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N O V E M B E R .
’t Veld is een mengelmoes van leven en verval. 

Al tusschen ’t versleten loof en de laatste 
opgeteeuwelde suikerijen, staan de bezaaiten 
levenslustig gepinnetopt, pijlboutrechte, hekel- 
tanddikte, ’lijk zwijten stopnaalden, maar de 
eerste rogge is al ontrold en de lissen zwiere- 
len met den wind.

’t Volk is dungezaaid te velde ; hier en daar
een bende suikerij-uitdoeners, verder een vette- 
kleinzer twee, drie, en, wijd verscheên, wat 
boevers, die met den koppel winterwerk leggen ; 
’t is ’t laatste geweld.

De eiken en vele perelaars staan nog getooid ; 
er zal moeten op gestoofd zijn, om ze bloot 
te krijgen, maar, wacht !

Nu troppelen de vogels, vooral de musschen 
en de spreeuwen. De spreeuwen zoeken de 
weiden ; de musschen blijven op de boerenhoven, 
en peuteren op den mesthoop en de schuur- 
mestingen ; ’s avonds kruipen ze, vechtend en 
verwijtend, in de groote vummen en schelven, 
en zitten er deugdelijk en warm, maar eilaas ! 
zoo onveilig, want de koeiers uit den omtrek 
komen, den een of anderen avond op met 
’t net, en doen een mirakuleuze musschenvangst.

De lijsters zitten bij dage onder ’t loof te
snuisteren en zoeken tegen avond de bosschen,
maar de merelaan bemint de boerenhoven en 
slaapt ’s avonds, alle avonden gelijk, in een 
en ’t zelfde plekje, op een zware tuinstake in 
de doornhaag ; met de avondscherming begint 
hij te nijen, zoekt zijn bedde en slaat dat 
’t klinkt : Tin-tin, tin-tin-tin !

’t Is schoon om zien hoe al de kleine vo
geltjes hun slaapnest zoeken en vinden, in de 
kappe der hanglatten, in ue noncKens van 
’t sttooidak, in de braamhutten en de anker- 
gaten, en zoo kan men alle dagen dezelfde 
beestjes in ’t zelfde bedde zien kruipen, juist 
gelijk wij, menschen.

Maar, die hebben nog meubels noch gerief 
van doen en, als er hen iets overweegt, ze 
steken hun langwagen door de kamerdeur en 
er vliegt entwat in de wijde wereld ; 't is aan 
zulke murmenestjes dat men de vogelbedden 
gewaar is. Ja, ja, z’en zijn niet vervrozen !

De koeien blijven op stal en als ze dik-vol 
loof zitten, ze liggen luize-lui op hun verhoog 
te keeuwelen en te puffen van overdaanheid. 
De stal is gloeiend heet en vervuld met damp, 
die in de oogen bijt en den neus kittelt ; nu 
zitten de beesten op hun wintergoed.

Van half November voort, steekt de lucht 
al eens op, de wind trekt noordewaarts en 
’s morgens ligt heel het veld witgebrimmeld ; 
’t zijn meest nog kwâ-weêr-vorstjes, die van 
den zelfden dag in rein en slein vergaan, doch 
futsig genoeg bijten, om alzoo de eiken- en 
perelaars-blaârs den genadeslag te geven.

En zoo geraakt gansch het veld gepluimd 
en verlaten, bloot en blutsch, in afwachting 
van onzekere, schrikaanjagende gebeurtenissen

De vlegel kletst in de schuren, de windmolen 
klabettert op de zolders, en de honden huilen 
naar malkaâr en staan, met ’t achterste inge
trokken, half op hun huk, vol walg en verve
ling, blazendl en piepend door hun neus, 
vóór hun kot te draaien, of snappen achter 
de hennen, die in den etensbak komen pikken.

’t Is al kleurloos en dof en mat en doodsch !...

’t Wordt winter !...

STAD ISEGHEM.

im van
op Vrijdag 27 October 1922 om 6 ure namiddag 

in de gewone vergaderzaal ten Stadhuize.

Waren aanwezig de Heeren C Staes, Bur
gemeester, Alf. De Jan, Leopold D ’Hondt en 
Constant Rebry, schepenen ; de Heeren Alle
waert, d’Artois, Jean Vansteenkiste, Petrus 
Dejonghe, Eugène Vandommele, Robert Gits, 
Henri Dewaele, en Joseph Vandenbroecke. 

Afwezig : M. François Bral.

DAGORDE :

/. Vernieuwing Motie vervlaamsching Gentsche 
Hoogeschool.

2. Huishoud- en Beroepscholen Zusters van 
Maria. — Goedkeuring Rekening 1921-1922 en 
Begrooting 1922-23.

3. St Josephsgesticht — .Aanneming tusschen- 
tijdige onderwijzer en vaststelling jaarwedde.

4. Armbestuur-Goedkeuring
a) Verkoop van een maaimeersch te Cachtem.
b) Verwisseling van grond te Iseghem.

5. Aanvraag genootschap Zusters van Barm
hartigheid verkoop van grond

6. Goedkeuring aankoop van een Stadhuis.
7. Belastingreglement Wegenis. — Wijziging

achtervolgens brief van den Heer Minister van 
Binnenlandsche Zaken.

8. Maatschappij goedkoope Woningen : Goed
keuring inschrijving Armbestier en Godshuizen 
en vaststelling aandeel stad.

I. Vernieuwing M otie  Vervlaamsching der  
Gentsche Hoogeschool.

De Burgemeester leest het schrijven ontvangen 
van de V. O. S.

M. de Burgemeester. — Voor eenigen tijd 
werd er door het gemeentebestuur eene motie 
opgemaakt en goedgekeurd. Nu valt er te zien 
en te beslissen wat de raad zal doen : ofwel 
de nieuwe voorgestelde motie 'stemmen ofwel 
de vroegere vernieuwen er het verzoek van 
de V. O- S. toevoegende- Vast en zeker is het 
nu het geschikte oogenblik om meer nog dan 
ooit ons gedacht voor de Vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool staande te houden. Er 
valt nu te zien hoe wij dat best zouden voor
dragen.

De Sekretaris wordt gevraagd lezing te geven 
van de vroeger gestemde motie.

M. de Burgemeester. —  Het ware misschien 
wenschelijk de korte inhoud ervan te vermelden ?

M. Allewaert■ — Ik houd aan den laatsten 
tektst, wijl de eerste eene soort weergave is 
van het minimum-programma. In het tweede 
wordt het Hoogeschoolvraagstuk duidelijker 
voorgesteld.

M. de Burgemeester — Laat ons om klaar 
te zijn het voorstel Van Cauwelaert stemmen.

M. Allewaert. Dat ware het beste.

M. Gits. —  Gezien er verschillende voor
stellen zijn waarvan de tekst onbepaald is, 
ware het beter een bepaalder voorstel te doen.

MM. D ’Artois en D ’hondt sluiten zich aan 
bij het voorstel Van Cauwelaert.
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M. de Burgemeester. — Alle leden zullen 

het dus eens zijn over de versmelting van :
1. Vernieuwing der eerste ; 2. aanzoek oud
strijders en ten 3e voorstel Van Cauwelaert. 
Bij stemming wordt dit voorstel met algemeene 
stemmen bijgetreden.

II Huishoud- en Beroepscholen van Ave M aria .
De rekeningen van het schooljaar 1921-1922 

en de begrooting van 1922-23 worden met 
algemeene stemmen goedgekeurd.

III. Aanstell ing O nderw ijzer in S t  Josephs
gesticht. Vastste ll ing jaarwedde.

M. de Burgemeester. — In tijdelijke ver
vanging van den Heer Jules Grillet in ziek
verlof, wordt door het Bestuur den Heer G. 
Tanghe, voorgesteld.

Daar het hier een tijdelijke benoeming geldt 
moet de gemeente voor 2/5 tusschenkomen in 
de jaarwedde.

Aangenomen met algemeene stemmen.

IV. Armbestuur : Goedkeuring :
1) Verkoop van Maaimeersch.
M. de Burgemeester. — Deze meersch ligt 

te midden der landerijen van den Heer J. Van- 
derhaeghe te Cachtem, door wien hij vroeger 
ook gebruikt wierd. Sedert de laatste ver
pachting wordt hij gebruikt door M. Vanderelst 
van Cachtem.

M. Vanderhaeghe verlangt deze meersch te 
koopen voor eene som van 3 500 fr. die een 
hooge prijs is.

Lezing wordt gevraagd van de beraadslaging 
van het armbestuur, waarin voorkomt dat door 
verkoop eene meerwaarde bestaat van 1050 fr. 
en dat het jaarlijks inkomen van intrest, den 
pachtprijs merkelijk te boven gaat-

Met algemeene stemmen aangenomen

2) Verwisseling van grond.
M de Burgemeester. — Dat punt betreft den 

grond gelegen in den nederweg, midden de 
landerijen gebruikt door M. Vanassche, die 
toebehooren aan de kinders Roelens. Deze laatste 
hebben een stuk grond gelegen langs de Rous
selarestraat, die 1/4 minder is dan de grond 
van het armbestuur maar beter geschikt is als 
bouwgrond.

Het armbestier is met de kinders Roelens 
overeengekomen deze gronden te verwisselen.

Als bouwgrond heeft de eigendom der kinders 
Roelens dezelfde façadelengte als de andere.

Na lezing der beraadslaging wordt het met 
algemeene stemmen goedgekeurd.

V. Dit punt wordt verdaagd om reden dat 
de noodige stukken ontbreken.

VI. Goedkeuring aankoop van een Stadhuis.
M de Burgemeester — Na het bezoek van 

I dezen namiddag aan het gebouw welke wij 
j u voorstellen als Stadhuis te koopen, is het 

overbodig hier nog verder over de geschiktheid 
van hetzelfde uit te weiden. De belofte van 
verkoop die in de laatste dagen onderteekend 

s werd zal u voorzeker meer aanbelangen De 
! Secretaris zal de voorloopige overeenkomst 

voorlezen.

Na lezing vat de Burgemeester den inhoud 
I als volgt samen : De familie C. Ameye-Dob-

belaere is bereid haren eigendom te verkoopen 
om tot Stadhuis te dienen aan de som van
200.000 fr. waarbij nog moet gerekend worden 
de uitgevoerde herstellingen van oorlogschade ; 
de waarde van de elektrische leiding en d^n 
te schatten prijs van 3 ingewerkte spiegels.

Daarvoor nu zullen wij hebben, het gebouw 
met medegaande erven, de oorlogschade voor 
dit gebouw toegestaan, en aanspraak op ver
goeding van den helftemuur door den Bank 
Delaere gebruikt en te betalen.

Voor de niet betaalde som wordt een jaar- 
lijkschen intrest van 5 0/o gevraagd.

M. Dewaele. — Van welken duur is die 
overeenkomst ?

M. den Burgemeester. — Van 6 maanden, 
maar zij kan vernieuwd worden. Het is echter 
te hoopen dat de goedkeuring niet lang zal 
uitblijven.

M. Gits. — Zal het lang duren vooraleer 
de som volledig afbetaald is ?

M. de Burgemeester. — Verleden week hebben 
we een vonnis bekomen voor onze oorlogschade, 
hetgeen rond 1.800 000 fr. beloopt. Vanaf den
1 januari 1920 wordt ons daarop een intrest 
van 5 0/0 betaald, hetgeen maakt dat we reeds 
den aankoop kunnen betalen met den intrest 
onzer oorlogschade. Indien wij niet onmidde- 
lijk kunnen afbetalen dan wordt de schuldig 
zijnde intrest ons verstrekt door den intrest 
der oorlogschade.

M. Allewaert. — Ware het niet goed er op 
te wijzen in de beraadslaging dat het aange
kochte gebouw op eene schoone openbare plaats 
gelegen is ? Dat is niet van belang ontbloot.

M. de Burgemeester. — Zeker een goed 
gedacht

M. Gits. — Zou er niet kunnen uitgezien 
worden om ook het Vredegerecht eene plaats

schijnïfjïi zoucfèn Tn ' ïïit"* geval” ^üe'^StaaT^'fr 
Provincie toelagen betalen.

M. de Burgemeester. —  De schikking der 
diensten is nog niet gedaan We meenen een 
deskundige! te) raadplegen, aan wie wij de 
noodwendigheden der verschillende diensten 
voor oogen leggen, de vraag erbij voegende, 
indien het mogelijk is eene zaal te voorzien 
die geschikt is tot Vredegerecht en Greffie.

Met eenparigheid van stemmen wordt den 
aankoop goedgekeurd.

VII. Belasting wegenis :
M. de Burgemeester — Vanwege het Ministerie 

is op 6 October 1.1. een schrijven toegekomen 
waarbij aan het vroeger gestemd reglement 
der belasting op de wegenis de volgende wij
zigingen gevoegd wordt : de belasting mag 
1/10 van het kadastraal inkomen niet te boven 
gaan. Diensvolgens zullen wij deze vermelding 
in ons reglement moeten inlasschen.

M. Allewaert — Zal deze bepaling vermin
dering bijbrengen voor sommige inwoners ? |

M. de Burgemeester. Heel zeker. Gemakke- ; 
lijker ware het geweest hadden we eenvoudig 
weg kunnen bepalen; dat deze belasting 1/10 
van het kadastraal inkomen bedroeg. Maar 
zou dat dan aanveerd geweest zijn ? De Staat 
zou immers kunnen zeggen dat deze grondslag 
door hem reeds gebruikt is.

M. D ’Artois. — Het eenvoudigste ware van 
de voorgestelde bepaling te gebruiken bij de 
bestaande Den aanslag blijft dan bestaan, maar 
de bepaling voorgesteld door den Minister 
dient tot vaststelling van een maximum.

Daar alle leden daarmede ’t akkoord gaan 
wordt de wijziging met algemeene stemmen 
aangenomen.

VIII. Maatschappij van goedkoope woningen : 
Goedkeuring inschrijv ing Arm bestuur en Gods
huizen en vastste l l ing  aandeel der Stad.

1“ M. de Burgemeester vraagt lezing van 
de beraadslagingen van het armbestuur en 
Godshuizen.

M de ßurgem eester. — Ieder bestuur zou 
dus inschrijven voor 40 aandeelen van 250 fr. 
De Godshuizen brengen daarvoor een grond in 
van 31 a. 50 ca. ter waarde van rond de 10.000 fr.

Deze grond is gelegen links langs den steenweg 
naar Lendelede, juist over de reke van Hon- 
dekensmolen. Alleen een deel van dezen grond 
zal ingebracht worden.

Het Armbestuur zou den grond inbrengen 
waarvan spraak geweest is in punt IV § 2.

M. Allewaert. —  Voor wat de grond betreft 
toebehoorende aan de Godshuizen, en waarvan 
een deel als aandeel in de Maatschappij aan
gebracht wordt, blijft het overige zoo noodig 
beschikbaar voor de Maatschappij ?

M. de Burgemeester. — Ja.
Beide inschrijvingen worden bij eenparigheid 

van stemmen goedgekeurd.

2° M de Burgemeester. — Daar het aandeel 
der Stad in de maatschappijen voor goedkoope 
woningen gewoonlijk 1/5 van het naamkapitaal 
moet bedragen, en er 700.000 fr. en niet
600.000 fr zooals we voorzien hadden inge
schreven is, zal het aandeel der Stad 140 000 fr. 
moeten zijn waarop 1/5 of 28.000 fr. zal moeten 
gestort worden.

Om nu dit aandeel te dekken zal de Stad 
haren grond, groot 3600 vm. en gelegen tus
schen de Krekel- en Dweersstraat inbrengen.

M. Dewaele. — Zijn de voorziene straten 
daarvan afgetrokken ?

M. de Burgemeester. — Er zijn daar nu 
geen straten meer voorzien.

M. de Sekretaris. — Deze grond is geen
3 600 vm. groot, maar wel 3.410 vm. volgens 
de opgaven van den landmeter van ’t kadaster, 
welke ik vandaag ontvangen heb

M. de Burgemeester. — M. Sekretaris, ik 
moet u doen opmerken dat gij mij zelf de 
cijfer 3.600 vm. opgegeven hebt. Ze komen 
voort uit oude dokumenten. Maar ’t kan zijn 
dat die grond verminderd werd door het aan
leggen der Dweersstraat.

M . D ’Hondt. — De oppervlakte van die 
grond doet heden weinig ter zaak, alléén de 
in te schrijven aandeelen komen voor ’i oo
genblik in aanmerking.

M. de Burgemeester. — Bij het vaststellen 
van den prijs van dezen grond moeten wij er 
op waken de belangen van de Stad te waar
borgen en van een anderen kant ook zien de 
prijzen van de bouwgronden niet te doen 
stijgen.

Tusschen de redekaveling in wordt het plan 
van den besproken grond den leden gegeven 
en druk besproken.

M. De Burgemeester. — We kunnen dus 
als volgt het voorstel ter stemming leggen :

Keurt de gemeenteraad goed :

1* De in te schrijven aandeelen zijnde totaal
140.000 fr.

2e De grond waarvan spraak op zijn geheel 
bij de stichting der Maatschappij in te brengen.

Met algemeene stemmen aangenomen.

- ^-M _hoogdrin-
orde te brengen.

Het geldt hier ons materiaal van den ruim- 
dienst, die onder den oorlog te kwiste gegaan 
is. Het herstel ervan is aangevraagd geweest 
bij het Hoogkommissariaat

Een bestek is opgemaakt geweest door den 
Arrondissements-ingenieur. Daarover moet nu 
den Gemeenteraad zijn advies uitbrengen.

In plaats van 1 groot toestel zouden er twee 
mindere gevraagd worden. Zoo zou men den 
dienst kunnen vergemakkelijken.

Na eene geestige opmerking van M. Van
dommele, die zegt dat hij niets en verstaat 
van de fransche beschrijving der aangeboden 
toestellen, stemmen allen natuurlijk met het 

voorstel in.

SI Crispp en Crispins'
Patroons der Schoenmakers.

Midden de 3e eeuw leefden te Rome twee 
broeders met name Crispyn en Crispynianus. 
Van jongs af vurige Christenen, voelden zij 
zich geroepen om het geloof te gaan verkon

digen.

Zij verlieten hunne Stad en na een deel van 
Frankrijk doorloopen te hebben, kwamen zij 
hun te Soisson vestigen. Zoekende naar het 
beste middel om hun zendelingswerk het best 
te doen gelukken, besloten zij zich als schoen
makers aan het volk voor te stellen. (Vanaf 
de eerste tijden van het Christendom, hielden 
de religeuzen zioh benevens hun geesteswerk 
ook nog bezig met handenarbeid Zij maakten 
schoenen en alles wat ze noodig hadden voor 
eigen gebruik. Nooit hielden zij hun onledig 
om niet in bekoring te vallen).

Hunne onderneming werd gezegend : door 
hun vriendelijken omgang en het leveren van 
goed werk wonnen ze benevens een rroot 
klienteel, ook nog de achting v > uev.j g 
van Stad en omliggende.

Nu begon hun zendelingswerk Met hun 
klanten spraken ze over den Zaligmaker, en 
hunne onderwijzingen hadden zooveel bijval 
dat het volk welhaast in massa’s optrok naar 
het werkhuis van Crispyn en Crispynianus om 
naar hunne nieuwe leering te komen luisteren . 
Groot werd het getal der nieuwe christenen.

Nu komt de vervolging.

Crispyn en Crispynianus werden bij de 
overheid aangeklaagd en in ’t gevang geworpen.

De romeinsche hoofdman Rectiovaire besloot 
de twee geloofsverkondigers te martelen ; daartoe 
gebruikte hij hunne eigene werktuigen. In ieder 
vinger werd een els(en' geslagen. In plaats van 
te jammeren, zongen de twee heiligen geestelijke 
gezangen.

De hemel zond zijne dienaren, twee engelen 
ter hulp. Door een onzienbare hand werden 
de eisen weggenomen en kwamen de beulen 
treffen die dood nedervielen.

In gramschap ontstoken gebood de hoofdman, 
onze patroonheiligen een molensteen aan den 
hals te binden en in de rivier te werpen.



Nauwelijks is dit bevel uitgevoerd o! men ziet 
de martelaren ongedeerd uit het water komen 
De zware molensteenen schenen hun niet de 
minste last te veroorzaken.

Over in gramschap beraamt Rectiovaire eene 
nieuwe wreedheid. Hij laat olie koken en in 
zijne heische vreugde roept hij spottend : Kom, 
Meesters, dat ik u bade ! en zie de kookketel 
springt aan stukken en de kokende olie ver
brand vreeselijk den hoofdman en de omstaande 
beulen.

Eindelijk, de kerkvervolger, Maximianus van 
Gallië, gebood, tijdens zijne omreis aldaar, 
onze nog in gevangeniszittende Patroonheiligen 
te onthoofden. Den 25 October 284 verwier
ven Crispyn en Crispynianus den palm der 
martelaren.

Eene heilige vrouw, met name Pavie, be- 
graafde eerbiedig hunne lijken.

In 1886 ondernam E. H. Slosse, onderpastoor 
van Iseghem, de reis naar Soisson in Frankrijk 
waar de HH. Crispyn en Crispyniaen de mar
teldood leden, ten einde aldaar een relikwie 
dezer heiligen te bekomen voor Iseghem, waar 
de discipelen van Crispyn zoo menigvuldig 
zijn. Vruchteloos heeft hij aangedrongen, doch 
niets kunnen verkrijgen. Voor den oorlog wierd 
er in de processie van Iseghem, een prachtig 
vaandel gedregen van St Crispyn, vaandel ge
maakt naar eene teekening van Baron de Bethune 
en door de Gezusters Crombeen van Gent ver
vaardigd.

S T A D S N IE U W S

Katholieken Burgersbond.
Afdeeiing : 

Leenkas to t  aankoop van kleine w erktu igen .
Dinsdag laatst is op aanvraag van ’t Bestuur 

een ingenieur van ’t ministerie gekomen. Vijf 
persoonen van stad die te wege nieuwe me
kanieke inrichtingen doen of oude verbeteren, 
hadden de begeerte uitgedrukt inlichtingen 
en raad te bekomen bij bekwame mannen.

De Heer Ingenieur, vergezeld door een bestuur
lid van den bond, is bij iedereen ter plaatse 
gegaan ; hij was heel gedienstig en gaf, tot 
groote voldoening der belanghebbenden, de 
nuttigste inlichtingen mogelijk.

Dit is een raadpleging die wij niet genoeg 
kunnen aanbevelen ; goede raad komt immers 
altijd van pas.

Alles laat voorzien dat dees nieuwe afdeeiing 
van ’t klein werktuig in den schoot van den ka
tholieken Burgersbond tot stand gekomen, geroe
pen is om belangrijke diensten te bewijzen aan 
de kleine Burgerij.

Er wordt soms al gezeid dat de Katholieke 
Burgersbond niet genoeg verricht. Hij zou 
misschien wel meer lawaai kunnen maken en 
met den grooten trommel slaan, maar dat brengt 
toch zoo weinig aarde aan den dijk.

De Katholieke Burgersbond doet wat mogelijk 
is ten voordeele der Burgerij Volgaarne worden 
raadgevingen en vingerwijzingen aanvaard en 
bijzonder dankbaar zal men zijn tegenover 
diegenen die niet enkel met woorden maar 
ook met daden de werking steunen en vooruit- 

tm'-err dat 'zou' moeten gedaan zijn~ en onder- 
tusschen zich van kant houden of erger nog soms 
beknibbelen en afbreken. De Katholieke Bur- 
gersbond vraagt niets beter dan ’t geestlijk en 
en stoffelijk welzijn van alle burgers van 
Iseghem te bevorderen.

Zondag laatst heeft M. Gillot hier werderom 
zitting gehouden in ’t lokaal. Verschillige in
gezetenen zijn er hem komen raadplegen en 
ontvingen heel nuttige inlichtingen. Menige 
leden die vroeger ter raadpleging kwamen 
hebben reeds heel voldoende uitslagen bekomen.

H et  B e s t u u r .

Verslag der Vergadering 

B o n d  d e r  K r o o s t r i j k e  G e z i n n e n .
Zondag 29 October om 2.30 ure vergader

den de afgevaardigden van ’t Arrondissement 
Rousselare-Thielt te Iseghem in « Ons Gildenhuis » 
ten einde over te gaan tot het stichten van 
een gewestelijk verbond van kroostrijke gezinnen.
14 gemeenten waren vertegenwoordigd.

Na eenige korte uiteenzettingen door de HH. 
Allewaert voorzitter te Iseghem en H Depraetere 
voorzitter te Ingelmunster, der plaatselijke bonden, 
werden opvolgentlijk tot bestuur van ’t gewes
telijk verbond gekozen :

De HH. Baron Gilles de Pélichy, Senator, 
en Mahieu, Senator en Burgemeester te Roese- 
laere> tot Eere-Voorzitters ;

De HH. Allewaert, Senator en Vancoillie sche
pen te Rousselare tot Voorzitters.

De HH. Hil Depraetere en Ach. Decock, 
schoolbestuurder, te Iseghem, tot Secretarissen ;

Als afgeveerdigden : de HH. Achiel Denys, 
Roeselare : P. Dossche, Burgemeester, Oost- 
Roosebeke ; Gekiere, Burgemeester, Wynkel 
St Eloi ; Kerckhof, hoofdonderwijzer, Ingelmun
ster ; Dinneweth, onderwijzer, Meulebeke ; Van- 
dewalle, schepene Oost-Nieuwkerke ; Rosseel, 
Rumbeke ; naderhand kwamen afgeveerdigden 
zich aangeven van Ouckene, Ledeghem, Cachtem, 
Ardoye, enz.

Om 3 ure begon de algemeene vergadering, 
de groote schouwburgzaal van «Ons Gildenhuis » 
was goed gevuld en den heer Allewaert ver
welkomde de Baron Gilles de Pélichy, de volks
vriend van ’t Arrondissement Roeselare-Thielt, 
alsook de talrijke aanwezigen van Iseghem en 
omliggende. In eene kernachtige rede deed hij 
uitschijnen, waarom een bond van T. H. zich 
opdringt, geen almoes, maar een recht moet 
veroverd worden, bij klare cijfers aan d’hand, 
bewees hij, dat ’s lands welvaart alleen verzekerd 
wordt, door de T. H., die lang genoeg ver
waarloost zijn geweest, hij huldigde den Heer 
C Vanoverbergh de baanbreker in ’t Senaat 
voor de T. H. en spoorde aan tot eendrachtig 
samen werken tot verovering der rechtmatige 
eischen van den bond.

Daarna gaf hij het woord aan den Heer De
praetere van Ingelmunster, die ieen volledig 
verslag gaf over de werkzaamheden van ’t kongres 
te Gent, de verworven en de te veroveren 
rechten van Staat en Provincie uiteenzette, de 
noodzakelijkheid deed uitschijnen, de wantoe
standen die de T. H. beheerschen te doen ver
dwijnen

Hij gaf eenige nuttige wenken aan de plaatse
lijke bonden, wat er op hunne gemeenten dient 
gedaan in zake belastingen en wenschte den 
Burgemeester van Oost-Roosebeke geluk met zijn 
ingevoerd belastingsstelsel in evenredigheid met 
het getal kinderen, een voorbeeld welke overal 
dient nagevolgd te worden.

Hij wakkerde aan om overal bonden te stichten, 
duizenden springen bij. De Katholieke Vlaamsche 
Drukpers steunt de beweging, waaronder dient 
vermeld : « De Standaard », om zijne rappe en 
volledige verslagen Het hooren van de «Stan
daard » verwekte luid applaus

Daarna gaf de schrijver M. Decock lezing 
van twee brieven, door al de afgevaardigden 
geteekend, om te zenden naar de onderwijs
gestichten en naar het Syndikaat der genees- 
heeren, eenen redelijken afslag vragende voor 
de T. H.

Tusschen in zong de Heer Achiel Denys, 
Hemelhuis en Moederken alleen, welke buiten
gewonen bijval oogsten.

Voor ’t eindigen gaf M. Kerckhof van Ingel
munster, een prachtige slotrede,- over de weerde 
van het huisgezin op zijn eigen, hij maande 
de aanwezige moeders aan tot fierheid voor 
de gekweten plicht en verwekte door zijn aan
genaam voordragen de beste stemming onder 
de aanwezigen. Een dreunende Vlaamsche Leeuw 
werd rechtstaande door al de aanwezigen ge
zongen en gaf uitting |jvan den geestdrift die 
allen bezielde.

H j g g g B »  STAD ISEGHEM. “  

Hoenderbond “ ' t  Neerhof „

TE N TO O N S TE LL IN G -M E ET IN G
voor Jonge HOENDERS en DUIVEN 

van 1922, in de 
Faestzaal der Jongellngen-C ongregatle  

Op Zondag 5 November 1 9 2 2 ,  van 10 tot 18 uren. 

INGANG 1 Fr.

De Voorzitter.
Cam . Vandan Berghe.

Ontvangen van wege het Bestuur 
der Oud-Strijders, tot inlassching.

De Vlaamsche Oud-Strijdersbond (V. O. S.) 
na kennis te hebben genomen van de beslissing 
van Ministers Berryer en Devèze « dat nog 
alleen de vlaggen van het leger —  niet meer 
de vlaggen der oud-strijdersbonden, toegelaten 
zijn bij de huldiging van den Onbekenden 
Soldaat »;

teekent krachtdadig protest aan tegen die 
uitsluiting onzer vredesvlaggen, (dewelke noch
tans. drie weken geleden in oogenschouw werden 
genomen door den Koning bij de onthulling 
van het gedenkteeken van de gesneuvelden van 
Limburg) en tegen de aldus uitsluitend militair 
wordende parade van 11 November, waar de 
heiligste gevoelens onzer bevolking — hare 
vereering voor onze dooden — en waar het 
gewijde lijk van den glorierijken Onbekende 
door het militarisme en de politiek uitgebuit

en daar de uitsluiting hunner vlaggen voor 
alle oud-strijdersbonden die er niet toe bereid 
zijn hun vlag en hun ideaal te verloochenen 
tevens de uitsluiting dier bonden zelf moet 
beteekenen.

besluit :
de handschoen door Ministers Berryer en 

Devèze aan de oud-strijders toegeworpen, op 
te rapen ;

te Brussel de politiekers en militairen alleen 
te laten paradeeren onder voorwendsel den On
bekenden Soldaat te verheerlijken ;

en al zijne afdeelingen aan te zetten den 
«Onbekenden Soldaat» op 11 November te 
gedenken door een grootsche plaatselijke hul
diging in te richten, en jvoltallig, met al hun 
vlaggen, de lijkdiensten bij te wonen die in 
alle kerken zullen gezongen worden ter nage
dachtenis onzer duurbare dooden.

De Algemeene Bestuurder,

Dr J. VERDUYN.

Begrafenis Oud-Strijders.
Zaterdag 11 November zal dus de begraftnis 

plaats hebben van de lijken onzer gesneuvelde 
makkers, die in de laatste weken alhier aange
komen zijn. Ze zijn

Plets J . A.
Beheydt 0. J .
Binquet L.
Binquet J .
Fremaut F. E.
D’Artois C.

Met aandrang komen wij vragen dat de bevolking 
van de stad, nu als vroeger, zou komen hulde 
brengen aan deze gesneuvelde wapenbroeders, die, 
met hun leven de vrijheid van hun land gekocht 
hebben. Komt den lijkdienst bij won en en vergezelt 
ze tot aan hun laatste rustplaats. Wij hopen dat 
alle vereenigingen en bonden van stad het als 
plicht zullen aanzien er aan deel te nemen.

’s Morgens van af 8 uur zullen de lijken ten
toongesteld worden in de kapel van het Oude- 
Mannenhuis. — De lijken zullen daar tentoongesteld 
worden omdat de Nijverheidschool nu aan den 
gang is en niet kan ontruimd worden. Te 9 1/2 ure 
worden de lijken plechtig uitgehaald uit de kapel 
van het Oude-Mannenhuis. — Te 10 ure plechtige 
lijkdienst in St Hiloniuskerk en daarna de begra
fenis op het gemeentekerkhof.

B est u u r  V. O. S.

Verleden Woensdag zijnde de Hoogdag van 
Allerheiligen, hebben de maatschappijen der V O. S. 
en der oorlogsverminkten de grafsteden hunner 
gesneuvelde medebroeders bezocht en vereerd. Spijtig 
dat het zulk slecht weder was, wat belet heeft 
veel volk naar ’t kerkhof te gaan. Het meesten
deel der graven waren versierd met bloemen, planten 
en kronen, en niet alleen deze der rijken, maar 
zelve deze van den nederigen burger en werkman. 
Elk hield er aan zijne naastbestaande bloedver
wanten die overleden zijn op dien dag hulde en 
eere te brengen.

In den ramiddag namen regen en wind fel toe, 
zoodanig dat het bezoek der graven onmogelijk 
wierd. ’s Anderendaags, het weder wat gebeterd 
zijnde, zijn er vele die „hun bezoek uitgesteld 
hadden, en weg konden, naar ’t kerkhof geweest.

E M E L G H E M .
Verleden Woensdag, zijnde de feestdag van Al

lerheiligen, en de vooravond van Allerzielendag, 
heeft de maatschappij der V. O. S. van Emelghem, 
na de hoogmis de graven onzer gesneuvelde soldaten 
bezocht.

Ter dier gelegenheid sprak de voorzitter M. Van 
Iseghem de volgende lijkrede uit, door den Heer 
Jean Bourgeois opgesteld.

Mevrouwen, Mijne Heeren,
Waardige Oud-Strijders.

Voor vier jaren terug, op heden, kwamen wij 
voor ’t eerst onze duurbare gesneuvelde makkers 
herdenken. Hier op dezelfde plaats hebben wij 
dan plechtig beloofd dat wij ze nooit vergeten 
zullen en dat wij zelfs, zoo de herrinnering aan 
U bij onze medeburgers mocht verflauwen, wij 
oud-strijders in de bres zouden springen om uwe 
nagedachtenis bij allen hoog te houden.

Hoe kan het ook anders, geliefde dooden ! Wij 
die lief en leed met U deelden, weten best hoe 
U voor ons « voor onze vrijheid » voor ons duur
baar land geleden en gestreden hebt, hoe U ge
vallen zijt, enkelen in ’t begin van den strijd 
tegen de overmacht, anderen na vier lange en 
bange jaren doorgebracht te hebben in de mod
derpoelen aan den IJzer. Als wij herdenken hoe 
groot onze vreugde was toen wij na meer dan 
vier jaren onze geliefde ouders, vrouw, kinderen 
en bloedverwanten weerzagen, hoe wij onze harten 
onstuimig voelden kloppen toen we voor ’t eerst 
de toren onzer dorpkerk uit de verte ontwaarden.
O dan begrepen wij hoe treurig en droevig zij 
moesten gestemd zijn, die een zoon, echtgenoot 
of vader verwachtten, die niet meer terugkomen 
zou ; dan ook begreep eenieder welk een groot 
offer gij gebracht hadt voor ons aller welzijn. -

O medeburgers ! Gij vooral die geen zoon of 
echtgenoot of vader te betreuren hebt, vergeet 
onze helden niet ! Vergeet ze nooit ! Want het 
grootsche werk dat ze met Gods hulp verwezent- 
lijkten, komt u ten goede. Tot in de verre na
geslachten blijve de herrinnering altijd bij van 
onze roemvolle kameraden, die hun bloed, hun 
jeugdig leven veil hadden voor onze vrijheid.

Wij, oud-strijders, uwe wapenmakkers zullen er 
helpen voor zorgen, dat u en uwe naastbestaanden 
recht geschiede, wij zullen helpen om uwe arme 
weduwen en weesjes, om uwe beproefde ouders, 
door de Regeering mild te doen ondersteunen, 
opdat zij een behoorlijk bestaan zouden vinden. 
Zooveel is ’t Vaderland U toch wel verschuldigd. 
Wij zullen ook uit al onze krachten mede werken, 
opdat hier op ons geliefde Emelghem een gedenk
steen prijke ; aan U gewijd o broeders in den 
dood ! en waarop de nageslachten uwe namen in 
gouden letters zullen komen lezen en telkenmale 
kunnen herhalen.

Zij sneuvelden ! Voor hun Vaderland ! Voor 
Vlaanderen ! Voor onze vrijheid !

God zij U genadig ! Rust in vrede.

J. B o u r g e o is .

Brand van een suikerijast te Emelghem.
In den nacht van Donderdag tot Vrijdag is er 

rond 2 ure brand ontstaan in den suikerijast van
Uoü UCOl iiou i 1 V ctUd.GtiUi'e Itf JCjllltUg libili, ÖOrtcliiUÜ
langst dekalsijde op Cachtem De pompiers van 
Iseghèm waren seffens ter plaats van het onheil. 
Dank hunne tusschenkomst is de brand kunnen 
gebluscht wórden. De schade zal toch eenige 

duizende franks bedragen.

Sterfgevallen.
Verleden Maandag, 30 Oktober, is alhier 

overleden Eerw. Broeder Simon der Capucienen, 
in de wereld Gustaf Deleersnyder, geboren te 
Ingelmunster, den 24 September 1854, in ’t klooster 
getreden den 8 December 1879 en geprofest den 
.7 Juli 1888. Hij wierd.op Allerzielendag geuitvaart 
en begraven.

Broeder Simon was verre'en bij gekendjj'in onze 
omstreken, immers hij was gelast door zijne over- 
versten, sedert meer dan 23 jaren, de inzamelingen 
te doen der giften om ’t onderhoud der EE. PP. 
Capucienen. Alhoewel uit eene zeer welstellende 

i burgers familie geboren, achtte hij zich niet te groot 
om deze zoo nederige en moeilijke taak op zeer be
scheidene wijze te vervullen. Spijts ouderdom en ver
moeienis, en trots slecht weder en lastige wegen, 
ging hij heen, enkel bekommerd met de belangen 
van zijn klooster, en met den wil des Heeren.

Broeder Simon is gestorven, een schoon voor
beeld nalatende aan zijne medebroeders, van edel
moedigheid, nederigheid en zelfsverloochening.

Aan zijn achtbare familie, zijne Eerw. Oversten 
en medebroeders, bieden wij onze kristen gevoelens 
van deelneming.

Dood van E. H. Hugo Verriest
Pastor van Ingoyghem.

Vrijdag 28 Oktober rond middernacht is in zijn 
eenzaam wit huis van Ingoyghem, overleden E. '
H. Hugo Verriest.

Uitvoering van allerlei 

P rach t-  en gewone drukw erken , zooals : 

Spijs-, Bedankings-, Visiet-,

Adres-, Geboorte- en Prijskaarten 

Plakbrieven met plans voor verkoopingen 

Omzendbrieven, Fakturen, Memorandums 

Brievenhoofden en Enveloppen met adres 

Vergaderingsbriefjes 

Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas 

Gedachtenissen, —  Gesteendrukte trouwbrievén 

Registers, Copie de lettres 

Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, ertx. 

Overgroote keus van 
Albums voor postkaarten vanaf 2,50 

Albums voor portretten 

Buvards voor Heeren en Damen 

Sous-mains — Inktstelsels in koper en marmer

Hugo Verriest, wierd geboren te Deerlijk bij 
Kortrijk, den 26 November 1840. Zijn vader was 
koster op deze parochie. Hij volgde dan de dorps
school van Meester Renier, de vlaamsche school
meester, die zoo menig schoone gedichtstukje 
gemaakt en uitgegeven heeft. Hij ontving er ook 
muziek- en zanglessen van Peter Benoit van Ha- 
relbeke, die later den grooten vlaamschen toondichter 
zou worden. Het was daar dat de jongen Verriest 
de eerste begrippen der vlaamsche kunst ontving, 
die later diep ontwikkelden, toen hij in aanraking 
kwam met Guido Gezelle, wiens leerling hij wierd 
en de hartelijkste vereering toedroeg. Hij was het 
die eenige jaren nadien de leeraar wierd van 
Berten Rodenbach, Zeger Maelfait, Jules Devos 

f en zooveel andere voormannen der eerste vlaamsch- 
! studenten-beweging. Hij wierd Priester gewijd te 

Brugge den 17 December 1864, was achtervolgens 
leeraar benoemd te Brugge in St Lodewijk 1864, 
te Rousselare 1867, Bestuurder te Heule 1877, 
Principaal van ’t Kollegie van Tper 1878, Pastor 
te Wacken 1888, Pastor te-Ingoyghem 1895, vroeg 
om van zielenzorg ontslegen te zijn in April 1912.

Hugo Verriest was een ware kunstenaar in 
blikken en gebaren, in het rijzen en het dalen 
zijner stem, in gansch zijn uiterlijk. Bij zijne 
voordrachten begeesterde hij wezenlijk zijne toe
hoorders. Wie eens eene voordracht van hem aan
hoorde, vergat hem nooit. Hugo Verriest, werd 
vereerd en gevierd niet alleen in Vlaanderen, maar 

j zelve nog veel meer in Holland, waar hij voor 
zeer befaamde gezelschappen van taalkundigen, 
voordrachten gaf over Guido Gezelle, zijn werken, 
en zijn leven.

Den 17 Augusti 1913, werd Hugo Verriest ver
eerd en gevierd in de parochie van Ingoyghem. 
Wij herinneren ons nog, die betooging waar gansch 
Vlaanderen samen stroomde om in eene grootsche 
manifestatie, de nederigen « Pastor van te lande » 
te huldigen. Vlamingen van alle. partijen, hadden 
zich aangesloten bij deze hulde. Vlaamsch-Belgie 
en Nederlanden, waren door het puik hunner 
letterkundigen vertegenwoordigd. Aan den stoet 
namen 225 maatschappijen deel, en ruim 10.000 
vereerders.

Over eenige dagen had Hugo Verriest nog de 
Tergadering der Koninklijk Vlaamsch Akademie 
bijgewoond. Hij was ’t huis gekomen en voelde 
zich onpasselijk. Sedert is hij niet meer opgestaan. 
Zijn toestand verergende. Tegenstrijdig er gezeid 
wierd in de gazetten, ontving hij de zorgen van 
zijn geneesheer Doktor Dedoncker, die hem altijd 
genegen was, en met wien hij zeer gemeenzaam 
zich dagelijksch onderhield. Zijne hooge jaren deden 
hem inzien, dat zijn levensdraad weldra ten einde 
gesponnen was. In volle kalmte en ruste de dood 
ziende naderen, stelde hij eigenhandig het volgende 
doodsbericht op :

f  Geloofd zij Jesus-Christus 

Ter Zaliger Gedachtenis van 

E e r w .  H e e r  H U G O  V ERR IEST  

Opvolgentlijk : Professor in St-Lodewijk te Brug
ge 1864 ; Professor te Rousselare, 1867 ; Bestuur
der te Heule, 1877 ; Principaal te Yper, 1878 ; 
Pastor te Wacken, 1888 ; Pastor te Ingoyghem, 
1895 ; Rustende pastor te Ingoyghem 1912 ; Ge
boren te Deerlijk den 25 November 1840.

Hij beminde zijnen God ;
Hij beminde zijne ^Kerk ;
TTii Viominrtn 7 n n  V o l)n  y.ij11u T aaI, btjö:

en heeft ze getrouwelijk willen dienen.
Gebed. — O Heer, ontvang uwen Dienaar in 

genade, opdat hij van alle schuld ontslagen, bij 
U moge verblijden door alle Eeuwigheid. Amen.

De gedachtenis van den braven, hartelijken en 
eerbiedwaardigen man, zal voortleven in ’t hart 
van het Vlaamsche Volk. Hij rust in vrede!

Heden Zaterdag heeft de plechtige begravenis 
plaats.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN  

Godfried Werbrouck, zv. Andre' en Irène Van- 
deputte, St Hilonius, 9. — Andre' Santens, zv. 
Andre' en Augusta Vannieuwenhuyze, Kruisstr. — 
Germaine Descheemacker, dv. August en Jeanne 
Maddens, Rousselarestr. — Rerni Bostoen, zv. 
Camiel en Marie Vanysacker, Schaapdam.'

STERFGEVALLEN :
August Verbeke, timmerm. 62 j. man Versteele 

Emerence. — Gustaf Deleersnyder, Capucien, 68 j.

HUWELIJKEN :
Joseph'Gurdebeke, schoenm. 28 j. en Emelie 

Vanquatem, borstelm. 25 j. — Julien Tack, 
schoenm. 45 j. en Marie Rosselle, huish. 32 j.

M ARKTPRIJZEN.

ROUSSELARE 30 October. Haver, 71 tot 00 
peerdeboonen, 71 tot 00 ; aardappelen, 9 à 10 
Boter 00,00-13.00 fr.de k ; eieren ’t stuk, 00 à 68 
koolzaadolie, 265 tot 000; liinzaadolie, 257 tot
000 ; koolzaad 165 tot 000 ; lijnzaad, 115 .tot 
000; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
77 ; sodanitraat, 75.00 ; ammoniak, 113.00 
suikerij, 55 tot 00 ; duivenboonen, 47; hooi, 35 

tot 40; strooi, 12 tot 14.

Alle slach van 

Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Compas-, Schilder-, Schrijf- en Naaidozen 

Papeteriedozen met wit, fantaisie
en rouwpapier, laatste nieuwigheden

Carnassièren en servietten
in toile cirée voor scholieren 

Portemusiques, Portefeuillen, Portemonnaies 

Etuis voor Cigaren en Cigaretten 

Nécessaires de toilette, Zakspiegels en Kammen 

Schoone keus van Kerkboeken 

Mis en Vesperboeken 

Prachtige Missels in alle slach van leder 

Paternosters in glas, nacre, zilver en vermeil 

Scapulier Medalies en andere 

Groote keus van 

Postkaarten voor naam- en verjaardag. 

Fantaisiekaarten, Zichtkaarten

K O M T  5 B IE 3 IS T  N A A B  O N Z K  U l T S  I  A L L I ] V G .

Boek- en S teendrukkerij 

J .  D E  B U S S C H E R E - B O N T E
R O U S S E L A R E S T R A A T ,  9 7  ISEGHEM.



' t  Is gekend en ' t  is w aar ook, dat : gansch 
ter trouwe, de schoonste Pelsen fourruren (katten) 
verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, 
« In den Tijger » Ooststraat, nr 60 te Rous
selare. De keus is er overgroot en de prijzen 
zijn buiten alle mededinging.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Rousselare-Thielt) 

b etaa lt  of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig  
verlies.

B e lang rijk  Bericht.
Er wordt het publiek ter kennis gebracht, 

dat de Bureelen van het S tad ssekre ta r iaa t ,  
voor eenen onbepaalden tijd zullen gesloten 
zijn, den Zaterdag namiddag van iedere week, 
te beginnen van 4 November 1922.

De Burgemeester.

C. STAES. y

STAD ISEGHEM.
Ter gelegenheid van den Nationalen Feestdag 

op 1 1  November 1922, zullen de Bureelen ten 
stadhuize dien dag gesloten z ijn .

Oe Burgerstand is dien dag open van 9 tot
10 ure voormiddag.

Iseghem, 4-11-1922 De Burgemeester,
C. STAES.

W ijnhandelshuis v ra ag t bekwam en VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en om streken. Inlich

tingen ten bureele van ’t blad.

Zieke duiven of kiekens genezen best met
hun gedurende enkele dagen een weinig IDEAAL 
duiven of kiekenpoeder SALVATOR in ’t eten 
of drinken te mengen. Alleen verzekerenden 
uitslag met het echt merk SALVATOR. Prijs
3 fr. verschillend voor duiven en voor kiekens. 
Te bekomen in het hoofddepot KAREL STEPPE,  
Apotheker, Qeraardsbergen en in alle apo
theken.

Heer Apotheker Steppe, Qeeraardsbergen
Met genoegen laat ik u weten, dat ik den 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het' snot genezen en, o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij] nog twee dozen op, 
Ik wil die goede remedie in huis hebben, en ont
vang mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L. PIETERS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

Bericht aan de Schoenfabrikanten.
MAURICE VERLEDENS, V ij fw e g e n s tra a t ,  2, 

Emelghem, ge last zich m e t  de gesprongen  
verniste schoenen goed te  herstellen  aan voor
deelige voorwaarden.

KOMT W EDEROM  TE VERSCHIJNEN

’t  M anneken u it  de Mane
Volksalmanak voor ’t  ja a r  1923.

Prijs 0,30 fr . te verkrijgen ten Bu/eele van 't Blad

Met den oorlog was ’t achtergebleven en 
’t is God zij gedankt thans verschenen wel 
en frisch gelijk voorheen. Burger, werkman 
en landbouwer zal het koopen en ’s avonds 
bij den kachel zijne aangename vertellingen lezen.

A U T O - G A R A G E  L E  L I O N
Téléphoon 73

=  V U Y L S T E K E  Gebroeders =
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, IS E G H E M .

Autos : .F IV , jFOFtD, C I T F t O E N  enz. 
Motos : F N ,  S A J R O L E A , I N D I A N .

A n d e r e  m e r k e n  n a a r  k e u s  d e r  K l a n t e n .

GROOTE KRACHT KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich] met de herstellingen van Autos en 
Motos, van alle merken.

C R É D I T  FONGI ER  D ’ f t N l / ERS
H U L P H Ü IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 .000 .000

B. Spaarkas :
1° op z ich t  4 . 0 0 ° / ’
2° op te rm i jn  van een ja a r  4 .5 0  <>/*
Langer te rm i jn  volgens overeenkom st.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht  3 .0 0  %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/0 
3° op driem aandelijksche rekeningen 3.50 ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/„
4° op jaar l i iksche rekeningen 4.25 %

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  m  Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste 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 SC HO 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.

SCHOONE KEUS VAN

R e g e n m a n t e l s  —  I m p e r m e a b l e s  
voor Heeren, Damen en Kinders.

Voor Damen van 45 1‘r*.

IN SATIfN  125 FR. EN MEER.
In  wolle Gabardine B S F r .

TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Uit ter hand te koop
Nieuwstraat, 7 ISEGHEM.

Een zeer goeden BILJARD m et toebehoorten,  
merk Chs T oulet , een HERBERGTOOG m et  
bier pompe en buffe t,  alsook fon t ie ren  om
tonnen bier op te leggen.

OPENBARE VERKOOPING

van een

W O O N H U IS  met L and
te EMELGHEM, 

west by de Tinnepotstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, daartoe 
in rechte benoemd zal met de pleegvormen der wet 
van 12 Juni 1816, openbaar verkoopen 

E E N IG E  KOOP.
Een W OON HU IS , zijnde het middendeel eener 

driewoonst en medegaande land, staande en gelegen 
te Emelghem, west bij de Tinnepotstraat, samen 
groot volgens titel en kadaster i5 aren 87 centiaren 
en in ’t kadaster bekend Sektie A nr 1463d, i462d, 
en 1462e, palende of gepäald hebbende noord de 
Tinnepotstraat, oost’ Heer Medard Vandekerckhove- 
Vandeputte zuid denzelfden en Heer Raoul de 
Séjournet de Ramegnies, west Heer Petrus Bruneel- 
Claerbout en voorzegden Heer Raoul de Séjournet 
de Ramegnies.

Ingenottreding met de betaling der koopsom en 
aankleven.

ZITTINGEN :
INSTEL op Vrijdag 17 November 1922, 
TOESLAG op Vrijdag 1 December 1922,

telkens om 2 ure ter zittingszaal van het V RED E 
GERECHT te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.

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

Studie van den notaris SCHOTTE te Ingelmunster.

B e e s t i a l e n  e n  L a n d b o u w a l a a m
te I n g e l m u n s t e r ,  (Krekel).

Op Dinsdag 14  Novem ber 1 9 2 2 , om 9 ure
voormiddag, op verzoek en ter hofstede van M. Victor 
Stragier-Sabbe, van :

4  schoone Koelen, 3  vette Zw ijnen,
Landbouwalaam  : Jumelle, Rolle, Eegden, Kar, 

Hurde, Raapmolen, nieuwe Aalkuipen, Zevenscharre, 
Windmolen, Handrolle, Keernen, enz., enz. Stoven, 
Kas, enz. en allerhande gereedschappen.

Kosten i 3 oio. — Dadelijke betaling.

S t N ik laas  en 

N  ieu w j aarges ch enken
TE BEKOMEN BIJ

De Bruyne-Devoldere
Rousselarestraat, (bij de Post).

VERKOOP VAN ALLE SLACH VAN 

SU IK ERG O ED , CHOCOLADE, 
KOLONIALE WAREN, 

Gedroogde VISCH, CONSERVEN.
Groote verkoop van alle slach van

W IJN E N  EN L IK E U R E N

Vermindering van Prijs voor Voortverkoopers.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

Een goede STOKER-MACHINIST vraagt plaats.
Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

GEVRAAGD eene goede naa is ter  voor hand
en machienwerk, goed loon. Zich wenden. 
Vanden Bogaerdelaan, 13, Iseghem .

TE KOOP PAARDENKAR in goeden s taat ,  
dienende voor bakker of boterkoopman. Zich 
te wenden ten bureele van ’t blad. 

Gevraagd bij Alphonse DEVOLDER goede 
t rekkers  voor Cocos, bezems en grof w erk ,  
voor op den w inkel en te huis. Standvastig  
werk.

Om u it  gem eenzaam heid te  scheiden.

O v e r  t e  n e m e n  

e e n e  S t o o m b o r s t e l f a b r i e k
(m et M ekanieke en e lek tr ieke  verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer Alois 
TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven Oonder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

G E V R A A G D

voor belangrijke borstelfabriek van stad, MEESTER* 
GAST goed op de hoogte van alles wat de 
houtmakerij betreft, en kunnende goed houtma- 
kerij besturen. Schriftelijke aanbiedingen, met re- 
ferencien, onder letters A B ten bureele van dit 
blad. Onnoodig zich aan te bieden zonder voldoende 
vakkennissen.

T e Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

HUIS VAN VERTROUWEN

A. DEGEZELLE-VYNCKE
Rousselarestraat, 111, ISEGHEM.

Eerste hoedanigheid van

W i j n e n ,  L i k e u r e n ,  C h a m p a g n e .  

G O E D E N  V R E E M D E N  T A B A K
-  voor CIGARETTEN en PIJP -

INLANDSCHEN ROOKTABAK 
Roltabak. — Steenen pijpen

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers en 
aan de beste voorwaarden.

Damen,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT (laa ts te  nieuwigheid)

bij JA N S S E N S  Zusters
n° 6 Brugstraat, IISEGHEM

Voor uwe aankoopeu van

F O U R R U R E N
IN A L L E  

H O E D A N I G H E D E N

wendt u tot het huis

Gezusters STKOBßE
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -  Trouwe bediening.
V A S T E  P R I J S

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank Gr. D E  L A E R E &  G° Naamlooze Maatschappij  

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A G E N T S C H A P P E N  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

STADEN Tel. 21. BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A L J L E  B A N I C V E H H I C H T I N G E N
Depot rekening op zicht en op term ijn Rekeningen 41/2 °/o op 5 jaar zuiver yan lasten

V E R H U R I N G  v a n  B r a n d k a s t e n  ( C o f f r e s - f o r t s )  a l l e  g r o o t t e

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A.lle slach van buizen Autoffène-Soudure

I N  S T E L L  A T I  E N  B A D E N  E N  S T O R T B A D E N



H U I S

J .  Vaolandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

H D B
O v e r g r o o t e  k e u s  e n  l a a t s t e  n i e u w i g h e d e n  

a a n  p r i j z e n  b u i t e n  a l l e  c o n c u r e n t i e .

G. HOET-AN N E, o p t i c i e n ,  S t A m a n d s t r a a t  8 ,  R O U S S E L x V R E
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 aanduid, 
om met den eersten bril die men
beproeft, zoo klaar te zien als op -- -
den ^ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen ran bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
>* /V  0°Sm®?sters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
t stuk, Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstosgen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers ’ 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz..,

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er fs alti jd  een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerkiog

S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de laatste u itv in d in g  (zonder plaat) 

----  Herstellen van Gebitten enz

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX 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 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandeghem-ßebaegbe
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.

ELKEN VRIJDAG

Stokv isch  en M oluw e

o o k  V e r s e h e  V i s c h  

D r o o g e  e n  I n g e l e g d e  H a r i n g

bij Isifl. Vanbeylen-Yanbesien
16, W ijn g aard s traa t ,  ISEGHEM. 

Vermindering van prijs  aan voortverkoopers.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

J ava Sterk — D ubbel Sterk  
W  estminster Stout 

Schoth-ale — J?âle-ale.
~V erlioop van ItVij nen

HANDEL in KOLEN.

H O U T

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ae l
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 
maker, van verkoop.

Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 
schoone faillie aan de Fransche grenzen.

Verkoop van gezaagd hout, zeer droog, 
dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmaken, meu
belmakerij, enz zooals ï.peerlaren, notelaren, 
plataenen, errables kriekelaars, olmen, eiken, 
appelaren, steenbeuken, linden, accacias, ca
nadas, enz.

fK) c> 1 (<3 *

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

G e p r e s t e  C i m e n t b u i z e n  o p  a l l e  w i j d e n  

C I T E R N S  e n  B E I R P U T T E N  v a n  g e l i j k  w e l k e n  i n h o u d

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

flmand D e n y s - H o e h e p i e d f
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  |

K iekenkw eekers , Landbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN AFGANG (stinkend, soms met bloed 
doorstriemd) ; vertoonen zich etterbollen in de oogen en de keel ; is hun 
kop gezwollen, hun kam zwart, treuren zij en waggelen ze.op hunpooten, 
geef dan aanstonds

Apotheker V e r  mander e ’s
ONFEILBAAR POEDER N °  4 - . 2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak. 

Apotheker Verm and ere ’s MARVOL geneest snot ( 2.50 en 5.00

Apotheker V e rm and ere ’s ARSYLOL geneest pokken | de flesch 

Te Verkrijgen bij Apotheker LALEMAN, Iseghem ; Ap. VANDEWALLE, 
Rousselare en in alle goede apotheken. Vraagt wel ’t merk Vermandere.

A l b .  V A N N E S T E - V A N H O U T T E

T a f e l h o u d e r  ( T r a i t e u r )

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

V a n h o u tte-J V ey rin ck  va n  R o u ssela re.  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMS TEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 
M atige  pr ijzen —  R ijke  en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafe lserv ies .

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  ,,
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen W ellcome
Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats , 15, ISEGHEM.

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.

SPO E D IG E  E N  TRO U W E B E D IE N IN G . 
In ’t  groot en in ’t  klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE P E L IC H Y S T R A A T , 12 , , C r r i J t r M
recht over St Hiloniuskerk I w t U r l t m .

Plaats ingsd ienst voor bedienden van ’t  Na
t ion aa l S i jn d ik a a t  der Bedienden van Belgie  
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O L. Vrouwstraat, Iseghem

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 
inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

I n  de Belgische TTla r̂

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat .3 5, ISEGHEM

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

MOEDEKS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

HUIS VAN VERTROUW EN.

- S. H O E T -H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38  ISEGHEM
B r i l l e n ,  J P in c e -N e z , B a r o m e t e r s  

J u m e lle n , V e r r e k i j k e r s
W ij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
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.

A u t o m o b i e l e n  F O R D
REGHTSTREEKSGH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK, H O V E N I E R S S T R A A T ,
K O R T R I J K

Het eenigste H u is  der streek dat reeds de F ord  bewerkt heeft voor den 

oorlog, sedert de eerste typen uitgekom en zijn .

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W ERK HU IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge

voerd door specialisten, in  ’t b ijzonder herziening van motoren « sans 
soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders.

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren — Vulcaniseering.

W e rk h u iz e n  d’Electro-Mecaniek A . E. M. G.

E lektric ite it - vervaardiging - bobijneering : hooge en iage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER BARNKRACHT IN f)E FABRIEKEN.

M ijn  K ind je  W as Van Eene 

U ite rs te  Zw akhe id
H e t  k o n  n i e t  d e  m i n s t e  b e w e g i n g  d o e n .  

De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.
Mevrouw O. Rogers, 89, George Street, 

Pontypool, Mon., zegt:—“ De Dr. Cassell’s 
Tabletten hebben een wonder gedaan met 
mijn loontje te genezen die van kinderver
lam m ing  leed en zoodanig vermagerde dat ik 
dachte h ij g ing sterven. H ij had pas veer
tien m aanden toen de p ijn  begon en weldra 
was h ij van eene uiterste zwakte; h ij kon niet 
ééne beweging doen. De buikhoop deed hem 
vermageren zoodat er hem niets bleef dan de 

huiden beenderen. A l wat h ij nutte  braakte 
h ij ; de zwakheid maakte hem  b lin d  ; h ij 
gelijkte aan eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag had  ik het geluk 

van de Dr. Oassell’s Tabletten te hooren 
spreken; onm idde lijk  deed ik ze, aan m ijn  
k ind je  innemen. Verbeeld u  m ijne  vreugde 
toen eenigen tijd  nadien ik bemerkte dat den 
toestand van m ijn  jongetje lich t veranderde. 
Z ijne  gezondheid verbeterde dan vlug, h ij 
kreeg het zicht terug en weldra was h ij m  

«taat te kunnen loopen. Heden heeft h i j twee jaren en half, h ij is in volle gezond
heid en vol kracht, en m ollig  evenals een -pouding■”

Dr. Cassells
P R I J S  3  P R  E N

7 , 5 0  F R .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine) V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
allo werelddee- 
ler Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  letten en 
weigerd' a- l e  
namaking.

T a b l e t t e n
Universeel familie geneesmiddel tegen .

Zenu wafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakheid Bloedgebrek Levensafmatting
Zemmonsteking Slecht« cpijsvsrtssnnf Zenuwachtigheid 
Neurasthenie Uitputting Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell s Co., Ltd., M anchester, England 
Algem een depot voor Belgie en het Groot H err*,• <3om :

M a i s o n  L o u i s  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u *  d s  l a  G i a s l S r e ,  B r u s s e l .

NEEMT TWEE 
TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goeo' ?e slapen 
zuJ L vervolgd 
en gc zult wel
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


