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Waar zijn onze P rin c iep .
Sedert -twee, drie jaar dat wij leven onder 

‘t regiem der Union Sacrée of heilige eendracht 
worden meer dan eens in Kamer en Senaat 
onze groote Katholieke princiepen over ’t hoofd 
gezien ; bovendien men schijnt er zelfs nog 
weinig rekening te houden mat maatregelen 
en voorstellen die tegen goddelijke of ker
kelijke wetten of hoogere belangen strijden.

Veel is er reeds langs katholieke zijde onder 
voorwendsel van vaderlandsliefde aan die Union 
Sacrée geofferd. De andere partijen geven 
niets toe ; zelfs de liberale partij die zoo hoog 
oploopt met de vaderlandsliefde, doet geene 
toegevingen ; alles moet van de katolieken 
komen.

W ij hebben, dank aan die Union Sacrée, 
liberale én socialiste ministers en de eene na de 
andere snijdt in vel en vleesch van de katho
lieken zonder ooit om te zien of het hen 
pijnigt of ergert. De katholieken zouden moeten 
laten doen, voor de goê overeenkomst, voor 
de orde en de vrede in ’t land ! uit liefde 
tot het vaderland 1

Meer dan eens lieten de katholieken begaan 
en gaven ze toe, — de katholieke princiepen 
wierden over ’t hoofd gezien, en... de katho
lieke partij versterkte niet ; integendeel !

’t Zal zeker weerom alzoo zijn met het 
wetsontwerp voor den soldatendienst. Devèze, 
minister en vrijmetselaar wil de jonge priesters 
in de kazerne doen verblijven ; hij doet het 
onder voorwendsel van vaderlandsliefde, van 
gelijkheid, van ontwikkeling

Schoone woorden om de pil te doen slikken !

’t Is werk van de Loge, om de priesters 
te onttrekken aan hunne studiën en aan hunne 
geestelijke opleiding, om ze later te onttrekken 
aan hun parochiewerk ; en om de jonge priesters 
eenige jaren verder geheel en gansch soldaat 
te maken, en om alzoo de priesters te ontnemen 
aan het volk en allengerhand te doen ver

dwijnen.

Daartegen staat een kerkelijke wet, die tot 
hiertoe door de katholieken altijd verdedigd 
werd. Die wet werd onlangs nog. door den 
nieuwen Paus vernieuwd in Canon 121 van 
het kerkelijk recht. Zullen de katholieken dat 
onrecht jegens de Kerk dulden ; zullen ze de 
heiligste rechten der menschen laten krenken ?

Waar zijn onze princiepen ?

A A  J U L I  -1 9 2 i
Guldensporenfeestcn

ingericht door den Katholieken Vlaamschen 
Studiekring met de medewerking van de Ka
tholieke maatschappijen van Iseghem en Emel

ghem.

Op Zondag 10 Juli te 4 ure in het GILDEN- 
HUIS rede door door Eerweerden Heer Van 

C appe l over de beteekenis van den slag der 

Gulden Sporen.
Seffens daarna optocht door de volgende 

straten : Kruisstraat, Nederweg, Ameyestraat, 
Rousselaarstraat, de Pélichystraat. Dweersstraat, 
Meenenstraat, Papestraat, Gentstraat, Markt
straat, Wulvenstraat, Zegeplaats

Op de Zegeplaats aanspraak door den heer 
Leo Scheere, hoogstudent, gewezen adjudant 

van het belgisch leger, 
dan door de Nieuwstraat. Gentstraat, Pape
straat naar de Congregatiezaal, waar er door 
de Harmonie der Congregatie Vlaamsche Mu« 
ziek- en Zangstukken zullen uitgevoerd worden.

Alle deelnemers aan den optocht worden 
verzocht de liederen mede te zingen.

ORDE VAN DEN OPTOCHT

Boerenbond, Iseghem 
Congregatiemuziek,
St Josephsgesticht,
School van het H. Hert,
Vereenigde Werklieden,
Handboogmaatschappij a St Sebastiaan »

» «W illem  Teil»
Werkliedenbond, Iseghem 
Tooneel en Zangafdeeling « Leo X III », 
Vlaamsche Meisjesbond,
Katholieke Vrouwenbond,
Muziek Emelghem,
Zangmaatschappij « De Kerels », Emelghem. 
Werkliedenbond, Emelghem 
Vlaamsche burgers 
Katholieke Vlaamsche Studiekring.

SPELW IJZER
van het muziekfeest in den Hof der Jonge- 
lingen-Congregatie door de Harmonie gegeven, 
morgen Zondag 10 Juli, na de optocht.

1. Stapmarsch-Béarnais
2. Oroet aan America.

3■ Naar wijd en zijd.
4. Amazonenvals-
5. Qroeningenmarsch.
6 De Luchtgeesten, Mazurka.
7. Rubenscantate.
8. Li sterzang voor kleine fluit.
9. De Vlaamsche Leeuw.

BEM. : De liederen worden verkocht bij 
den ingang voor 25 centiemen.

Op Maandag 11 Juli te 8 ure

in den Schouwburg « ONS G1LDENHUIS » 
opvoering van

“ VLA.A.NDEREN DE L E E U W , .
groot vaderlandsch geschiedkundig drama in
4 bedrijven door de leden van den Katholieken 
Vlaamschen Studiekring met medewerking van 
liefhebbers uit stad.

In de tusschenpoozen zullen muziekstukken 
uitgevoerd worden door het orkest onder leiding 
van M. Arthur Hoornaert.

Prijzen der plaatsen : Ie pl. 3 fr. ; 2e pl. 2 fr. 
3° pl. 1 fr.

Kaarten te bekomen bij Jules Vandommele, 
Kerkplaats, en bij Robert Verhaeghe. Statie
straat ; alsook op Zondag 10 Juli in het Gil- 
denhuis van 8 tot 12 ure en van 3 tot 4 ure 

De kaarten zullen genummerd worden op 
Maandag 11 Juli van 11 1 2 tot 2 ure in het 
Gildenhuis.

Allen dus op post Zondag en Maandag ! 
Alle Vlamingen moeten mede in den optocht ! 
Aan ons te toonen dat onze stad Vlaamsch 
is en Vlaamsch wil blijven !

Allen gelijk één man opgestapt tot staving 
ervan dat wij Recht willen voor Vlaanderen ! 
En Recht zal er komen omdat wij het wlilen.

De Katholieke Vlaamsche Studiekring.

Op Maandag 11 Juli te 5 ure, optocht te 

Emelghem, vergadering aan de Vijfwegen. 
Alle ware Vlamingen van Iseghem worden 
daar ook verwacht. Het Vlaamsche Leven 
dient in Emelghem wakker geschud en ’t moet 
voor alle Vlamingen een plicht zijn daaraan 
mede te werken.

Landbouwbelangen.
De « Verslagen en Mededeelingen nr 13 ». 

uitgegeven door het Ministerie van Landbouw 
vatten we hier kortbondig samen. We beperken 
ons echter tot de voornaamste punten.

I. M ests to ffe n . — 1. De scheikundige
meststoffen verschaffen aan de planten stikstof 
fosfoorzuur, potasch, kalk, enz. Zij werken 
ook in op de ontbinding der aarddeeltjes, 
waardoor nog andere stoffen door de plant 
opneembaar worden. Dit is het geval met het 
kiezelzuur De graangewassen er. de grassen 
nemen tamelijk veel kiezelzuur op ’t Schijnt 
dat het roest bij de graangewassen door de 
opneming van kiezelzuur minder s hade aan
richt. In proeven op kiezelzuur—arme gronden— 
niet op zandgronden — heeft eene toevoeging 
van kiezelzuur altijd gunstige uitslagen De 
fosfaatmesten bevatten ook kiezelzuurzouten.

21 Wat misschien nuttiger is en van meer 
practischen aard, is het volgende : De fos
faatmesten waarin het fosfoorzuur oplosbaarst 
is, zijn de beste Éénkafkig fosfoorzuur werkt 
gunstiger dan tweekalkig. Vesta-fosfaat levert 
goede uitslagen op.

De planten nemen hun fosfoorzuur op in 
het begin van den wasdom : dit plantenvoedsel 
moet dus beschikbaar zijn, zoohaast de groei 
begint en op de geschikste plaats, ’t is te 
zeggen,, meest in de bovenste bouwlaag.

3. Door de opening van chloor wordt de 
brandbaarheid van den tabak verminderd. De 
aanwezigheid van potasch vernietigt gedeeltelijk 
deze schadelijke inwerking. We doen hier ter
loops opmerken, dat chloorpotasch, voor den 
winter aangewend, ontbonden wordt in chloor
kalk en een ander potaschzout. Dat chloorkalk 
is oplosbaar in water en dringt in den onder
grond. Strooit dus chloorpotasch altijd voor 
den winter, op kalkrijk land, opdat de brand
baarheid van uwen tabak er niet door gehin
derd worde Merken we hier ook nog op, dat 
menschenaal, om zijn hoog chloorgehalte, best 
niet op tabakland gebruikt wordt.

4. Er bestaat cyanamiet in poeder en in 
granen Het eerste werkt het gunstigst. Het 
gegraand cyanamied kan zelfs nadeelig werken, 
wanneer het te oud geworden is, aangezien 
soms, door luchtaanvoer, dicyanamied — een 
echt plantenvergift — gevormd wordt.

II. V ervalschinqen en bedroo in den hande l. 

De hooge prijzen van meststoffen en veevoeder 
hebben veel oneerlijke uitbuiters aangezet om

geld te kloppen op den rug van de landbou
wers. Aan zulke bedriegePs moest voor altijd 
het recht van handel te drhven ontzegd worden 
In het laboratorium van Antwerpen werden 
stalen genomen van twee leveringen thomas- 
fosfaat. Uitslag : de bucht was het vervoeren 
niet weerd Twee stalen ammoniaksulfaat be
vatten 20 O’o zeezout. Hoe men de rekening 
van een boer pepert, nietwaar ? Met zeezout ! 
Doch zand kan daartoe ook dienen, want te 
Gembloux werd deze meststof vervalscnt met
54 0 o zand. In vier stalen soianitraat, te 
Gent ontleed, werd van 20 tot 49 0/0 kaïniet 
of keukenzout gevonden.

Een staal ammoniaksulfaat was niets dan 
sodafosfaat. Er wordt van alles vervalscht.

Zoudt ge ’t gelooven dat een staal steenkolen 
50* 0 0 asch bevatte ?

Sommige voederkoeken hielden te veel water 
in, waardoor ze licht ransig worden ; andere, 
te veel aschbestanddeelen.

Landbouwers, weest daarom vereenigd, koopt 
zooveel mogelijk samen aan, en eischt waar
borgen van zuiverheid Wendt u ook slechts 
tot huizen van vertrouwen om uwe bestellingen 
van zaaigranen of zaden te doen Doet door 
de verko^pers de zuiverheid en de kiemkracht 
waarborgen Op 72 stalen beetzaad, te Leuven 
onderzocht, waren er 33 met minder dan 
50 0,0 'iemkracht. Van 7 stalen klaverzaad 
waren vier onzuiver met warkruidzaad.

Landbouwers betrouwt geen gereedgemaakte 
mengsels voor weiden, zulke mengels zijn 
somtijds niets dan overschotjes — oude bucht 
of gemeene grassoorten In de zaadhuizen tracht 
men alles te verkoopen : het oud kiemkracht- 
loos zaad wordt met het nieuw versneden in 
e?„;i geree.dgemaakt zaadhandelaarspâté !

Ill A lle r le i .  1. Een nieuw voederkoek, de 
hevea-koek, blijkt minstens zoo goed uitwerksel 
te hebben als de lijnkoek,

2. Ricinuskoek, gedurende 1 1/2 ure op 
115 C" gewarmd of lichtjes gebrand, kan tot 
veevoeder dienen.

3. Bij het inkuilen van groenvoeder, zooals 
beetloof en rapen moet men de melkzuur- 
gisting begunstigen door de volgende middels: 
het in te kuilen voeder laten verwelken ; 
keukenzout gebruiken ; den '-uil genoegzaam 
toesluiten opdat de warmte er in spele tusschen

30 en 50 C°

4. In het uitkiezen van plantaardanpels is 
spaarzaamheid een grove fout De struiken van

groote aardappels leveren doorgaans l (3meer 
op dan srruiken van te' kleine aardappels, aan 
den zelfden stam als de groote gekozen

Het plantgoed dient op stam gekozen en 
enkel van wetgevende struiken Te klein 
plantgoed van vruchtbare struiken levert door
gaans zooveel op als groot plantgoed van 
onvruchtbare struiken. Schoone, gave plant- 
aardappels van veelopVengende struiken, ter 
plaats gekozen, vrijwaren tegen krul- en 
bladrolziekte en verzekeren gewoonlijk een 

welgelukten oogst

yan E. H. De
Je?

Pastor van Emelghem.
Maandag laatst werd de Eerw. Heer Pastoor 

van Emelghem begraven. In den morgen was het 
oTicie gezongen en te 10 1/2 ure had de lichting 
van het lijk plaats. Dï Zier Eirw. S ie r Deken 
van Thielt, bijgestaan door de Eerw. Heeren Pastors 
van Lauwe en van Alveringhem en door ver- 
schill'ge andere Priesters kwam met de kerkbe
dienden het lijk uithalen, dat in stoet ter kerke 
gedregen w ierd.

Da hoogmis bagon onmiddelijk, en we moeten 
hier getuigen dat de kerkzang deftig én schoon 
werd uitgevoerd. In drie plaatsen was er ten offer 
gegaau, en nog duurde de offerande tot op het 
einde van de mis ; zoo talrijk waren ze opgekomen 
de parochianen en de vrienden van den afgestor- 

( vene pastor. Een vijftigtal priesters waren in den 
dienst.

Na de. mis beklom de zeer Eerw. Heer Deken 
van Thielt den predikstoel en schetste de ver
dienstelijke loopbaan van den overleden priester, 
die overal en in alles gazocht had de glorie Gods 
en het welzijn zijner geloovigen.

Bij het graf, na de gewone kerkelijke gebeden, 
werd een buitengewoon schoone treurzang gezongen 
door de sterke en gekende zangm latschappij « Da 
Kerels ». en de Harmonie van- Emelghem speelde 
een schoone doodmarch. Daarna sprak M. Emiel 
Vande Moortele Burgemeestar van Emelghem de 
de volgende lijkrede uit :

Eerw. Heeren, Mevrouwen, Mijne Heeren,

’t Is een droevige plicht die ons vandage ron
dom dit versch gedolven graf vereenigt. Dit schielijk,

en niet voorzien afsterven van onzen Herder, heeft 
de b 5 vol king var. Eim!ghem in liepe v ^ rsh p n - 
heid gedompeld ! En waarlijv ! Wie zou gedacht 
hebben dat die ijzersterke gezoud aai 1 in zoo üorten 
tijd zoude gaknakt zijn en gebroken, en wij aan 
den boorl van ’t graf zoulen staan van hem, die 
als een forsche e it 1) jaren scheen te zullen trot- 
seeren, en die door wijzen raad en hulpe er zoovelen 
de gezondheid had helpen terug vinden.

Zoo zijn de wegen der Voorzienigheid, wonder
baar, ondoordringbaar voor den mensch.

Eerw. H. Alois De Visschere w eri gabaren te 
Ruddervoorde den 18 Juli 1853, Van jongs af 
werd hij door deugdzama ouders, door eene moeder 
waar hij niet kon van spreken zonder weenen, 
in de deugd opgevoed. Hij studeerde en zou priester worden I

Met een buitengewoon verstand begaafd’ was hij 
steeds aan de spits zijner klasse. Hij deed schit
terende s’u liën , en, wondere zaak ! ware hij wat 
minder begaafd geweest, hij zou waarschijnlijk 
eene veel schitterender loopbaan betreden hebben. 
Maar zijne overheid had een bekwamen leeraar 
noodig in de Normaalschool van Thourout. E . H. 
De Visschere was de bekwaamste, hij kon aan
stonds eene moeilijke taak aanvatten en tot een 
goed einde ‘brengen daarom werd hij leeraar te 
Thorhout benoemd. Daar heeft hij menig jaar ge
werkt ; daar heeft hij dit diep verstand ten toon 
gespreid en gebruikt om honderden onderwijzers 
te vormen die nu nog, gansch Vlaanderen door, 
den stempel dragen van dien geleerden meester, 
en vol eerbied zijn voor zijne diepe kennis, zijne 
vaderlijke goedhaid, en zijne oprechte deugd.

Opvolgenllijk werd hij onderpastor te Ruysselede 
en pastor aan De Panne. In beide plaatsen is hij 
als een ijverige en heilige priester geëerd gebleven.

Den 20 Feb. 1906 werd hij als Pastor van 
Emelghem ingehuldigd ; meer dan Ï5  jaren hebben 
wij ham onder ons aan ’ t werk gezien, en waren 
wij getuigen van zijnen vurigen zielenijver en zijne 
innige, overtuigde godsvrucht. Onze afgestorvene 
Pastoor was vooreerst en boven alles « priester » 
een priester naar Gods herte en van den ouden 
stempel. Bij hem was niets vau tel dan onze Heer 
Jezus-Christus ; hij noemde hem zoo dikwijls den 
Meester, den Vader, den Vriend ; daarrond bewoog 
geheel zijne werking, daarop steunde hij alles ; 
tot daar wilde hij al zijne parochianen leiden. 
Dit leerden wij in zijne onderwijzingen ; dit 
hoorden wij iia zijne gesprekken, in zijne vermaningen .

Op die wijze wilde hij zijn volk. gelukkig 
maken, voor den tijd en voor de eeuwigheid.

Dat hij zelf daarvan diep doordrongen was, 
daaraan twijfelt niemand onder ons, ’t ■ lag in 
zijn ernstige, diepe biik ; ' dvoeg in zijn ' 
g baar, ’t klonk in den toon zijner Irilien i 
stem ; t blon •; in de tranen die zoo menigmaal 
zijn oog ontsprongen.

De tweede groote bekommernis van' den afge
storvene was het geven van ëen deugdelijk gods
dienstonderwijs E. H. De VisscKeré was voorzeker, 
onder de geestelijkheid van on;- bisdom, ei-n van 
iezen lie de meeste, diepste kennis had van onzen 

goi-idienst. En die kennis wist hij zoo eenvoudig, 
zoo klaar, met slaande, soms eigenaardige ver
gelijkingen, voor de minst verständigen vatbaar te maken.

Da parochianen van Emelghem zullen getuigen 
dat ze nooit een sermoen van hunneu pastoor 
hoorden, zonder dat hun geest verrijkt werd met 
meerdere en betere kennis van hun geloof. Daar 
was zijn priester ideaal : grooter .liefde tot God 
en betere geloofskennis voor zijne parochianen.

Daarbij bleef hij : Zaken buiten zijne Kerk trok 
hij zich niet aan, en liet iedereen vrij en gerust,
Enkel dan sprak hij, en hij sprak zonder ..vreeze,
als er voor ’t geloof of de zeden van zijne kudde 
gevaar was. In zijnen omgang was hij gemakke- 
lijk en vredelievend ; tegenkantingen en onaange
naamheden verdroeg hij verduldig ; klachten en 
verwij tingen kwamen niet uit zijnen mond ;■ iedereen 
was zijn vriend, iedereen was hem, wel. Eenvou
dig en rechtschapen, was kwaadsprekerij voor hem 
het grootste kwaad. Hierin volgde hij zijnen
Meester, die zweeg als hij geen goed mocht
zeggen. Iedereen, en in aije omstandigheden was 
hij ten dienste ; velen hielp hij in ’t verdoken en 
zijn wijze raad an hulp schoten nooit, te kort.

Gedurende de oorlogsjaren/ en vooral binst de 
laatste gevaarvolle dagen der doorbraak, gaf onzen 
Pastor de maat zijner gehechtheid aan zijne pa
rochie. Als men langs alle, kanten vluchtte, als 
’t gevaar ten hoogste was, bbef hij, en hij bleef, 
niet in zijnen kelder, maar bij trok van ’t eene 
naar t ander, om, overal troost eu opbeuring te 
brengen. Ik blijf hier, zei hij, bij mijn volk, tot 
den laatsten man ! Ja hij was zijn, volk, zijn 
Emelghem genegen. Zijné.begeerte was .bij zijne 
parochianen begraven te worden !

Uw wensch is volbracht, E. H. Pastor ; bij uvv 
volk rust gij, en uwe gedachtenis zal er in eere blijven. ,"Y

In naam van den kerkraad, in naam- van den 
gemeenteraad, in naam van ’t Emelgheiusche volk,



’t  W as een w erkzam e en vriendelijke priester. 
Hij verbeterde en versierde de kerke, schonk 
ze nieuwe beelden en ornem enten. Hij bouwde j 

een lokaal dat dienen moest voor congregatie j 
en vergaderplaatse. E r werd ook een derde 
klasse ingem aakt voor de knechtenschole. Hij 
bouwde eene nieuwe schole aan de Vijfwege, 
w aar de kleintjes van die dichtbewoonde w ijk 
konden naartoe  gaan.

In 1908 w erd hij tb t pasto r van Gulleghem 
bevordert.

XIX. Aloysius DE VISSCHERE 

w ierd -als pasto r van Emelghem ingehuldigd in 
F ebruari 1906. Hij w as geboortig van Rudder- 
voorde (18 Juli 1853). P riester gewijd in 1880, 
leeraar aan de Bisschoppelijke Noorm aalschool 
van T hourhout in 1880, onderpastor te Ruys- 
selede in 1897, pasto r te Sint Pieters te r Panne 
in 1901.

P astor De Visschere was een geleerde. • Hij 
beijverd zich om zijn volk deugdelijk godsdienstig 
onderwijs te geven. Hij doorleefde als pastor 
de oorlogsjaren. Hij zag zijne schoone klokken 
w egvoeren door de duitschers. Hij bleef zijne 
parochie bestieren als ’t meerendeel der inw o
ners gevlucht of verjaagd w aren en b racht 
overal troost en opbeuring. Hij beleefde het 
groot genoegen de twee groo tste klokken te 
kunnen doen w ederhalen. Hij stier! schier subiet, 
door eene geraaktheid getroffen op St Pietersdag 
van 1921.

Hij is in een g rafkelder begraven voor de 
kerke al den Zuidkant.

De bokskamp Carpentier-Dempsey.
De Franschman Georges Carpentier had den 

strijd aanveerd voor het wereldkampioenschap 
in het boksen met eenen Amerikaner, Dempsey 
bij name.

Zaterdag laatst had die kamp plaats.

In min dan 15 minuten, binst den vierden 
strijd, was de Franschman geslegen dat hij 
verscheidene minuten bewusteloos en zonder 
teeken van leven bleef liggen.

Die strijd was uitgestreden. De Franschman 
had een verpletterende neerlaag.

De boksmatch had plaats in een Amerikaansche 
stad New-Jercey-City. Er waren ten minste
90.000 toeschouwers ; de ontvangsten beliepen 
tot 1.600.000 dollars of ongeveer twintig mil
lioen franken.

Wordt het volk nu zot of wild of wat ? 
Zooveel duizenden menschen die millioenen 
franken geven om binst eenige minuten twee 
menschen te zien malkaar blauw en ongeluk
kig slaan ! Is dat beschaving ?

Het bloed sprong den Franschman uit neus 
en oogen, hij was de pols verstuikt en een 
duim op twee plaatsen gebroken. De Ameri
kaner bekwam niet het minste letsel. Voor 
dat gevecht mag de Amerikaner overwinnaar 
300 duizend dollars opstrijken, maar moet 
daarvan toch eene taks betalen van 70 duizend 
dollars En de Franschman, al kreeg hij een 
verpletterende neerlaag, bekomt 2 )0 duizend 
dollars dat is met den wissel omtrent 2 -mil
lioen en half franken maar moet daarvan ook
55 duizend dollars taks uitkeeren

Hoeveel echte kunstenaars leven en sterven 
niet in armoede en in de vergetenheid.

Geheel de wereld was daar nu mee bezig 
met die vechtpartij, en die twee namen zijn 
nu wereldberoemd !

Ligt de menschelijke weerde nu in vuistsla
gen ? Keeren we niet terug naar de Heidensche 
zeden van over bijna 2000 jaar ?

Oud-Strijderbond V. 0. S. Iseghem.

Oproep aan de Bevolking.
Zooals verleden jaar heeft de Vlaamsche 

Oud-Strijdersbond besloten de GULDENSP0REN- 
SLAG op eene waardige wijze te herdenken en 
richt daarom op Zondag 10 Juli een groote 
OPTOCHT in waartoe, gezien het verheven ka- I 
rakter van het feest, de geheele bevolking van , 
Stad, zonder onderscheid van rang uitgenoodigd 

I wordt.

De bijeenkomst heeft plaats om 11 ure in 
de Gentstraat. De stoet zal de Rousselarestraat, 
Kruisstraat en Statiestraat doortrekken

Aan het gedenkteeken Aanspraak over de be
teekenis van het feest door Berten Pil, ge- 

I wezen luitenant van het Belgisch Leger.
Het bestuur van de V. O. S verhoopt dat 

alle bewuste Vlamingen er prijs zullen op stellen 
deze Vlaamsche hoogdag EENDRACHTIG te 
gedenken.

Komt talrijk op en bewijst eens te meer 
uwe hulde en erkentelijkheid aan dezen die 
vielen. H e t B estuu r.

Oud Strijdersbond V. 0. S. Iseghem.

Nationale Feesten van 21 Juli 1912.
Het bestuur van den Vlaamschen Oud-Strijders

bond neemt de eerbiedige vrijheid het initiatief 
te nemen voor het vormen eener feestkommissie 
ten einde op eene waardige wijze de Nationale 
Feesten van 21 Juli te vieren.

W ij verzoeken hierop beleefd aan alle maat
schappijen van stad een afgevaardigde te willen 
zenden op heden Zaterdag 9 Juli om 8 1/2 ure 
’s avonds in ’t Engelsch Hof, Nieuwstraat, 7, 
alwaar, na bespreking, desgevallend zou kunnen 
overgegaan worden tot het kiezen eener feest
kommissie en het nemen der verdere noodige 
schikkingen.

— Er is nu nog eene nieuwe danszaal op 
de Markt ! Die heer en hooggeleerde zal con
tent zijn ! Maar de familien uit de nabijheid 
van die danszaal en zullen niet content 
zijn ; en zullen ook niet content zijn de ou
ders van die kinders die er hunne gezondheid 
en hunne deugd zullen laten.

— Heden Zaterdag morgen rond 5 nre is er 
brand ontstaan bij Cbristiaens-Weurisse, herbergier 
en bakker te Iseghem, wijk Kotje. De pompiers 
van Iseghem verwittigd gingen seffens ter plaats. 
Tengevolge van de zeer groote droogte was er 
groot gebrek aan water die men moest halen op 
10 minuten afstand, naar de put der kinders 
Vandecasteele landbouwers.

De bakkerij is platgebrand, de huizen heeft 
men kunnen vrijwaren.

De gebouwen zijn de eigendom van de familie 
Van den Bogaerde.

S WAIST F*E]V

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

* Swan » is een der best aloragekende merken.
« Swan » is de hoogst verdienstelijke pen voor 

den zaakman en intelectueelen werkman want : 
« Tijd is geld ! »

De gouden « Swan pen » is zacht ea buigzaam, 
en geeft eenen gematigen en onraiddelijken inktloop.

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

bied ik U eene laatste, dankbare, eerbiedige hulde. 
Dank voor de heilige lessen en vermaningen die 
wij uit uwen wijzen mond vernamen ; Dank voor 
uwe goede voorbeelden ; Dank voor uwe gebeden, 
voor uwe zorge en genegenheid. Den Meester 
die gij zoo bemindet, schonk u zonder twijfel 
feeds het loon uwer deugd. Zegen van uit den 
hemel de parochie die u zoo nauw aan ’t herte 
lag.
: Vaarwel Eerweerde Heer Pastor, goede trouwe 
vriend, i-Rust in vrede en tot weerziens hierbovenl

D. O. M.
Gedachtenis der Gekende

Pastoors van Emelghem
Dat deze dingen geschreven W eest uwe leidsmannen gedachtig

worden voor het volgende die U Gods woord verkondigp
geslachte. P*. Cl. hebben. H E B R .X IU .

(Vervolg), Pastor VERSTRAETE.
Op ’t laatste  van zijn leven kon hij geenen 

weg meer. Hij deed zich te r kerk  in zijnen 
zetel midden ’t volk dragen w aar hy van op 
een verhoog zat te preêken. Te dien tijde- 
verscheen in  Iseghem « De Kijkuit » (1) eene 
gazette waar pastor Verstraete geen 0oe
o o ge op en hadde en welke hij dikwijls in  de 
kerke afkeurde. Vele vreemdelingen kwamen 
om zijne wijze soms eigenaardige sermoenen 
te aanhooren en er leute meé te hebben. 
Zijne Iseghemsche toehoorders noemde hij 
« volk van het trommelaarssteedje «. (Het 
trommelvel krijgt inderdaad nog al wel klop 
in  Iseghem, vooral rond St Crispijn en St Ce
cilia). Lacht maar zeide hij hun, maar met 
trommel en muziek gaat men naar den 
hemel niet !) Pastor V erstraete deed twee nieuwe 
au taren  maRen voor de k erk  en versierde v e r
ders dezelfde met nieuwe beelden. Hij w as een 
zeer geleerd man. Hij hield zich vele bezig 
met sterrekuude en w iskunde, en in die beide 
vakken was hij te huis. Hij overleed in September 
1875 en lig t begraven den N oordkant van St Pie
ters koor ; zijn grafsteen zit al den N oord -W est
kant in den k e rk em u u r.

XVI. Joannes Jacobus Aloysius GLORIEUX

geboren te Brugge 2 Augusti 1819 werd priester 
den 10 Jun i 1842, professor te Meenen in 1843, 
onderpastor te Sysseele in 1846, onderpastor te 
Recketn in 1851, pastor te Lombardzyde in 
1868, pasto r te Emelghem de 18 Septem ber 
1875.

P asto r Glorieux heeft veel schoone w erken 
la ten  doen. Ten dien tijde bestond de oude 
p riesterage nog, een bewalde mote tegen de 
M andei, ze was vervallen en zeer vochtig, bij 
overstroom ing van de Mandei kw am  ze onderw ater. De nieuwe pastor wilde ze niet bewonen. 
In 1875 legde Burgem eester L. Vandemoortel 
de eerste steen der thans nog bestaande pastorie, 
de gronden w ierden opgevoerd, 't  J a a r  nadien 
viel de donder op den k e rü tj r re  ; pastor Glorieux 
vernieuwde den to rre  en deed er- ’nen donder- 
scherm  opzetten, evenals op de pastorie.

Hij voltooide ’t w erk aan  de au ta ren  door 
P as to r V erstraete begonnen, liet twee gekleurde 
vensters iii ’t hooga ltaar plaatsen. Hij deed 
nog de sacristie geheel vernieuw en, hij legde 
’nen nieuw en vloer in  de kerke, hij liet ze gansch 
in o lieverf schilderen, deed een nieuw en orgel 
plaatsen. In 1887 w erden vier nieuw e klokken 
in den to ren  gehangen. Daarenboven bezorgde 
hij aan  de kerk  prachtige gew aden, schoone 
vaandels, nieuwe H. Herte beelden, eene prach
tige rem onstrancie, enz. ’t Belfort, noord van 
de kerke, deed hij vernieuw en en in den toren 
had hij zw are balken doen leggen om hem 
ste rk  genoeg te m aken voor ’t luiden der nieuwe 
klokken. H et kerkhof w ierd ook vergroot binst 
zijn herderschap, een nieuw en m uur er rond 
gebouwd en e jne  spaansche haag geplant ; hij 
legde ' t  p lankier en de kalsijde voor de kerke.

In 1879 bouwde hij de nu nog bestaande 
knechtenschole. P asto r Qlorieux die een zeer 
groot deel van al die veranderingen uit zijne 
eigene beurs bekostigde, s tie rf den 13 Mei 1891. 
Hij ligt begraven N oord van den kalvarieberg , 
waar een schoon m onum ent zijne begraafplaats 
aanw ijst.

XVII. Theophielus SI0EN
volgde P astor G lorieux op in 1891' Hij wierd 
geboren te  Poperinghe den 16 Novem ber 1840, 
priester gew ijd den 8 Decem ber 1865, professor 
te Mnenen in  1866, onderpastor te Dudzeele 
in 1881, pastor te W aerdam m e in 1886, pastor 
te Emelghem in 1891.

P asto r Sioen had eene groote godsvrucht to t
O. L V. Hij herstelde de oude bedevaart tot
O. L. V. te r Ruste die voor den geuzentijd 
h ier zeer bloeiend geweest w as. Een prach tig  
beeld in eene kostelijke nis, werd rechte over 
den preekstoel in de kerke geplaatst. Eerw . 
P a te r Bloete. Redem ptorist te Rousselare, 
kw am  te r dier gelegenheid n aa r Emelghem 
eene novene prediken. Het p rach tig  beeld wierd 
gewijd en processiewijze al de-V ijfw egen rond 
n aa r de kerk  gedragen. Het muziek der Con
gregatie  van Iseghem luisterde de stoet op. 
Hij liet de kerkem ure», die met ka lk  gewit 
w aren , afschrappen en herstellen, deed schoone 
vensters met ardu in  en gekleurd g las insteken.

Hij rich tte  het broederschap van St Anna in, 
voor de huism oeders en begiftigde de k e rk  
m et nieuw e beelden.

E. H. Sioen overleed te Emelghem ; hij werd 
e r  de laa tste  dag der X IX e eeuw begraven ; 
zijn grafsteen s taa t a l den N oord-W estkant
H p p kprk

XVIII. Prosper LEC0UTRE
w as opvolger van Pastor Sioen. Hij had eerst 
surveillan t geweest in 't  College van K ortrijk , 
dan. bestierder van ’t K looster van M aria te 
Iseghem en w erd in 1901 pasto r van Emelghem,

N o t a  d e r  r e d a c t ie . De Iseghemsche Kijkuit wierd 
edrukt en uitgegeven door M. Vion-Van Eeckhoutte. 
rukker te Iseghem, later te Rousselare en binst den 

oorlog in 1917 te Wetteren overleden. Het waa zijne 
derde uitgave. Zijn perste uitgave was dv Stad Iseghem, 
weekblad die verscheen den 6 Mei 1866 tot 5 Novem
ber 1870, waarna de Burger Vriend werd uitgegeven 
en met 1 Februari 1873 "De- Kijkuit „ het licht zag 
en welke de schrijver beklaagd uitgegeven te hebben, 
volgens' zijn eigen levensbeschrijving, uitgegeven voor 
den oorlog (Rousselare 1914), waarin hij schrijft : 
' Rechtuitgezegdik betreur deze uitgaaf „ (blz. 54).

’t Is verlagend !

Viert den II Juli.

De grootste geschiedschrijvers zijn het eens 
om te zeggen dat « de zegepraal der Vlamingen 
in de vlakten van Kortrijk het bestaan van 
ons geliefde Belgische Vaderland heeft ge
grondvest ».

Alzoo spreken de Fransche geschiedschrijvers; 
alzoo spreken de) Belgische geschiedschrijvers, 
de Walen zoowel als de Vlamingen.

Bijgevolg behoort elke Belg, de Waal zoo
wel als de Vlaming, den 11 Juli te vieren. 
Doch de Vlamingen behooren dien glorierijken 
verjaardag nog meest te vieren, omdat zij de 
eere hebben dat het hunne voorouders waren 
die de zegepraal behaalden.

Het vieren van den I I  Juli is eene betooging 
niet tegen Frankrijk, maar voor Belgie en 
voor Vlaanderen.

STADSN IEU W S.
Bevlagt uwe huizen ter gelegenheid van den 

11 Juli.

In ons voorgaande nummer verscheen van 
wege den K. VI. Studiekring een oproep tot 
het vieren van den II Juli. Allerbest

Maar daarin werd aangekondigd : c De mar- 
telaarsbloem zal geheel den dag verkocht 
worden ten voordeele van de ongelukkige huis
gezinnen der gebroodroofde idealisten »

Die martelaarsbloem en dat verkoopen keuren 
we teenemaal af.

Martelaarsbloem ! Een schoone naam die 
een leelijke handelwijze dekt. Al die idealisten 
hadden Belgie in den grond geboord en Duitsch
land doen zegevieren en ons onder het duitsche 
juk gebracht! W ij waren de martelaars; en 
die duizenden weggevoerden en afgebeulden 
waren de martelaars ! Weg met die idealisten !

De 11 Juli moeteen nationale feest worden, 
want zonder den 11 Juli hadden we nooit 
den 21 mogen vieren. Waarom dan op die 
echt vaderlandsche feesten iets verkoopen ten 
voordeele van personen die hun Vaderland 
niet gediend maar eerder verraden hebben ? 
Is dat nu weerom niet de Vlaamsche Beweging 
hatelijk maken ?

Liefde voor Belgie en voor Vlaanderen, ja 
en veel ! Maar genegenheid voor die idealisten, 
eerbied en achting voor hunnen persoon en 
voor hunne werking, nooit I

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Maurice Vanderiieeren, zv Camille en Maria 
Devolder. — Georges Spillebeen, zv. Hector 
en Leonie Soetaert. —  Eugeen Deforce, zv. 
Jean en Julia Berouw. — Godelieve De Bruyne, 
dv. Alfons en Maria Verbeke. — Majella Le- 
miere, dv. Noë en Juliette Van de Genachte.
— Adhemar Vandeginste, zv. Achiel en Martha 
Vergote. — Cyrille Seynhaeve, zv. Hendrik 
en Maria Verbrugge. — Godelieve Wyffels, 
dv. Michel en Juliana Sintobin. — Ivonne 
Robert, dv. Michel en Gabrielle Huisentruyt.
—  Germaine Hosten, dv. Alberic en Irma 
Moerman.

STERFGEVALLEN :

Petrus Vermaete, schoenm. 55 j. echt. Ro- 
manie Goddeeris. —  François Frémaut, sold. 
39 j. echtgenoot Leonie Lescauwier — Ju
liana Bayen, zb 79 j. wed Theodorus Van 
Egroo.

HUWELIJKEN :

Maurice Mortier, schoenm 38 j. en Lucia 
Rebry, bottienst. 35. j. — Florent Ghekiere, 
landb 26 j. en Irma Stragier, landb. 19 j. 
Georges Bonte, mijnwerker, 26 j. en Clara 
Leys, fabriekw. 28 j, Alois Vaneenus, velom. 
32 j. en Lugarde Meesschaert, fabriekw. 20 j.
—  Emile Beernaert, schoenm. 52 j. en Stephanie 
Roose, huisvr. 42 j.

e m e l g h e m .

Morgen Zondag 10 Juli, om 10 uren zal 
E. H. Pater Alfons Pattyn, zoon van M. Henri 
Pattyn-Sabbe, Missionaris der Witte Paters van 
Afrika in de kerk zijner geboorte parochie, zijne 
plechtige eeremis opdragen. Ter dier gelegen
heid komt Z. E. Heer Pater Vanden Bosch, 
Procureur der Witte Paters te Antwerpen, een 
gelegenheid sermoen prediken. E. Pater Alfons 
Pattyn trad in het klooster der Missionarissen 
van de Witte Paters te Bouchout in October 
1915, alwaar hij de philosophie en godsgeleerd- 
heid studeerde. In September 1919 vertrok hij 
naar Maison-Carré in Algerie om er zijn noviciaat 
te beginnen. Het jaar nadien in Augusti wierd 
hij. naar Karthago (Tunisien) gezonden alwaar 
hij zijne studiën voltrok. Op 27 Juni laatst 
wierd hij onderdiaken en den 28 der zelfde maand 
tot het diakenschap verheven, ’s Anderendaags 
ontving hij de H, Priesterwijding in de kathe
draal van St Lodewyk te Karthago uit de handen

van Monseigneur Le Maître, Aartsbisschop van 
Karthago.

Aan de jonge priester en zijne achtbare fa
milie bieden wij onze beste gelukwenschen en 
verhoopen dat God hem eene goede gezondheid 
zal willen behouden om veel te kunnen werken 
in onze missiën van Afrika tot bekeering der 
heidensche volkstammen en beschaving onzer 
Congo-broeders

REIZEN : — Indien gij u op reis begeeft, 
verwaarloosd niet u van een of twee M0N0P0E* 
DERS te voorzien, want het is het eenigste en 
echt geneesmiddel teggn Hoofd-en Scheele Hóófd- 
pijn, Zenuwlijden, Razende Tandpijn, Rhumatiek 
of Grippa. Te koop in doozen van 1,75 fr. en 3 fr. 
te Iseghem bij de Apothekers Wyffels, Verhamme, 
Laleman en in alle Apotheke..

Gevraagd, to ij

Cyriel SINT0BIN-VAN00MMELE

de Pèlichystraat 26, ISEGHEM
Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, vaar bra3ks, vesten, mans en 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

Voor de Sahoenfabrikanten
Te koop bij Remi VLIEGHE Stjoris- 
straat, 2 Kortrijk :

1. Eene Kaproachien bijna gansch nieuw. 
Eene Schoolm-machien. kunnende met 

elektrieke moteur werken, prijs 700 à 800 fr.
3. Eene Machien Cylindrique 500 fr.

Te Koop schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Per occasie te koop

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

TE KOOP

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

AAN3TOlNTDS g e v r a a g d

bij M. Ch . LALOO bouwkundige Vanden Bo- 
gaardelaan Iseghem Een Teekenaar of bekwame 
vakman kunnende werk besturen en op teeke- 
ningen berekeningen maken.

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ 

“ DE ISEGHEMSCHE SCHOENMAKERS,, 
Meenenstraat, 101, Iseghem.

Al de leden worden uitgenoodigd naar de 
algemeene Vergadering op Zondag 17 Juli 1921 
om 3 ure namiddag in het Gildenhuis 

Dagorde :
a) Goedkeuring Bilan 2e Maatschappelijk jaar.
b) Herkiezing lid van den beheerraad.

Elk lid moet drager zijn van zijn aandeel- 
boekje om tot de vergadering toegelaten te 
worden.

Voor den Beheerraad 
_______________  D ’h o n t L.

WAAR SPREKEN VAN ZILVER IS, IS ZWIJ
GEN VAN GOUD., en... EEN MAN, EEN 
WOORD. — Wilt gij de meeste bescheidenheid 
nopms uwe spaarpenningen bekomen, wendt U in 
volle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, 
die met do meeste bereidwilligheid en kostsloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

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

’sjaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
t) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VI.TP MILJOEN PRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Postcheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
(Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

VAN HEDEN AF ALLE DAGE

VERSCHE en INGELEGDE VISCH, 

alsook NIEUWE PEKEL HARING
V e rm in d e r in g -  van Prijs

— — a a n  Voortverkoopers — —

bij Isidoor VANBEYLEN
16, W ij ngaardstraat, 1 6

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 on findore ellegoederen.

MOEDERS vooraileer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie onmogelijk.



Zoetemelk ! !. !
Kernemelk !!!

Met den oorlog is er groot gebrek ontstaan 
aan gocdo m elk, — Van du af zal dit gebrek 
ophouden. Ziehier hoe. Bij
Ed. STRAGIER-BOURGEOIS

Rousselarestraat, 164, ISEGHEM

is er van heden af te bakömen extra goede 
zuivere Z o e t e  I V T e l l i  in literflesschen 
aan 1.40 en 1.20 de liter.

K e r n e m e l l i  aan 0.80 fr. de liter. 
Deze melk kom t van de m elkerij HET LEIE 

DA L van Zulte, en is GEWAARBORGD.ZUIVER: 
wie zé gebruikt heeft belooft er hem van voor 
't voeden der kinderen. Zij is ook aan ie 
prijzen voor OUDE MENSCHEN en ZIEKEN

De liefhebbers van goede KERNEMELKPAP vin
den die kernem elk zeer goed.

Bij Ei). STAGIER-BOURGEOIS ook altijd  te 
verkrijgen zeer goede inlandsche boter en mel- 
kerijboter alles zuiver gew aarborgd.

N. B. De melk in flesschen bew aard meer 
dan 8 dagen.

R o g e r  a m e y e
HANDELSIN  GÉN I EUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 

heeft de ear bij deze bekend te maken dat hij 
zich korat te vestigen als

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

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

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

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

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nspsns bijzon iere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 2 1 . 

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

Maurice MOYAERT
PHOTOGRAPHE, Zegeplaats, 6, ISEGHEM.

Bij deze wordt kef publiek kenbaar ge
maakt dat benevens m ijn  Werkhuis van Photo
graphien, ten mijnen huize ook een WINKEL 
is geopend geworden sedert eenige dagen waar 
te verkrijgen is alle slach van

W I T G O E D
zooals Mans* en Vrouwhemden, Cache-Corsets, 
broeks, lakens en fluwijnen, bonnetterie, hand
doeken, enz. enz.

Verhopende door de matigheid mijner prijzen
en mijn trouwe bediening de gunst ran het 
geacht publiek te winnen , bied ik TJEd. de 
'verzekering mijner oprechte hoogachting.

Maurice Moyaert-Letens.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per Wagon of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I C K
Coupure, 72, GENT

Teleph. 338

Te Koop Goede KAPMACHIEN, bij D .
VANDERBIST, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel.

GEVRAAGD

GOEDE SCHRIJNWERKERS, bij François SPRIET - 
SANS, Aannemer en Trapmaker Rousselarestraat 

96, Iseghem.

J.W IN D ELS , Slabbaardstraat 7 6 
vraagt eene plaats als NACHTWAKER.

G E V R A A G D  

Eene goede en deftige Meid (goeden loon)
in een burgershuishouden te Doornijk, Adres 
ten bureele van ’t blad.

Studie van de. Notarissen 

L e  C o r b e s i e r  te Iseghem, 

Ameye te Rousselare.

en

K asteel W a l l e

op 11  J U L I  1 9 8 1 ,  om 4 u . stipt nam iddag 
OPENBARE VERKOOPING

te CACHTEM, wijk Kruipendaarde
ten verzoeke van Vrouw Octavie BUYSE wed. BEEUW- 
SAERT Bruno te Cachtem, op de landen door haar 
gebruikt, van

2 Hectaren sterke

HAVER en ROGGE op STAM
(verdeeld in koöpen)

Op gereed geld en 15 o/o hosten.

OPENBARE VERKOOPING
van het

T e r
met groot

Park, Conciergerie, Stallingen, Remisen
L A N D

en DRIE W ERKM ANSHUIZEN
te ISEGHEM.

De Notaris I- .E 2  C O R B E S I E R ,  te
Iseghem, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan 
van den heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en 
met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, .over
gaan tot de openbare verkooping van :

S tad  Iseghem .

Koop Een. — Het KASTEEL “ Ter Walle . te Iseghem 
Kortrijkstraat, met medegaand schoon groot park, vijver, 
conciergerie, stallingen, remisen, en andere afhankelijk
heden, DRfJ W ERKM ANSHUIZEN en eene partij 
LAND, samen groot volgens kadaster 3 hectaren 42 
aren 20 centiaren.

Het Kasteel met 't park, de conciergerie het huis 
hiernevens en het huis palende ain  de remisen zijn 
verpacht aan de Zusters Arme Clären Collettinen tot
1 Oct. 1922, mits 1850 fr. ’s jaars boven de lasten. 

Het ander werkmanswoonhuis en de partij land zijn
verpacht aan verschilligen tot 1 Oktober aanstaande 
mits 235 fr. ’s jaars lastenvrij.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met koeistal en 
andere afhankelijkheden en koer, staande en gelegen te 
Iseghem. Gentstraat, samen groot volgens kadaster 1 
are 28 centiaren palende zuid aa i de Gentstraat. west 
aan Heer Vital Delobelle, noord en oost aan de Burger
lijke Godshuizen van Iseghem.

Gebruikt door Heer Victor Brouckaert tot 1 November 
aanstaande mits 1*7,50 fr. ’s jairs boven de lasten.

De oorlogsschade vergoeding wordt hier mede verkocht. 

Koop Drie. — Een WOONHUIS ten dienste van Bak
kerij en Herberg, genaamd “ De Bakkerij „ met afhan
kelijkheden en medegaande land, staande en gelegen te 
Iseghem, Wijk “ t’ Kotje „ langs de Lendeledestraat, 
samen groot volgens kadaster 8 aren 69 cent palende 
west aan de Lendeledestraat, noord aan Heer Eugène 
Carpentier-Hamman, oost aan het Bureel van Welda
digheid van Iseghem en zuid aan Juffrouw Elodie Vincke.

Gebruikt door Heer Louis Christiaens-Meurisse tot 
21 Januari aanstaande mita 250 fr. ’s jaars, betaalbaar 
alle 6 maanden de helft, en boven de lasten.

Z I T T I N G E N  :

T O E S L A G  op D insdag  12 J u l i 1921 telkens om
2 ure namiddag ter zittingszaal van't VREDEGERECHT 
te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.

Kantoor van den Notaris 

LE COR8E3IER. te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, wijk Aheele-

KOOP I. — Een WOONHUIS met LAND, groot 
volgens kadaster 17 a. 46 ca 

KOOP II. — Een Partij ZAA ILAND  palende aan 
den gravier -naar Ouckene, groot volgens kadaster 
22 a. 40 ca.

Beide Koopen. gebruikt door Vrouw wed. Henri 
Beeuwsaert-Dejonghe tot 1 Nov. 1921, mits 140 fr. 
’s jaars, betaalbaar alle zes maanden de helft. Lastenvrij.

Zittingen :
INSTEL op Donderdag: 21 Ju li 1921,

TOESLAG op Donderdag' 4 Oogst 1921, telkens om 
3 ure namiddag te Iseghem, ter Herberg W’T PARADLS,, 
bewoond door Vrouw ‘wed. Paul Dumoulin.

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  MAES
s e e  M arktstraat f  44, ISEGrHEM. ss

BELLA

IN VRAC, KILOS 
1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Specialiteit voor Suikerbakkers

:5ï

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

S I
ï t

m
m
*

a t
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H. VAN G0RP & CIE A n tw e rp e n

DEPOT VAN OLIËN  

voor Machienen, Motoren, Dynamos, enz.
CONSISTENTÏIVET, WAGENSMEER, ENZ.

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

“  Z E E S T E R R E  ,,

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

----------- - GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N -------------

OPENBARE VERKOOPING

van een

GOED HOFSTEDEKE
te MEULEBEKE “ Panders „

De Notaris I _ , e  C o r b e s i e r  te Iseghem, 
zal, met tusschenkomst van den Notaris de Meurisse 
te Moerkerks, op subaar verkoopen :

KOOP I. — Eine HOFPLAATS bestaande uit 
Woonhuis, Stallingen, Schuur, en andere afhankelijk
heden, Hof, Boomgaard, Weiden en Zaailanden, samen 
groot volgens kadaster 2 Ha. 60 a. 33 ca. en aldaar 
gekend Sektie D, nummers 337, 338, 339a, 351, 467, 
467/2, 477, pilende of gepaald hebbende, noord Heeren 
Jan en Ivo Van Hollebeke te Meulebeke, Hear Gustave 
Vanderougstraete-Lieven3 te Meulebeke, west Heer Henri 
D’Hallewyn-De Rommelaere te Meulebeke. vrouw wed. 
Pieter Malfait-Tack en kinders te Aerseele, zuid koopen 
I I  en I I I ,  oost Heeren Jan en Ivo Van Hollebeke te 
Meulebeke.

KOOP II. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot vol
gens kadaster 80 a. 40 ca en aldaar gekend Sektie D, 
nummer 463, palende of gepiald hebbende, noord 
koop I, west Heer Pieter Seynhaeve-Martain te Wiels- 
beke, zuid koop V, oost koop III.

KOOP ILI. — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“  De Mortier,, groot volgens kadaster 83 a, 40 ca. en 
aldaar gekend Stktie D, nummer 476, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, en Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke, west koopen I I  en IV, 
zuid Heer Pieter Seynhaeve-Martain te Wielsbeke en 
Heer Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost 
koop IV-

KOOP IV. — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“ De Commandant,, groot volgens kadaster 77 a. en 
aldaar gekend Sektie l>, nummer 481, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke en Heer Cyriel Van den 
Bussche-Degraeve te Ardoye, west koop I I I ,  zuid Heer 
Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost Jufvrouw 
Flavie Vanden Bussche te Ardoye en Heer Pieter 
Verbrugghe-Goeoiaere en kinders te Meulebeke.

KOOP V. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot 
volgens kadaster 33 a. 63ca en aldaar gekend Sektie 
D, nummers 469 en 471a ; palende of gepaald hebbende, 
noord koop II, west Heer Pieter Seynhaeve-Martain. 
zuid de Panderstraat en Heer Pieter Seynaeve-Martain 
west zelfden 
Vandewalle.

11 iiMniiiM ■mm 
west zelfden Heer Seynhaeve en Heer Charles Lebrun

Deze vijf koopen uitmakende een goed HOFSTEDEKE, 
ter eenen blok, zijn in pacht gehouden door Heer 
Henri Wullaert tot 1 Oct. 1922 mits 940 fr. ’s jaars 
boven de lasten.

Zittingen :

TOESLAG op Woensdag' 13 Ju li 1921, telkens om 
2 ure te Iseghem ter herberg “ St HILONIUS . (bij 
de groote kerk) bewoond door Heer F r e d e r ic  KERCK- 
HOF.

1/2 .0/0 INSTELPENNING.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden
De koopers wordetf verzocht zich te voorzien van hun 

huwelijksboekje of een uittreksel uit hunnen geboorteakt.

M ARKT PRIJZEN .
KORTRIJK 4 Juli — H aver, 65.00 to t 70 

peerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 00 à 55 
Boter I I  à  i t ,50 f r .d e  kilo; eieren ’t stuk , 0,47 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 170 to t 
175; koolzaad 00 to t 0 0 0 ; lijnzaad, 90 tot 
95 koolzaadkoeken. tot 7 1 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 73 ; am m oniak, 7*3-00
suikerij, 00 to t 00 ; duivenboonen, 5o tot 51 
hooi, 14 tot 20; strooi, 7 to t 8.

Kantoor van den Notaris

W Y F F E L S  te Rousselare.
IN S T E L  op D onde rdag  21 J u l i 1921 , en 

O V E R S L A G  op D onde rdag  4  O ogs t d a a rn a ,

telkens 2 ure namiddag, in het Gasthof “ DEN HERT. 
te Rousselare, Zuidstraat, van :

Gemeente LENDELEDE, Molenstraat.

Eene onbeschadigde

H  O  F S T E  D E
gelegen als voirzeid mat malegainde W OONHUIS 
groot 6 Ha. 94 a. 90 ca^ Verdeeld in koopen.

Gebruikt door de kinders Huysentruyt, aan 1342.50 

1922* van pacht tot esrsten October

1/2 o/o INS TEL PENNING.

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

F* er ceel Zaailand
groot een Hectare en vijftig centiaren,

gelegen te EMELGHEM,
palende Noord M. Desimpel-Van Acker, Oost de kalsijde 
naar Ardoye, Zuid de Kinders Verhuist en West M. Dok 
toor Depoorter.

Verdeeld in vier koopen afïonderlijk ingesteld voor 
de totale som van 7.200 frs.

Gebruikt door M. Leon Desimpel tot 1 Oktober 1921. 

O  V E R S L A G  :

Woensdag 20 Juli 1921, om 5 ure stipt in het * Hof
van Commerce,, bij Camiel Vermaete, Emelghem Dam.

En drie schoone

Woonhuizen met Bouwgrond
te EMELGHEM, Reeperstraat.

I. Een WOONHUIS met ze3 aren een en twintig 
centa. verpacht per maand aan Alois Dawulf.

II. Een WOONHUIS metzes aren drie en zestig centa. 
verpacht per maand aan Floient VerheUt.

I I I .  Esu WOONHUIS metzes aren twee en dertig centa. 
verpacht per maand aan Emiel Rousseau.

IV. Een perceel BOUWGROND, groot6 areD 37 cent.
V. Een perceel BOUWGROND groot 6 aren 32 cent.
VI. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 90 cent. 
Deze drie laatste koopen te gebruiken met het weren

van de vruchten.

1/2 Instelpenning. — Samenvoeging.

INSTEL : Donderdag' 28 Juli,

OVERSLAG : Donderdag: 11 Oogst 1921, telkens
om 4 ure stipt in “ Sinte Cecilia „ bij Leon Rosseel, 
Emelghem Dam

f
Gentstraat, 41, ISE3 HEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

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

GRËDIT FONCIER D ’ A N I / E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 .000 .000

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 3.60 •/•

2° op termijn van een jaar 4. °/°
3° op termijn van twee jaren 4.25 °l*

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

A A N K O O P  en V E R K O O P  yan Fransch, Engelsch en Ämerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men iekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

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

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



te koop

partij

A N D
en voor bouwgrond

centa

gelegen te ISEGHEM 
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE G e b r o e d e r s , Rousselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, IS£GH£M

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 

hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik hat - publiek kenbaar dat 

wij als voorheen ons gelasten mat het maken en 

herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 

Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer

werk voor gebouwen enz alles wat onzen stiel 

betreft.
Daar wij met eigen volk werken en goed op 

de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 

onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 

vertrouwen wenden tot de bevolkiug van Iseghem 

en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 

goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

(BELGISCH GRONDCREDIET)

Naamlooze Maatschappij gesticht ia 1835
Maatsah'ippelijke Zetel. Kleinen Z'i'jel, 5, Brussel.

Hypotheekleningen ï ïnKa™>n".n*‘™dï
voorafgaandelij ke kósten om het koopea van haizen en 
gronden en het Bouwen van Haizen te vergemakkelijken.
(Geld opoolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er verlies van intresten

RECHT van door La Royale Belge, mita eene zeer 
gematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
doen verzaKeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

«Li- »• * _ / _ _ /  gewaarborgd : 1° door over-ÜOligatien 4 1/2  O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2' door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De ilg tm ttn e  Spaar- en Psnsioenkas en het Amortissementsfonds 
Tan de leeuing van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor 
8,400,000 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
aunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den neer OSER SAEF, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

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

K A S T E E L S T R A A T ,  10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van ie  Modelbouwerij Gebroeders Callebaut, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

ia  kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxa- ent gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, W1NDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,

» aan de voordeeligste prijzen.

VP>ED IGE E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In 't groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DS.' PÈLICHYSTRAAT, 12, I C C P U C M

recht over St Hiloniuskerk

Werklieden en Burgers 
;i Wit en schildert uw huis.

1° 't is nog zoo gezond 

2° 't is nog zoo aangenaam.

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

Menschen gebruikt' goede verf va i zuiver, lijn- 

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is a l den 

/.elfden a rb n l en dé kost is weinig meerder en 
't is veel ster1 er

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Oésiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 

belpapier, enz Elk zeg het voort.

A. Lambert-Werbrouck
0. L  Vrouwstraat, ISEGHEM

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

Levert alle slach ondeHeder en belast zich met 
allerha de Herstellingïn

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

T E S  Ü O O I r *  TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur,

bij de O. Decoexe & CK eene doornaai- dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor

h t'6 z>er} ^ nei^en ' ° 01 ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEON
n/iaere in lichtingen wende men zich Nederw<?g,
I I, Iseghem. DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON É
W Specialiteit van Gepreste Ciinentbuizen 1
%  SPOEDIO EN VERZORGD WERK 4

f  ft in a n d  D e n y s - f l o e h e p i e d f
Dweersstraat, 17, ISEGHEM $

G. HOET-ANNE. opticien, SlAmandstraat 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, dooi

de H. H . Oogmeesters, meer en 

meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju is t 

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 van bril en 

pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Erankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', 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 <5 en 7 fr. GEENE W OEK ERPRIJZEN .

Het huis is ook voorzien van eenen sohoonen keus jumeilen, longues-vues, barometers en kunsto«gen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijeu, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupeu voor wevers, enz ..

Gèrmain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 

geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoat-Anne, St Amandstraat 3. teqen de NUordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Mevrouw W YKES

(volgens een foto)

M RS. W Y K E S  (from  p h otol

Onophoudende pijn in den rug 
jüe en Volledige Genezingc

k».

W o rd t j.;ïj s’ morgens wakker met 
ren "vne! van loom te  en moeiheid, 
van s tij heul iu  de gew rich ten  en een 
vr.ileu si:: : .k in den m o nd?  Wordt gij 
Me Vendu o f doffe p ijn e n  in de lede
m aten  of den rug gewaar’Voelt gij u 
zw aarm oed ig  en prikkelbaar? Zoo ja, 
('nn moot g ij u la U n  verzorgen wegens 
r.”. n o m  is in de lenden . Er hapert wat 
» ;n uwe lenden en het giftige pisguur, 

■/.. si 1 :o< ten iifgcseli i:len worden, 
1 t ie f  bloed. I)e p il le n  I)e W itt 
V isdcn en blaas hebben een vol- 
i: ..ijv a l genoten in duizenden
s. • cn u it  a lle  werelddeelen
s ir  .: < iis de getuigenissen toe.

W\ kes, 23, Victoriastreet, 
!, sel: reef iu 1912 :

Mev

Kinn :: 

« G 

c : il \
luri 11 'e meer dan 7 jaar heb ik 
1 : si lijke lendenziekte moeten 

i'o. si:;:.n c n lieb heel seherpe pijnen 
in <l.n rug geïeden. Ik  heb meermaals, 

' lereni'e dit lange lïjdeustijdperk, 
in «>r..wekkenden toestand verkeerd 
wann'eer de ji-iju me vooral in den rug 
en in do lenden to pakken had. Toen 
ik mij moest b:il keu onderstond ik 
ren. echte marteling en de minste 
beweging deed mij pijn. Ik  was als 
een sihvoef geklemd, die meer en meer 
toui'-op.' >"; beproefde verschillende 
gi ncesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aanduide. Maar 
1 i. ts scheen mij to kunnen redden. In 
di n heginue van 1913 hoorde Ik van de 
]■ e:i De W itt voor lenden en blaas 
e l eken en ik besloot ze te beproeven.

« Ik  ben gelukkig zulks gedaan te 
hebben want ik voelde m ij ontlast van 
de eerste dosis af. Ik kocht eene twee
de doos aan bij den Heer Bakker, 
Abeystraat, en ik voelde mij dadelijk 
beter. Ik  werd vlugger en werkzamer 
en ik  voelde m ij een heel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
besloot ik m ij volledig te „genezen en 
ik ben verheugd te kunnen zeggr n dat 
zulks gelukt is, want gedurende* de 
laatste twaalf maand ben ik geheel 
bevrijd geworden van mi n vroegere 
kwalen en ik  ondervond niet de 
minste pijn  meer in den rug. »

Bijna 3 jaar later, iu April 1916, 
schreef Mev. Wykes :

« De pillen De W itt voor lenden en 
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat, niet- d. n 
minsten twijfel daaromtrent. De r i l 
len zal ik steeds met een gc\ eei,I v t.i 
diepe erkentelijkheid aan ieder a u'u- 
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van «leze 
verhoerlij kende getuigenis voort gaan 
te lijden zonder een proef te n. men 
mot de pillen Do W itt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen ■ geen mcd. din
ging in dé genezing van rheuniatisme, 
jicht, lumbago, heupjieht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en !.n,?ht- 
ziekte (nierziekte). Steeds brengen ?.ij n 
Ontlasting. Na 24 ur.:n nemen de ]>:i- 
nen af en een zekere blau« heid de-.- s 
bewijst dat het geneesmiddel^ !o 
lenden doorgetrokken is en begóu.iuu 
is zijne werking uit te oefenen.

D© Pillen De Wi
V O O R  L E N D E N  e n B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de fleseii een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wensclit, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. I)e W itt 
und C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanschrijven.

De pillen D eW itt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

Te Verkrijgäa ts I3E JH S tf. V E tiä iM 'iIö i, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minsfe moeiil.k- 
heid ontmoet om uw de echte ; i n 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel o;: 
den slop, zend de tegenwaarde ::a.i 
het diclilbijg degen-depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7ZO de 
doos, twee eu-half maal groot er, het
geen eene groote besparing vci v. cz n- 
lijkt.

E.-C. De W itt et C°, 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

1-3, Marktstraat, WAFFELS, 53, Marktstraat j

HUIS

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

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

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

—  E e r lijk e  en tro u w e  b e d ie n in g  —  

Z u iv e re  en g o e d e  w a re n .

IN DE PLASTRON.
M arktstraat, 4 4 :, Isegliem. 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUTVAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons -:-

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN B IJ

n
Meenenstraat. IS ^ G - H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

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

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

B IJ  DEN UITVINDER

Apotheek LÄ LEW Ä I}
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

I N  D E  G O U D E N  P LU T IV t

11
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

F A B R IE K  VAN

Gemaakte Yrouw- en Kinderlederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Jaya Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — P âle-ale.
Verkoop v a n  "Wijnen

HANDÉTinTOLEN.
PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 

GARN IEBDE PATATENFRUITKAR, te koop b i j  
Sabbe-Bbulez, Eeeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaelhem 
Specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 

van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 

huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat. 
Rousselare.

H U I S

J. Vanlandegliein-Beliaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

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

GBOOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

vooB MANNEN- e n  VROÜW ENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van

GORSETS Merk H. D B.


