamming leed en zoodanig vermagerde dat ik 
dachte Hij ging sterven. H ij had pas veer
tien maanden toen de pijn  begon en weldra 
was hij van eene uiterste zwakte; hij kon niet 
ééne beweging doen. De buikhoop deed hem 
vermageren zoodat er hem niets bleef dan de 
huiden beenderen. Al wat h ij nutte braakt? 
h ij; de zwakheid maakte hem blind; hij 
gelijkte aan eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag had ik het geluk 

van de Dr. Cassell’s Tabletten te hooren 
spreken; onmiddelijk deed ik ze, aan m ijn 
kindje innemen. Verbeeld u mijne vreugde 
toen eenigen tijd nadien ik bemerkte dat den 
toestand van m ijn  jongetje licht veranderde. 
Zijne gezondheid verbeterde dan vlug, h ij 
kreeg het zicht terug en weldra was hij in  

staat te kunnen loopen. Heden heeft h ij twee jaren en liallf, hij is in volle gezond
heid en vol kracht, en mollig evenals een pouding.”

Dr. Cassells
P R IJ S  3 FR  EN 

7.50FR .

( he t  g r o o t  
model bevat 
drie maal hel 
kleine) V e r  
kocht door de 
apotheken in  
al u- werelddee- 
ler Vraag1 de 
Dr. C a s  «eil’p 
T a t) letten en 
.weigerd a< l e  
na maki n g.

Tabletten
Universeel familte geneesmiddel tegen .

Zenu waf m atting Slapeloosheid Hartkloppingen
Z ë n u w z w a k h e i d  B l o e d g e b r e k  Levensafm atting
Z e n u w o n s t e k i n g  Slachta spijsvertering Ze nu w a c h t i g h e i d  
N e u r a s t h e n i e  U i t p u t t i n g  N i e r e n z i e k t e

B ijzon d e rs  a anb e vo le n  a an  de voedende m oeders é n  a an  
de personen  d ie  de k r it is c h e  t i jd v a k k e n  v an  he t leven  
d oo rg aan . D ok te r Cassell s Co., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d  
A lge m e e n  d e po t voor B e lg ie  en he t G root H erto- 'donn:

Maison Louie Sanders. 22, Rue de la Glacière, Brussel.

NEEMT TWEE 
TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goec’ ge slapen 
zuk vervolgd 
en ge zult wel 
dra Je vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.

U IT  T E R  H A N D  T E  K O O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WINKEL

Gelegen in de ROUSSELARESTRAAT. 181
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER 

Molenstraat, n. 4.

S c h a a p la m m e r e n  te  k o o p  bij
J. FEYS-PER N E E L , Krekelmotestraat, 4 0 5 , 
Iseghem.

LA PLUS MODERNE
LA M tlLLE U R E

LA MOINS CHÈRE,
c’est la

“ F O R D „
T H E  U N I V E R S A L CAR

NOUVEAUX PRIX ;
Touring, 4 -5  places ordinaire . fr . 9 200 
Touring, 4 -5  placesavecjantes amo

vibles fr . 9.600  
Id. id. avec démarreur 

électrique e t jantes amovibles fr . 10.800  
Runabout, 2 places ordinaire . . fr . 8.500  
Runabout, 2 places avec jantes amo

vibles fr . 8.900  
Id. id. avec démarreur fr. 10.100

Châssis ordinaire pour taxi et
cam ionettes fr . 7.300  

Châssis camion pour charge . . fr . 9 .900  
utile  de 1250 Kgr., monté sur gros pneus.
AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE:

A . E . M . C .  (Garage
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

---------------------------- T é lé p h o n e  5 0 6  ------------------------------

A te lier de Réparation de toute marque.
Tournage, Fraisage, Rectification, 

Soudure autogène. Réparations de Dynamos de 
voitures, Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l'idéal et 
le rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

Dépôt régional d’Essence S ING 0-G A30LINE.

Moderne Photo

M. MOYAERTLETENS
Zegeplaats, 6, ISEGHEM

W e r k p l a a t s  op  h e t  e e r s te  v e r d ie p .

Nieuwigheid !!!
Ter gelegenheid der E e r e -C o m m u n ie  heb ik in 

mijn MODERN W ERK H U IS  VAN PHOTO eene 
gansch nieuwe bijzondere inrichting gedaan voor 
liet maken van zeer schoone portretten. De Eere- 
Communikanten zullen er kunnen gephotographeerd 
worden juist alsof zij zouden in de Kerk op den 
Communieoank of aan de voeten des Altaars ge
knield zijn. — Zulks iets is tot nu in Iseghem 
nog nöoit kunnen gemaakt worden Ouders, kinders 
en bloedverwanten zullen gelukkig zijn zulke treffende 
herinnering van dezen dag te kunnen bezitten en 
bewaren.

Voor de g ehuw den  zal ik van af dén Paaschtijd 
bijzondere schikkingen nemen tot het maken van 
schoone groepen.

OOK TE VERKR IJG EN  

alle slach van schoone kaders voor portretten
aan zeer voordeelige prijzen.

Bijzondere voorwaarden voor voortverkoopers

Ten mijnen huize ook te bekomen eenen schoonen 
keus yan B louzen, K in d e rk o s tu im e n ,  Jerseys ,  
R e u k w e rk ,  enz. enz.

Doctor H. Van Quaelhem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van *) tot 1? en van 2 t,ot 5 ur»\ ten zijnen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

X J i t  t e r  2 i a r x d  t e  l t o o p

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich wenden ten bureele 

van ’t  blad.

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

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

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen 

Verzorgd werk en spoedige bedieniner aan voor
deelige voorwaarden

Alb. VANNESTE-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEGHEM  —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte -N e y r in c k  van Ftousselare  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGEN HEIDSDINERS 
M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 

Verhuring van Tafelservies.

HUIS VAN VERTROUWEN.

- S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r ille n , P in c e -N e z , B a r o m e te r s  

J u m ellen , V e r r e k i jk e r s
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund op 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordeeligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize.

Boter en Melkwinkel

ED. STRAGIER-B0URGE0IS
Rousselarestraat, 164, ISEGHÈM.

MOEDERS wilt gij kloeke en gezonde kinders 

kweeken koopt YOGHOURT NUTRICIA. — Deze 
melk is van allerzuiverste en beste _ hoedanig
heid en uitsluitelijk bereid voor kinders en 
zieken.

De uitslagen door het gebruik van YOGHOURT 
bekomen zijn uitnemende groot en door alle 
geneesheeren bestatigd geweest met tde meeste 
voldoening.

Prijs per flesch I 35 fr.
Ook nog te verkrijgen :

CRÈME STÉRILISÉE, bijzonder gebruikt voor 
de koffie en fijne gebakken Dit is een produkt 
van allereerste hoedanigneid en wordt in vele 
burgershuizen der steden sedert jaren gebruikt. 
De pasteibakkers weten ze te benuttigen tot 
het bereiden der fijnste en lekkerste gebakken 

Prijs per flesch 2 85 fr.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlaodeghem-Bshaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

CRÉDIT FONGIER D’ANVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

6 0 0 0  0 0 0— Kapitaal 

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 00 °/°
2° op term ijn  van een jaa r 4 .50  °/
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

Maa-nlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Baokloon :
1» op zicht 3.50 %
2° op veartiendaagsche rekeningen 3.85 °/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4 .25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, EDgelsch en Âmerikaansch Papier
aan de  voordeeligsts wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men 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 S C H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle slach van buizen Auto géne-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN S TO R TB A D E N

Werkhaizeo DELiCOURT, 44, Zaidlaan, Brussel
Telephone 5554. Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR  - o T

JICHT

R U M A T I E K
W A T  UW LIJDEN WEZE

D o  E LIX IR  P H IL IP P A R T
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË : 
268, d’Avroylaan, L U IK  

L. en la alla goeden apotheken.

16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders.

Voor Damen van ai' 43  F r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER. I 

I n  wolle Ü ab a rd in e  8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Erugstraat, 6, ISEGHEM.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

.uxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP JE DIG.E EN TROUWE BEDIENING. 
In ’t  groot en in ’t  klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D" : EUC^ T RAAr  ! 2’ ISEGHEM.recht over bt Hilomuskerk

j & A  a m

t z u s ,  c /a w é  j u i n  c f e

île iiierpijnen zijn genezen
Die gelukkige zieke heeft zoodanig 

door ile heilzame en onmiddelijke wer
kingen voorn gebracht door de Pillen 
I)e W ilt, geslaan geweest, dat hij ons 
wel wilt toelaten de bijzonderheden 
/.ijiier genezing te verkondigen, len 
voordeel« van al de andere personen 
lijdriide van soortgelijke driften, aan 
di' - i iie wa.ir\ an hij leedt. Het is klaar 
d it Masv Léon begi'epen heeft al 
het ge vaar'dat hij liep door aan zijne 
ni!'-driften zieh toe te laten u it te 

h r r id e n .
Voor de rugpijnen, rheumatisme, 

jicht, gra\eel, lumbago, heuppijn, of 
alle andere nieren- en blaasziekten te 
genezen, is het noodig u it het organie- 
sem. dat vreeselijk vergif, het piszuur 
oorzaak van al deze verwarring, weg 
te drijven.

Oui tot dit te geraken, moet men 
toevlucht hebben aan een geneesmid
d e l  bekwaam van rechtstreekscli naar 

i'M-en of blaas te gaan.

Wanneer ge zult bemerkt hebbet 
dat uw water, een troebel en blauw
achtig kleur heeft, kenteeken die di 
Pillen I)e W itt van alle andere liande 
lingen onderscheiden, zult ge het 
volkomen bewijs hebben dat di< 
wonderlijke kleine pillen bezig zijt 
hunne taak te vervullen, en ge moogt 
dan verzekerd zijn dat de verzachting 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdril' 
ten te wijden, zich onmiddelijk zal 
doen.voelen.

M . M a s y  Léon, 76, rue de la Ga
renne, te Maurage-lez-Mons, schrijft :

« Gedurende acht maanden, leed ik 
van hevige nierpijnen en moest me van 
eenen stok bedienen om maar mijt: 
werk te gaan. Maar heden, dank aan 
de Pillen De W itt, voel ik  me een hee 
ander man, en gevoel ik  niet eeiie 
spoor van de ziekte. Ik  ben thans ir 
volledige gezondheid. »

e Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor

Rheum atiek, Blaasontsteking, Rugpijn,
H eup Jicht. Steen in de Blaa*. Verm oeidheid,
L e n d e n jic h t. G raveel, M eeste vormen van
Z w a k k e Rug, Jicht, Blaas A andoening

De pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den priji- 
van 5  f r a n k  de kleine f'leseh en f r .  7 . 5 0  de groote fleseh, welke 2 1/2 man' 

den inbond der kleine bevat.
Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De W itt aa: 

te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd met 
65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De W itt  &  C . ru e  de ia G l a 
c ière ,  2 2 .  te B russe l ,  en de verzending zal «»ogenblikkelijk door den apotheke 

uwer streek gedaan v ordem

Verkocht te Is e g h e m , bij V e r h a m m e ,  13, Marktstraat ; W yffe ls ,  53 
Marktstraat ; Laleman, 2, Brugstr.

Gebruikt ze om schoon te wezen
D

e zeep en het water spelen een der 
belangrijkste rollen in het onder
houd der schoonheid en fijnheid 

der gelaatskleur: zij verdrijven het stof, 
het zweet, de vetachtige afscheidingen, de 
blanketsel- en poedersporen welke dage
lijks moeten gewasschen worden.

Verwaarloost deze dagelijksche bewer

king en weldra zult gij een hoop onaange
naamheden ondervinden De kleine klieren 
en de nog kleiner poriën welke de huid- 
oppervlakte vormen, verstoppen en prikke
len ; de gezwollen poriën worden gevuld 
met vuil en veroorzaken zwarte punten 
die zeer dikwijls ontsteken en ontsieren
de puistjes worden.

Gebruikt Palmolive voor uw opschik en voor het bad
Zeg niet dat uwe huid geen enkel zeep 

verdraagt, gaat eene brok Palmolive-zeep 
koopen en beproefd ze. Haar zuiver en 
zacht schuim zal u toeschijnen als room 
die uwe huid verfrischt en ze terzelder 
tijd reinigt.

Indien uw huid zeer droog is, gebruiktde 
Cold Cream Palmolive v<5ór en na het 
wasschen, deze zal het tekort aan natuur
lijke olie aanvulleu enj uw huid slap en 
zacht bewaren.

Waarom Palmolive de huid niet kan 
prikkelen.

Omdat ze Palm-en Olijfoliën bevat over 
3,000 jaren in ’t oude Egypte ontdekt. 
De schoone KoninginCléopatre kende hun
ne waarde —zij maakte er gebruik van als 
zeep en kosmetiek ; — heden heeft hunne 
wetenschappelijke samenstelling de op
rechte toiletzeep Palmolive gevormd.

ALGEMEEN AGENT VOOR BELGIE : Huis LOUIS SANDERS, BRUSSEL.

P A L M O L I V E
PALM-OLIVE

GRATIS BON

Zijn goede hoedanigheid en zijn for
maat verplichten ons ze te.verkoopen

fr . 2 50  het stuk.

Koop een stuk Palmolive zeep 
bij een der onderstaandedeposita- 
rissen, biedt dit koepon aan na 
uw naam en adres aangeduid te 
hebben, en gij zult gratis een 
tweede stuk dezelfde grootte ont
vangen.

Naam .....................................

Adres .... ..................................

Datum 20-3-1922.

Dit aanbod is geldig geduren

de 30 dagen. (Afdr. 207.

Te verkrijgen bij de Heeren LALEMAN en WYFFELS Apothekers, Iseghem.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM .

J ava 8  terk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — J?âle-ale. 
Verkoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgons de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M .  M O R E L ,  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M . Pierre 

B E R L A M O N T -A B E E L E , RQUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

Amand D e n y s - H o e h e p i e d l
Dweersstraat, 17, ISEGHEM I*

H U I S

J. Vanlandegbem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

‘ ALLÉÉN verkoop van de 
bekende GORSETS merk

HDB
H.D.B Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentic.

CORSETS

BRUXELLES

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 
Inlichtingen ten bureele van ’t blad

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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

Pianolessen len huize
Zich wendsn bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem
TE BEKOMEN BIJ

V i c t o r  D e m u y n c k
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

ALLE  SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK  

ZEER  VOORDEELIGE PRIJZEN .

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
00K  VERSCHE VISCH

Jules PATTYN-PARM ENTIER
G entstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

busschere , beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

Drooge en Ingelegde Haring

G. H O E T - A N N E , opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
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 HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

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

Het huis is ook voorzien van oenen schoouen keus jutnellen, lougues-vues, barometers en kunsto*gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brousverijeu, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupeu voor wevers, enz ..

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoat-Anna, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.


