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Hunne onbekwaamheid.
De oorlog had vele geesten ontredderd die 

in ’t Socialisms de zon begroetten die ’t mensch- 
dom nieuw leven bracht en meer welvaart.

Klaarziende lieden hadden wel te zeggen en 
de menigte te waarschuwen dat die zon valsch 
licht verspreidde en geene warmte uitstraalde 
die voorspoed gaf : een tamelijk groot getal, 
door den bedriegelijken schijn aangetrokken, 
liet zich op den doolweg leiden 'en ging over 
tot het Socialisme.

Maar wat hadden de roode kopstukken al 
niet beloofd ! Meer gelijkheid, meer welstand 
meer vrede, meer... wat weten we nog !

Vier socialistische ministers zouden eens 
toonen wat zij konden voortbrengen voor den 
algemeenen voorspoed.

Men heeft hem aan ’t werk gezien.

Wat oneindige reeks misslagen hebben zij 
niet begaan in de bevoorrading, in de financies, 
in de openbare werken !

Hebben zij het leven goedkooper gemaakt?

Hebben zij ’s volks bekommernissen weg
genomen ?

Hebben zij den dag van morgen verzekerd 7

Ja, politieke vriendjes hebben ze rijk gemaakt, 
met ons geld ; maar het publiek, het volk in 
’t algemeen, ondergaat de nadeelige gevolgen 
van het socialistisch bestuur.

Zij hebben den duren tijd verscherpt en 
verlengd.

Zij hebben met het geld van den Staat 
omgesprongen als hadde het geene weerde.

Zij hebben den algemeenen schuldenlast met 
2000 tot 3000 frank per familie verhoogd door 
hunne zotte uitgaven, hunne zoogenaamde 
socialisatie van openbare diensten.

Wauters gaf ons tarwe, bevrozen vleesch, 
versehe boter, en nieuwe kleeren. Maar de 
cijfers bewijzen dat Wauters fabrikeert en 
handel drijft duurder en schadelijker dan jan 
en alleman. Er is uitgerekend dat Wauters
3 milliard verspeeld heeft met al zijne winkels 
en koopwaren. Die 3 milliard kosten aan het 
land 150 millioen per jaar aan intrest. Iedereen, 
arm en rijk, moet daar een deel van afdragen 
rechtstreeks of onrechtstreeks, maar geen mensch 
ontsnapt aan den last.

En zeggen dat sommigen Wauters willen
doen doorgaan als den grooten weldoener !

Laat ons besluiten en zeggen dat de Socia
listen, die alles gingen verbeteren en opklaren, 
niets anders teweegbrachten dan den heelen
boel in den dieperik helpen, en dat ze niet
kunnen besturen noch in Belgie, noch in an
dere landen.

Het rood Kongres der C. 6. T. te Rijsel.
Hevige incidenten. Revolvergevechten. 

Talrijke gekwetsten.

Maandag morgend werd te Rijsel het kongres 
van het algemeen Fransch arbeidersverbond 
(C. Q. T.) geopend in het paleis Rameau.

Een 1000-tal afgevaardigden, waren in de 
zaal, geheel met rood behangen, vereenigd. 
De kongressisten waren per korporatie gegroe
peerd ; de meerderheids- en minderheidspartijen 
waren gescheiden.

Om 10 ure werd de zitting geopend en de 
voorzitter die reeds gewaar werd dat de zitting 
woelig zou zijn, verzocht kalmte.

Maar nauwelijks ving de bespreking aan over 
den financieelen toestand der kas of onder 
de minderheidspartij gaan hevige protestaties 
uit en vragen zij de sluiting der morgendzitting.

De bespreking die 's namiddags werd voort
gezet was nog geweldiger.

In de rangen der meerderheidspartij stijgt 
een geroep en gehuil op en weldra had een 
algemeen gevecht plaats.

Twee der meerderheidspartij liggen weldra 
door vuistslagen overladen, uitgestrekt onder 
stoelen en banken.

Stoelen, tafels en banken vliegen weldra 
door de zaal ; het bestuur neemt ijlings de 
vlucht.

Plotselings worden revolverschoten gelost ; 
een algemeen gedrang ontstaat in de zaal. 
Vrouwen die zich in de zaal bevinden vallen 
in bezwijming en weldra biedt de hof rondom 
het paleis Rameau een droevig uitzicht.

De gekwetsten zijn talrijk ; op het grasperk 
liggen verscheidene vrouwen en afgevaardigden 
te kermen van pijn. Onder de gekwetsten 
bevinden zich de anarchist Broutchouc en 
Etienne Mazelier, drukker, beiden door revol- 
verkogels getroffen, alsook een aantal afge

vaardigden en kongressisten, op het hoofd en 
in het aangezicht getroffen door pikkels van 
stoelen en andere voorwerpen.

Daarmede was de roode zitting afgeloopen 
en hebben vele kongressisten, die ondervonden 
dat de vrijheid van het woord niet bestaat 
op het kongres van Rijsel, hun kliek en hun 
klak gepakt en hebben Rijsel verlaten.

Het tumult] zou veroorzaakt zijn geweest 
door een groep anarchisten, die tegen de 
meerderheidspartij gekant zijn. In alle geval 
hebben de rooden daar eens hunne duivels 
ontbonden en vele slachtoffers gemaakt.

Heete Zomers.
Die geweldige en langdurige hitte en droogte 

heeft eenieder ontsteld. De schaarschheid aan 
drinkwater wordt van dag tot dag meerder 
en meerder. Zelve in ’t platte land waar er 
voorheen nog hier en daar putten waren en 
waarvan vele in de verloopen jaren zijn gedempt 
geweest staan drooge en andere zijn zeer lager 
in waterpeil gekomen. De Marelputten nabij 
de Molstraat zijn bijna uitgedroogd even als 
de Klare Gracht en Zeen Schout’s put a an ’tZe- 
vecote.

In vele plaatsen te lande en in de stad 
is er nog hier of daar een put. die water 
geeft en geheel ’t gebuurte moet er halen om 
eten te kunnen maken Voor het waschen, 
scheuren en kuischen wordt er groot gebrek 
aan water wat oorzaak zou kunnen worden 
van het uitbreken van besmettelijke ziekten.

Onder de heetste zomers vinden wij aan- 
geteekend het jaar 738 wanneer de meeste 
bronnen in Europa uitdroogden en duizenden 
menschen en dieren stierven van den dorst.

In 879 was het even erg. In 951 en 994 
verbrande overal de oogst wat voor gevolg 
had een hevigen hongersnood. In deze jaren 
kon er noch gezaaid noch geplant worden en 
de velden bleven braak liggen.

In het jaar 1000 wisten de menschen niet 
beter of de aarde zou dien zomer door het 
vuur verwoest worden, en ’t zou het einde 
van de wereld wezen. In het jaar 1022 stierven 
menschen en dieren schielijk wanneer zij zich 
aan de volle zon blootstelden. In 1052 kon 
men eieren koken in het zand, in 1220 stierven 
er vele soldaten ten gevolge der overgroote 
hitte. In 1226 en 27 dus 2 jaar naeen had 
Frankrijk ten gevolge der groote hitte volkomen 
gebrek aan levensmiddelen. In 1260 tijdens 
den krijgstocht van Bella stierven er meer 
menschen door de hitte dan door den oorlog.

In 1303 en 1304 lagen al de groote stroomen 
van Belgie, Duitschland en Frankrijk gansch 
droog. Ook even groote hitte en droogte wierd 
er vastgesteld in de jaren 1393 en 94, en in 
1541. In 1705 was het zoo warm als in 
glasblazerijen, men kon het vleesch braden in 
de zon. In 1718 heeft het van April tot October 
niet geregend en volgens de plaatselijke aan- 
teekeningen moesten de boeren dit jaar het 
water halen uit de diepste konkels van den 
Mandel. De wallen van ’t aloude kasteel der 
Prinsen van Iseghem lagen droog, even als de 
pastorijwal ende andere waterputten op Iseghem. 
In 1753 teekende de thermometer 48 graden, 
in 1793 verdroogden de boomen waar ze stonden.

In 1-811 droogden de rivieren'uit en in 1832 
was de groote hitte door de vreeselijke cholora 
vergezeld. Te Parys stierven er meer dan 20.000 
menschen tengevolge van deze vreeselijke ziekte.

In 1846 teekende de thermometer in de oogst
maand 46graden. De zomers van 1859-60 waren 
ookzeerheeten droog en ’tis alsdan dat de groote 
pompeput op de Markt gemaakt wierd tijdens 
het Burgemeesterschap van M. Lefebvre-Maes, 
werken die uitgevoerd wierden onder het ge
leide van den Heer Louis Robyn-Nonkel, 
bouwkundige te Iseghem.

De zomers van 1869-1870-1874-1881-1885 en 
1887 waren ook zeer heete zomers even als 
deze van ’t jaar 1911 wanneer er niet minder 
dan 36 branden van huizen en hofsteden ge
beurden binst dien zomer in den- omtrek van 
Rousselare, Passchendaele, Moorslede, Becelare. 
Cuerne, Bisseghem, Gulleghem, Ledeghem, 
Poelcapelle, Zwevezeele, Yper, Bossinghe, 
Merkem, Vlamertinghe, enz., zonder nog te 
rekenen ontelbare oogstmijten die te velde 
vernield werden. Twee personen werden dood 
gebliksemd en een kudde van schapen kwam 
om in een brand. De gemeenten Moorslede en 
Passchendaele, die door hunne ligging op een 
heuvel aan de onweders'zeer zijn blootgesteld, 
werden bijzonderlijk ’t jaar 1911 geteisterd. 
Te Moorslede braken er 8 branden uit en te 
Passchendaele 12 .

God spare ons van alle onheilen en rampen

en schenke on§ gunstig weder voor den land
bouw en vruchten en bijzonderlijk voor ’ t vee
voeder.

D onderdag 28 Ju li in  den m orgen w e.s de 
therm om eter 34 graden in de schaduw , 
om 5 1/2 u re  ’s- avonds is er een zeer
warm en wind alhier overgekom en, iets dat 
volgens bejaarde m enschen zeggen, nog 
nooit geweten is geweest. Die wind had 
naar vaststelling der w arm tem eter eene hitte 
van 36 graden, het was niet verdragelijk in 
open lucht ; verschillige m enschen zijn er 
kwalijk van geworden ; die op ’t open veld 
waren m oesten wegvluchten in  gebouwen en 
huizen, daar die warme wind zoo onverdraaglijk 
was. E en m an die op een dak wrocht aan de Hon- 
dekenm olenhoek werd zoo erg getroffen door 
dezen hittevloed da t hij b ijna niet van het dak en 
kon, tot ongeluk was zijn ladder omverge- 
waaid en er moest een gat in ’t dak gemaakt 
worden langs waar hij kon binnen geraken.

’s Avonds nam  de w ind toe en Vrijdag 
met den noen is de wind naar de zuid-westen 
gegaan en ’t heeft m anieren van te regenen. 
De boeren hebben er couragie op om loof te 
kunnen  zaaien voor w intereten der koeibeesten.

Al het fruit door de droogte zeer erg gekweld 
valt nu  af door den w ind.

Zaterdag is de wind afgevallen en de 
warm tem eter wijst m aar 18 graden.

De hongersnood in Rusland.
Een beroep op het Wereld-Proletariaat.

De korrespondent van de « Daily H erald  » 
te Moscou gewaagt van m aatregelen tegen den 
hongersnood.

De Russische vak^ereenigingsraad besloot 
een beroep te doen op het wereld-proletariaat.

Een steunkom iteit te Moskou vergadert be
staande u it Kameneff, K rassin, Gorki en 
anderen, besloot de taak ter bestrijd ing van 
den nood te aanvaarden onder de bescherm ing 
van het Roode K ru is .

De Amerikaansche hulp aan Rusland.

Aan Maxim Gorki die de hulp  vroeg aan 
Amerika voor de Russische hongergeteisterden 
werd u it de Vereenigde Staten geantwoord dat 
de eerste voorwaarde om onderstand te beko
m en is, dp onm iddelijke in vrijheid stelling 
van ad de Am erikanen die nog in R usland 
gevafigSh gehouden worden ; onm iddelijke de
m obilisatie van het Roode leger ; onm idde
lijke w ederinvoering, van de politieke vrijheid, 
inzonderheid de persvrijheid, onm iddelijke 
u itschrijving van verkiezingen voor een kon- 
stitueerende nationale vergadering, terugkeer 
van alle vluchtelingen u it Soviet-Rusland.

Tot verdere onderhandeling  voor de Soviet- 
regeering is Maxim Gorki naar L onden en 
W ashing ton vertrokken.

De ellende te Moskou.

H et uitzicht van Moscou is schrikwekkend. 
Al de koffiehuizen, al de winkels zijn gesloten ; 
het tram verkeer is slechts in  een klein gedeelte 
van de stad hersteld , De straten zijn doodsch 
en verlaten ; hier en daar ziet men m enschen 
gelijk geraam ten die op een vuilnishoop een 
gevecht in  regel leveren tegen graatm agere 
honden om hen een weerzinwekkende prooi 
tç betwisten. U it de huizen stijgen hartver
scheurende kreten op van kinderen die huilen 
om wat eten en vele m oeders, door de on t
beringen en vooral door de sm art zinneloos 
geworden, schateren het u it of zingen u it 
volle longen, terwijl haar kroost weent en 
jam m ert. Alle ongediert wordt door havelooze 
m annen, echte scharm inkels, opgezocht en 
met gretigheid verslonden. R atten  en m uizen 
zijn een gegeerde lekkernij ; m en ziet op 
braakliggende gronden de aarde omwoelen om 
pieren, m ieren en ander vuil goedje te grijpen 
en met vuil en al in  den m ond te brengen.

Kortom, nooit hoorde men van eene g ru 
welijke ellende als deze welke 'te Moskow te 
zien is. E n , naar de personen die verder 
in  het land doordrongen beweren, is Moskow 
nog bevoordeeligd tegen andere plaatsen, waar 
de m enschen langs de wegen letterlijk dood
vallen van den honger. Zelfs w ordt er gefluisterd 
dat in sommige streken de ongelukkigen, die 
van honger bezwijken, aan stukken gerukt en 
het weinige vleesch dat nog aan de schinkels 
kleeft, afg’eknauwd w ordt door de overlevenden, 
die razend en krankzinnig zijn van ontbering , 
’t Is effenaf afschuwelijk en m en vraagt zich 
af wie m ansch, die nog een h art in  he t lijf 
heeft, aanklever kan zijn van het bolchevetisch

regiem dat zooveel ram p en onheil met zich 
sleept. Ind ien  er in tijds geene andere regeering 
tot stand kom t, bekwaam om de tallooze 
fouten der Soviets te herstellen, moet R usland 
ten onder.

De leiders van de bolchevetische beweging 
in R usland hebben eigenm ondig verklaard niet 
in te zien hoe het mogelijk zal wezen zich 
thans uit den slag te trekken, nu  de honger
dood de bevolking van alle kanten beg luurt.

30 miljoen uitgehongerde boeren verlaten 
hunne dorpen en zakken naar de groote steden 
af.

3o qailjoen Russen die van honger om kom en, 
na honden, katten, ratten en andere d ieren  
te hebben verslonden, hebben hunne haard 
steden verlaten en zakken naar de steden af 
waar zij hopen voedsel te v inden.

De algem eene uitw ijking geschiedt in  d rie  
richtingen : een naar Siberie, een tweede naar 
Zuid-R usland en de Kaukasus en de derde, 
de belangrijkste, naar Moskou.

Al het vee dat die uitgehongerde menschen 
langs de wegen ontm oeten, wordt g es lach ten  
verslonden en de stocks graan worden dadelijk 
verbruikt.

De ongelukkige besto»nen de treinen ; de 
troepen zijn opgeroeperi om de steden tegen 
den inval der u itgehongerde boeren te bescher
men. Overal hebben gevechten tusschen de 
w anhopigen en de soldaten plaats.

De verspreiding der cholera over geheel 
R usland verergert nog den toestand. De W olga- 
gouvernementen zijn zwaar geteisterd. De toe
standen zijn afschuwelijk ; de steden zijn ge
heel vervuild. De hongerlijdende boeren die 
hunne dorpen zijn ontvlucht, verspreiden op 
die wijze de kiemen van ziekte.

Hulp voor de geteisterden.

De P atriark  van Moskow, hoofd van de 
orthodoksche kerk in  R usland , heeft aan  den 
Aartsbisschop van Canterbury aan den P a tria rk  
van K onstantinopel en aan al de B isschoppen 
een schrijven gericht om hen onm iddelijke 
hu lp  te vefzoeken voor de u itgehongerde 
bevolking van Soviet-R usland. De P atriark  zegt 
in zijnen brief dat een m enschenheir van 3oo 
miljoen m annen, vrouwen en kinderen op het 
punt staat van honger om te kom en.

De roepstem van den P atriark  zal voorzeker 
gehoor vinden, w ant ’t ware m isdadig al die 
ongelukkigen, slachtoffers van het ellendig 
regiem der Soviets, aan hun  vreeselijk lot 
over te laten.

Buiteiilaiidsch overzicht
Spanje en Marokko.

De Spanjaarden hebben eene ernstige nederlaag 
gekregen in Marokko, ze zijn verplicht er in 
allerhaast belangrijke versterkingen naartoe te zen
den willen ze daar niet geheel buiten gesmeten worden.

De spaansche zone van Marokko is een strepe 
bergland ten noordwesten van het rijk, rondom 
Centa, rechtover Gibraltar. Zij is een goe driehon
derd kilometers lang en een honderd kilometers 
diepe, ’t Zijn daar een millioen inwoners en
180.000 spaansche kolonisten.

Waar de oorzake ligt van den opstand en weten 
wij nog niet juist, maar we kunnen het min of 
meer raden, ’t Is de moeite weerd daar eens nader iu te kijken.

Van de vijftiende eeuwe voort, na de ontdek- 
kinge van America, en ten gevolgei^an de groote 
ontdekkingsreizen die daarop volgden hebben de 
Spanjaarden een uitgebreid en prachtig koloniaal 
rijk gesticht. Zij haddan bezittingen overal. Keizer 
Karei mocht zeggen dat de zon over zijn rijk niet maar onderging,

Da Spanjaarden, een verstandig, en ter tijd een 
werkzaam volk wisten uit dat koloniaal rijk eenen 
ongehoorden rijkdom te putten. Da rijkdom zelf 
was V03r hen esna oorzake. van ondergang : waarom 
immers nog werken als ze zoo rijke waren, en 
zoo gamakkelijk leven konden van ’t gene hun koloniaal bazit opbracht.

Zoo werden hunna koloniën van lan^s om meer 
uitgebuit, ’t en was voor de Spanjaarden geen 
kwestie mear van baschavings- of zendelingen werk maar ’t wierd eene uilbuiterij.

Allengskens verbrokkelde dat koloniaal rijk. 
Sommige strekan saheu'-den van ’t moederland af 
en verkregen een onafhankelijk bestaan, andere 
koloniën gerochten in betere handen.

t En is zoo lange niet dat Spanje en America 
in sLokke lagen, Spanje verloor er Cuba bij, en de Philippijnen.
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Dat de oorzaak w  dien oörlog was de Aineri- 
caausche heerschzucht, en de Americaansclie geld
belangen, dat is waar ; doch ’t was liet siecht 
bestuur, laat ons zeggen de uitbuiterij -van de 
inboorlingen door de Spanjaarden die er gelegen
heid toe gaf.

Die nederlage is voor de Spanjaarden eene heilzame 
les geweest. Daarbij, nu ze hunnen kolonialen 
rijkdom kwijl waren wierden ze wel verplicht 

zelf te werken, en ze deden het.

Op wetenschappelijk, handels en nijverheidsge- 
bied bad Spanje vroeger eene eerlijke plaats in 
de rij der volkeren, en zijne hoogescholen telden 
onder de vermaardste der wereld. Voor vijf en 
twintig dertig jaar was Spanje een achterlijk land, 
zijne hoogescholen brachten weinig te wege op 
wetenschappelijk gebied, z'jne nijverheid was* van 
kleinen tel, zijn handel onbelangrijk ; land en 
koloniën, werden al even slecht bestuurd.

Doch sedert eenen tijd van hier is er een omme
keer gekomen, een jong geslacht is ontstaan, dat 
werkt omdat het werken moet ; in de wetenschap
pelijke wereld zijn ze weer de plaats aan ’t ver
overen die bun toekomt. Handel en nijverheid 
komen tot nieuwen bloei, en in sociaal opzicht 
gaan ze ook aan ’t roeren.

De lieternisse komt, en ze komt nog al zeer^ 
Dat en belet niet dat het slecht bestuur nog 

overheerscht en in Spanje zelf en in de koloniën.
Hoe het in .Marokko zit.

We kennen nu de Spanjaarden een woord nu 
over ’t volk van Marokko. Dat is een bevolkinge 
die ontstaan is uit een mengelmoes van alle soorten.

Vroeger reeds hadden Semitische en Chamitische 
volkeren daar hun zate gevestigd. Later zijn er 
over de zeeengte van Gibraltar keltische volkeren 
bijgekomen, die verdreven wierden uit Spanje tijdens, 
de groote volkerenverschuiving in de vijfde eeuw 
en daarna. In den bloeitijd van ’t Mahomedisin 
werd Marokko veroverd door de Araben die ook 
bij ’t veroverde volk kwamen inwonen. 'I Maho- 
medism is vervallen, Marokko meteen, en van 
’t bloeiend keizerrijk dat daar eertijds bestond 
is e*' een land overgebleven arm en ellendig, met een 
volk verdëeld in menigvuldige stammen, die som
tijds nog een half zwerversleven leiden. ^Van hun 
vroegere grootheid en macht hebben ze slechts 
de hooveerdigheid overgehouden, en van ’t araabsche 
bloed dat in hunne aderen vloeit, hebben zij een 
onverzadelijken vecht en strijdlust.

Omtrent alle jare, als hun oogst binnen is en 
’t werk op het land gedaan, zoeken ze entwaar 
ruzie om hunnen tijd te passesren. Za vechten 
toen stam tegen stam, of ook tegen de Europeanen 
die daar. komen wonen. Frankrijk weet daarvan 
te spreken : maar de franschen zijn er doorgegaan 
met vuile voeten : zij hebben de inboorlingen 
mat ’t geweld van wapens onderdrukt en houden 
ze zoo kort dat ze niet en kunnen piepen. Zutk 
een volk bij de kele nijpen dat z3 albij geen 
asem en hebben is ’t beste middel 0111 ze te doen 
zwijgen en stille zijn.

—  Spanje heeft daar soldaten in, maar ze zijn 
ernaar. Ken groot deel der jongens die er gezonden worden en keeren nooit meer weer.

Slecht gekleed, slecht gevoed, slecht betaald,
’t is voor hen een hondeleven, en zeggen dat er 
niets gedaan en wordt om hun ’t leven aangenaam 
te maken. Geen de minste gelegenheid lot sport 
of spel of verzet.

Ge kunt peizen of die soldaten daar tegen hun 
goeste zijn.

Als ze in ’t binnenland van de Marokkanen 
aangevallen worden en achteruitgedreven, ze na
deren Spanje hun vaderland, en z’en zouden niets 
beters wenschen dan daar vierkante buitengesmeten 
te worden om te mogen naar huis gaan.

Die toestand v^n de soldaten legt uit hoe er 
een belangrijk leger noodig is om een handsvollekcn 
inboorlingen in bedwang te houdeïi. ’t En is niet 
dat de Spaanschen slechte soldaten zijn. ’t is dat 
ze slecht behandeld en aangevoerd worden.

Frankrijk en Spanje.

Frankrijk en is ook niet gerust over ’t verloop 
van geheel die zake.

Immers ’t Spaansch gebied is een broeinest van 
waar uit de opstand ook in de Fransche streken 
kan overwaaien. Als de inboorlingen van den Rif 
lukken tegen de Spanjaards dan voelen die van 
’t Fransch gebied ook hunne handen jeuken om 
tegen de franschmans te probeeren. Zooveel te 
meer daar de Franschen ook niet al te verstandig 
en zijn in zake kolonisatie ; ’t is bij hen ook nog 
al dikwijls uitbuiterij bij, en veel onverstand.

E r is ernstig sprake van Franschen en Spanjaarden 
te gare te doen om eens voorgoed het Marokaansch 
kotje te kuischen, en om de inboorlingen voor 
lange den lust naar vechten te doen passeeren.

Mot legers daar naartoe gaan is goed voor 
zoolange de macht der soldaten daar blijft, doch 
’I onderhoudt ,in ’t lierte van het overwonnen 
volk eenen wrok t'gen  d n overwinnaar, e n ’t en 
is in de wereld niets dat den zucht naar vrijheid 
meer aanvuurt bij een volk dan de dwang die 
erop weegt.

Wijs bestuur, waar beschavingswerk doen meer 
voor de onderwerping der volkeren dan al ‘l geweld 
der wapenen. Doch dat wijs bestuur en^moet men 
van Frankrijk, en nu ook van Spanje niet ver
wachten. ’t Zal later misschien beteren.

— Misschien zit daar nog eene andere oorzaak 
onder. AI is ’t dat Marocco een land is tot nu 
toe gedeeltelijk onbekend, toch weet men reeds 
dat er, voornamelijk in ’t Spaansche gebied rijke 
mijnen voorhanden zijnr De duitschers, die v<m 
de domste niet en zijn wisten ’t al lange en ’t was 
daarom dat ze voor den oorlog zoo noode zagen 
dat Frankrijk en Spanje geheel Marocco veroverde.
De gebroeders Mannesmann waren er binnengerocbt, 
hadden er uitgestrek-te vergunningen gekregen. Van 
1905 voort was de Marocco-kweslie een belangrijk 
geschilpunt tusschen Frankrijk en Duitschland.
’t Verdrag van Alges'cras, ’I zenden van' een 
duitsch oorlogsschip naar Agadir waren (Jaar de 
bijzonderste gebeurtenissen van, en ’t en scheelde 
geen haar of reeds in 1911 brak de oorlog uit 
tusschen Frankrijk en Duitschland ter oorzake van 
Marokko.

Duitschland is nu al zijn koloniën kwijt maar 
zou het altemets niet helpen ruzie stoken in Ma
rocco om daar Frankrijk en Spanje buiten te 
krijgen om er zelf later weer in te geraken. — 
llet. is bemerken sweerd dat de Marokaansche sol
daten goed gewapend zijn en gedrild, en de duitsche 
maniere van vechten toepassen. Dat doet ook 
overpeizen.

ONGEHOORDE AANSLAG TE PARIJS
Een trein door bandieten aangevallen. 

Een reiziger gedood.

U it Chalon-sur-Saone wordt geseind dat Z on
dag nacht bij Chagny, een aanslag werd ge
pleegd in den sneltrein num . 5, die om 12 
ure 5o uit Dijon vertrekt.

Tusschen Dijon en Chagny sprongen drie 
gem askerde bandieten, twee in ’t zwart-en een 
in ’t rood ,’ in den trein en dwongen met den 
revolver in de hand, de reizigers die in  de 
eerste klaswaggons hadden plaats genom en, 
hun geld en juweelen af te geven. De slapende 
reizigers werden geheel afgetast.

M. Max Caravellis, leerling der polytech
nische school, werd door een revolverschot 
getroffen en te Chagny naar het hospitaal 
overgebracht, waar hij bij zijne aankom st be
zweek.

Volgens de eerste vaststellingen was M. 
Max Caraveliis in zijn kom partim ent, waarin 
ook een officier was gezeten, in slaap.

De eerste werd door twee der bandieten 
overvallen en afgetast, terwijl de derde ban
diet hem met den revolver in bedwang hield.

M. Caravellis greep schielijk den bandiet 
bij de schouders en een verwoed g e v e c h te n  t- 
stond. Eensklaps werd de* student door een 
dolksteek getroffen, waardoor hij den bandiet 
moest lossen, die twe:- revolverschoten op hem 
loste in de richting van ’t hart.

De ellendelingen b rach ten  zelf het nood
signaal in  beweging. De trein stopte bij eene 
brug, en de drie bandieten sprongen uit den 
trein en verdwenen in de duisternis.

Reizigers beweren dat zij bij de brug in 
eenen auto sprongen, die daar op hen wachtte.

Schrikkelijk Automobielongeluk.
Maandagavond is er bij Bastogne (Luxemburg) 

een schrikkelijk automobielongeluk gebeurd. 
Graaf Emnanuel Cornet d’Elzius de Peissant 
kwam in auto met zijne twee dochters, zijnen 
neef en de vriendin der dochters. De vriendin 
geleidde den auto, al met eens sprong een 
pneu en de auto kantelde om. De Graaf en 
de geleidster werden onder den auto geslingerd. 
De drie anderen kwamen er ongedeerd van 
af, maar de benzine ontplofte en de auto 
schoot in brand, en de graaf en de vriendin 
lagen daar te branden onder de oogen van 
de kinders. Wanneer er hulp kon gebracht 
worden was de graaf reeds gestorven en de 
geleidster nog levend maar erg verbrand.

De broeder van den graaf is aanverwant 
met onze adellijke familie, Baron Gillès de 
Pélichy.

Een gevaarlijke invalied te Woluwe.
De 29 jarige Louis C. die ongeneesbare 

wonden tijdens den oorlog opliep, w as na 
den w apenstilstand in het N oorden van F ra n k 
rijk gebleven.

Hij maakte het daar zoo bont dat hij 'er 
2 jaar gevang werd toegekend.

Na het afzitten zijner straf werd de gevaar
lijke kerel over de Belgische grens gezet. Hij 
kwam er toe zich in het gesticht van W oluwe 
te doen aannem en, m aar zijn kwaden grond 
kwam weer boven en men moest hem aan de 
deur zetten. S inds liep bij de streek af, tot 
grooten schrik van al die hem kenden en bij 
elke gelegenheid zijne oude legerm akkers u it
m akend en overvallend. Zulks was nog het 
geval V rijdag avond. Toen C. V rijdag avond 
een lu itenant van het voetvolk zag voorbijgaan 
trok hij zijn dolkmes en wilde den officier te 
lijf.

E en W oluw enaar heer Em ile V. die het 
gebaar gezien had, wilde den kerel ontwapenen 
m aar hij zelf liep den dolksteek op. Twee 
agenten kwamen daar op dien oogenblik voor
bij die er in  gelukten den kerel te ontwapenen.

Deze werd ter bew aring in een veilig oord 
gebraçht.

Aankomst van de Anyersville.
De Kongoboot « Anversville » is de haven 

van Antwerpen binnengevaren met 207 passa
giers en eene volle lading allerhande koloniale 
waren. Ook heeft het schip 581 kgr. goud 
aangebracht, alsook een luipaard en een kraan
vogel voor den dierentuin van Antwerpen.

Tijdens de reis heeft zich een sterfgeval 
voorgedaan. Een dag voor de aankomst te 
RutisX, is het kind Mahi overleden.

In Mayumbé viel er overvloedige regen, 
terwijl er ook stikkende hitte heerschte. Vier 
blanken zijn er overlëden. De slaapziekte 
maakt er vele slachtoffers.

De regen was zeer gunstig voor den landbouw, 
doch heeft ernstige schade veroorzaakt aan den 
spoorweg.

Te Stanleypool liggen er vele koopwaren 
opgestapeld. In Opper-Kongo zijn er integendeel 
weinig.

Het aanleggen van een elektrisch net te 
Kinstrassa wordt bestudeerd.

H E Y S T -A A N -Z E E . — G ro o te  V ader- 
la n d sc h e  fee sten . — De inhuld ig ing  van het 
Gedenkteeken aan onze negen-en-dertig gesneu
velde soldaten is bepaaldelijk vastgesteld op 
4 Septem ber aanstaande.

De Feesten waarvan het welslagen, van nu 
af verzekerd  is, beloven grootsch te zijn. 
V ijf  d u iz e n d  fran k s  p re m ie n  worden onder 
de deelnem ende M aatschappijen verdeeld.

Mogen zich laten  inschrijven alle Maat
schappijen m et V aderlandsch karakter en M u
ziekm aatschappijen. Daartoe wende men zich 
tot H eer Doktoor Leclercq, Zeedijk, 63, te 
Heyst-aan-zee, Voorzitter van het Feestcom iteit.

V L A A M S C H E  B E W E G IV G .

Deze week werd de Taalwet besproken in 
de Kamer. De Vlamingen stonden goed en 
vast in den strijd. Maar onder de bespreking 
werd door eenige hardnekkige Walen het 
volgend voorstel ingediend « dat tot het be
komenvan bedieningen de Vlaamsche kandidaten 
verplicht zijn tot een examen in de twee 
landstalen, en dat de Waalsche en Brusselsche 
kandidaten slechts tot een Fransch exaam 
verplicht zijn. »

Die dat leest en overpeist moet toch ge
tuigen dat de Vlaamsche beweging rechtveerdig 
en noodzakelijk is.

De afslag op het vee eo 
de duurte Yàn ’t vleesch.

De Vleeschhouwersbond van Iseghem  ver
zoekt ons eene terechtwijziging na hetgeen er 
herschenen is in ons num m er van verleden 
Zaterdag, nopens den afslag op het vee en 
de duurte van ’t vleesch, en halen aan tot 
hunne bewijsvoering eene berekening opge
m aakt door H eer E ugène Poot, voorzitter van 
de Beenhouwersgilde te B russel, en verleden 
M aandag in het dagblad « La L ib re  Belgique » 
verschenen.

In voormeld orgaan verscheen- D onderdag 
het schrijven van verschillige correspondenten 
nopens de p rijs’van ’t vee, en afslag van ’t vleesch.

Verders leest men in hetzelfde b lad van 
V rijdag 29 Ju li dat het parket van A rlon 
h io fdstad  van Luxem burg) zal vervolg inspan
nen tegen de beenhouwers die aan m eer dan
9 fr. het koei en kalfvleesch zullen verkoopen.

H et antwoord van Poot waarvan sprake, 
is tamelijk lang, wij halen er ’t wezenlijke 
uit.

« Nem en wij dat de beenhouwer in 't slacht
huis een beeste koopt van 5oo kilo aan 3.5o
de kilo : dat is i j 5o fr.

Voor slachten en vervoer betaalt hij- fr.
Z ijn beeste kost dus 1775 fr.

Hij heeft daarvan eene m iddelbare opbrengst 
van 55 0/0 ’t zij 278 kilo die hij verkoopt 
als volgt :
Beanen 45 kilos à o.5o = fr. 22 . 5o
Braadvleesch 5o kgr. à 12 = fr. 600.00
B raadvljesch 70 kgr. à 10 fr. =  fr. 700.00
Stoofvleesch 40 kgr. à 7 = fr. 280.00
Kook vleesch 45 kgr. à 6 = fr. 270.00
Kapvleesch 15 kgr. à 5 fr. 75.00
Nierevet 10 kgr. à  2 , 5o fr. 25.00
Roet 10 kgr. à 1,25 fr. 12, 5o
Vel 2 5 kgr'. à 3 fr? fr. 75.00
Ingew anden en afval samen fr. 60,00

Verkoopprijs dus : fr. 2120.00
Kostende prijs fr. i 775.00

Zuivere winst fr. 345.00
Dat is 345 fr. op een zakencijfer van 2120 

fr. ’t zij 16 0/0. D aar moet dan afgerekend 
worden de algem eene onkost : pacht, ijs, loon 
der werklieden, en daarna is de winst in 
’t geheel niet overdreven. D aarbij m en kan 
een beeste nooit zoo ju iste scheen dat er niet 
eenige kilos verloren en gaan. »

Dat antw oorden de beenhouwers.

STADSNIEUW S.
Op 4 Augusti 1914, des morgens om 9 ure 

en half, werd door de schending van ons 
grondgebied, een der meest schreeuwende 
euveldaden, ooit in de geschiedenis vermeld, 
gepleegd.

Om deze gebeurtenis te gedenken en hulde 
te brengen aan de heldhaftigheid der Natie 
die zich eensgezind tegenover den vijand 
oprichten, zal het gemeentebestuur op 4 Au
gusti toekomende op gemeld uur, met de 
klokken der kerken het doodsalarm laten 
luiden. #

De nijveraars die gebruik maken van Sirènen 
worden uitgenoodigd in de maal der moge- 
ijkheid op het zelfde uur, gedurende enkele 
oogenblikken de Sirènen te doen schuifelen.

Dit plechtig klokkengelui zal opnieuw, be
nevens de gedachtenis aan de heldendaden, 
de p.uinen en den rouw, aller herten bezielen 
met het gevoelen van eendracht en van 
opofferingen, die vereischt worden door het 
Vaderland van elk zijner kinderen, op het 
uur waarop ’s lands onafhankelijkheid bedreigd 
wordt.

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen, 
A. Werbrouck. , F. Bral

BERICHT.
De Burgem eester van Iseghem  m aakt de bevol

king bekend dat ten gevolge van den grooten 
w aternood die thans bestaat, het aan de ingeze
tenen m aar m eer toegelaten is van de publieke 
w aterpom pen gebruik te m aken, alleenlijk  voor 
hun  huishoudelijk gebruik  en dit op de hierna 
aangeduide uren

’s Morgens van 7 tot 9 ure, 
’s Namiddags van 5 tot 7 ure.

T en einde ziekten te voorkom en, worden de 
inwoners ten dringenste aanbevolen geen d rink 
water te gebruiken zonder voorafgaandelijk te 
koken ,

Iseghem , den 29 Ju li 1921 .
De Burgem eester, 

F r . BRAL.
Bravo voor onze H oogstudenten ! Deze 

week legden hun  exaamen af de H eeren G erard 
Baeyaert, Rafaël D equeker, Octave D ejonghe, 
G erard Vanhecke en Michel Verham m e. De 
twee eersten bekwamen de grootste onderschei
d ing. De vier laatsten zijn de eersten om de 
vruchten te genieten van de studiën die in het 
capucierienklooster werden ingericht.

In  een volgend num m er geven we de u it
slagen van al de Isegliem sche studenten, ’t Zal 
eens te m eer doen zien dat Iseghem vele goede 
studenten geeft.

— Dinsdag toekomende, te 8 ure zeer stipt, 
GEZELLIGE BIJEENKOMST voor de huis- 
genooten van Werkende- en Eereleden van de 
Harmonie der Jongelingen Congregatie, in den 
Hof der Congregatie.

— Baron Karei is door de feesten van 
Rousselare belet zitdag, te houden in het 
Gildenhuis Zondag 7 Augusti.

— Vrijdag 19 Augusti Congres voor het 
Werk van de Mis van Eerherstelling en het 
Broederschap van het H. Sakrament.

— Zaterdag 20 Augusti Studentendag. De 
plaatselijke Studentenbond neemt de leiding 
voor dezen dag.

— Zondag 21 Augusti na de Hoogmis groote 
Vergadering voor de werklieden en na het 
Lof groote Volksoptocht ter eere van het H. 
Sakrament.

H et B estuur van 't Christen W erkersverbond 
van Iseghem  laat ons weten, dat in "  O ns 
G ild e n h u is  ,, K ru is s tra a t ,  2 I s e g h e m , een e  
G R O O T E  V O L K S V E R G A D E R I N G  zal 
plaats hebben op Z a te rd a g  6 O o g st a. s. om 
8 u u r 's avonds.

Zullen er spreken :
H eer H E N D R IK  H E Y M A N , Oud-Onder- 

wijzer, Volksvertegenwoordiger voor St N iklaas, 
Voorzitter van het Christen Demokratisch 
V erbond van Belgie, en van den D em okra
tischen Groep t : r  K i m ; r .

H eer H E R M A N  V E R G E L S , W erkman- 
Volksvertegenwoordiger voor B rö s e l .

O n d e r w e r p  :

Ons Vlaamsch-ChristenDemocratischProgramma

Iedereen wordt uitgenoodigd.
STEL UW TERING NA.A1J U W NERING want.. 

BETER EEN VOGEL IN DE HAND DAN ZEVEN 
IN DE LUCHT. — Als voorzichtig mensch, in 
plaats van groote intresten na te jagen, of U in 
gevaarlijke speculaties te wagen, wendt U in volle 
vertrowen, voor uwe spaarpenningen, tot onze 
Agenten uwer streek, die met de meeste bereid
willigheid en kosteloo^, alle inlichtingen zullen geven.

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

’s jaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de voordeeligste voor waarden.
Antwarpen’s Bouw- & Hypotheekbank

Naamlooze Maatschappij.
Kapitaal : VIJF MILJOEN FR4NKS.

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

Telefoon 3081.
AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
SGemeenteont vanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, lsegh.em.

R/Ir 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.

E M E L G H E M .
Zondag 3 i Ju li ig 2 i zal er in de gemeente 

Em elghem  een prachtig muziekfeest gegeven 
worden, door de H arm onie dezer Gemeente en 
niet de m edewerking der m uziekm aatschappijen 
van G ulleghem , Cuerne, H eule en Lendelede.

Om 2 1/2 vergadering op Emelghem -Dam  
en stoet tot aan de plaats alwaar de uitvoe
ringen zullen plaats hebben volgens het hier
navolgend program m a.

O R D E  D E R  U IT V O E R IN G  :
Om 4 ure Maatschappij Gulleghem.

1. L’englantine, Fantaisie S noeck

2 . Amaur au printemps, Valse f a u s t
• 3. oubli et souvenir, Polka voor piston

en trombonne G a d en n e .

Om  5 ure Muziekmaatschappij C U E R N E .

1. Africaine, Fantaisie V an P erck

2 . Les papillons d'or, Caprice R o b e r t

3 . Par Monts et par vaux, Fantaisie L. J. B audonck

4- Ivonnette, Valse J . V olant

Om  6 ure Muziekmaatschappij H E U L E .

1. Edelweisz, Marche G erly

2 . Sparnacus, Ouverture V ille rs
3 . Fillette et orand’mère, Bieuette heymans
4 Russische Fantaisie H eymans

Om  7 u. Muziekmaatschappij L E N D E L E D E

1. Marche Militaire, G adenne

2. Ouverture Fantastique, G o vae rt

3. Sévilla, M ontagne

4- Fête sous les Orangers, Boléro b au do n c k

Om  8  u Muziekmaatschappij E M E L G H E M

i- Honneur aux Basses
2 . Fête des Chasseurs, Ouverture
3 . Souvenir de Spa, Fantaisie
3. Doux Rêve, Valse -

N amens het  B estu u r  :

De Eere-Voorzitter :
H eer E m . • Vande M oortele.

De Voorzitter : De Schrijver :

Aug. Bourgeois, M. V andergunst

—  K O S T S C H O O L  —
der Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis

(Apostolinen)
BERCHEM bij Audenaerde.

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

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



GEBOORTEN :
M arguerite Desm et, dv. Joseph en M aria 

Hespeel. — J oris H ochëpied, zv. Aloise en 
R om anie Vandewalle. — H ilaire Desmet, 
zv. Achille en M arg. V andeperre. — Clara 
V andenberghe, dv. Camille en Alida Verbeke,
— Joseph Ghekiere, zv. Alois en Maria B ultynck.

STERFGEVALLEN :
M athildis W allaert, zb. 81 j . wed. E duardus 

Bulckaert. — Eugenius S intob in , scholier, 11 j. 
zv. Alberic en Irm a De Bussr.here. — Rosalie 
V ierstraete, huisb. 38 j. echt. H enri Verbeke.

HUW EL IJKEN :

Ju liaan  Pottie  vlasbew. 24 j. en L aura De- 
nolf, borstelm . 24 j. — Achiel H oorne, v las
bew ., 27 j. en M arina Dem uynck, huish.. 27 j.
— Oscar V erbeke' tim m erm an, 24 j. en Nora 
H espeel, borstelm . 24 j.

B E R I C H T .
De bureelen van het O nder Com missariaat 

der Verwoeste Gewesten, W apenplaats, te R ous
selare, zullen gesloten zijn voor alle diensten 
binst de week van 1 tot 8 Augusti 19 21 .

M ARK T PR IJZEN .
KORTRIJK 25 Juli — H aver, 65.00 tot 70 

peerdeboonen, 75 tot 0 0 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 15 à io ,50  fr. de kilo; e ie re n ’t stuk, 0,57 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijuzaadolie, 000 to t 
0 0 0 ; koolzaad 00 to t 0 0 0 ; lijnzaad, H l  tot 
00; koolzaadkoeken, tot 35 ; lijnzaadkoeken 
88; sodanitraat, 73 ; am m oniak, 73-00
suikerij, 00 to t 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 to t 30; strooi, 7 to t 8.

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

A A N B E S T E D I N G .
Er zal overgegaan worden op 10 Oogst 1921 

om 16 ure in het Gemeentehuis van Woesten, 
tot de openbare aanbesteding voor de

Herbouwingswerken der kerk van Woesten.
De plannen, lastenboek en opsomming der 

werken liggen ter inzage in het Handels
museum te Brussel, bij den heer INGENIEUR- 
BOUWMEESTER VERCOUTERE te ISEGHEM 
en zijn te koop bij den Heer Toegevoegde 
Koninklijke Hoog Commissaris BRUTSAERT 
te Poperinghe.

De aanbiedingen op gezegeld papier, onder 
aanbevolen omslag zullen ter post besteld 
worden op het adres van den Toegevoegden 
Koninklijken Hoogcommissaris voormeld ten 
laatste op 8 Oogst.

Van alle aanbieders zal een getuigschrift 
van nationale eerlijkheid vereischt worden.

Heeren Aannemers kunnen alle inlichtingen 
bekomen len bureele van Heer Ingénieur-Bouw- 
kundige Vercoutere mits voorafgaande bericht 
per briefkaart of per telefoon (N° 14 Iseghem'.

R o g e r  A M E Y E
H A N D E LS IN G É N IE U R ,

(Diplom a, I. C. I. H. 1909), 

heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als
E X P E R T - C O M P T A B L E

(AC COU N T AN 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 Baians en van Verlies en 

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

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

Wendt u voor u profijt 
voor den aankoop uwer schoenen tot bij

Louis VANRUMBEKE-GIROF
Gentstraat, 90, ISEGHEM. 

VROUWSCHOENEN in BOXCALF vanaf 34 fr.

MANSBOTT1ENEN van af 44 fr.

Alles in leder en met de hand gemaakt. 
Men aanvaardt ook herstellingen.

Zoetemelk ! ! !
Kernemelk !!!

Met den oorlog is er groot gebrek ontstaan 
aan goede m elk. — Van nu at zal dit gebrek 
ophouden. Ziehier hoe. Bij
Ed. STRAGIER-BOURGEOIS

Rousselarestraat, 164, ISEGHEM 

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

K e r n e m e l l t  aan 0.80 fr. de liter. 
Deze melk kom t van de m elkerij HET L E IE  

DA L van Zulte, en is GEWAARBORGD ZUIVER: 
wie ze gebru ik t heeft belooft er hem van voor 
’t voeden~,der^ kinderen. Zij is ook aan te 
prijzen voor* OUDE MENSCHEN en ZIEKEN

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

Bij Ed. 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.

Studie van Notaris D E ME U L D E R  te Gent.

OPENBARE VERKOOPING
van

Zaailanden en Maaigras
t< e  E i i i e l g l i e n i

Groot 6 hektaren 31 a 60 centa. in 5 koopen. 
Gebruikt door de kinders Claerhoat tot Kerstdag]921. 

INSTEL met 1/2 0/0 premie, Zaterdag 6 Oogst, 
VERBLIJF 20 Oogst, om 4 ure bij "Florent Devos 

te Iseghem statie.

STUDIE VAN

Deurwaarder DUJARDIN, te Iseghem.

Oo°sto 1 9 2  1Op Dinsdag 2
om 2 ure namiddag

te  I S E Q - E £ B IV r ,  M a r k t r a a t

IN DEN HERT (Vredegerecht)

Merkweerdige Verkooping 

VAN GEZAAGDE

= H O U T W A R E N =
en wel namelijk alle slach van drooge 
Olmen- eiken- beuken- en populieren 
houtwaren, bijzonderlijk dienstig voor 
meubelmakers, wagenmakers, schrijn
werkers, timmermans, enz.

Zichtbaar ééne uur voor de verkooping.

io % verhoog en gereed geld.

Studie van den Notaris A lb e r ic  L E  C O R B E S IE R  
te Iseghem.

op Dinsdag 2 Oogst 1921 om 2 ure namiddag in 
het Vredegerecht in “ Den Hert,, Gentstraat. Iseghem. 

STAD ISEGHEM

Een W O O N H U I S
I V t e o n c  n s t r ; v : i t

Sektie A nrs. 502d en ex 502m groot 0,2 a. 30 c. 
Verpacht mits 21 fr. te maande aan Alois Vanthieghem. 

GEMEENTE LENDELEDE.

V ijf  Woonhuizen met Land
te  Zj E K T D E L E D E ,  K l i j t f f a t

nrs 204b, 206e, 206f, 208a, 220b en ex nrs 205b en 
ex 211c te zamen groot 28 a. 60 ca.

Boom en haagprijs 60 fr.
Verdeeld in 5 koopen.
Verpacht aan Camiel Dewulf, Victor Malfait, Theöfiel 

Vann=ste, Alfons Deweerdt en Henri Kerckhof.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  M A E S
—  M arktstraat, 4 4 , IS E G H E M .  “

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

pasta =

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

at

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

DEPOT VAN OLIËN

voor Machienen, Motoren, Dynamos, enz.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.
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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  ,,

m

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

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

Kantoor van den Notaris 

LE CORBESIER te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, wijk Abeele.

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

KOOP II. — Een Partij ZAA ILAND palende aan 
den gravier naar Oackene, 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. Lasten vrij.

Zitting :
TOESLAG op Donderdag 4 Oogst 1921, om

3 ure namiddag te Iseghem, ter Herberg *’T PARADIJS,, 
bewoond door Vrouw wed. Paul Damoulin.

OPENBARE VERKOOPING  

van TWEE

RENTENÏERSHUIZEN met HOF

te ISEGrHEiM, Gentstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

KOOP EEN. -  Een RENTENIERSHÖIS met af
hankelijkheden en hof, staande en gelegen te Iseghem. 
Gentstraat nummer 47, groot volgens kadaster 1 a, 79 ca, 
en aldaar gekend Sekt'e A, nummer 309p ; palende 
zuid de Gentstraat, oost Heer August Breemeersch, 
noord en west Heer Baron Alexander Gilles de Pélichy 
nog west koop twee hierna.

Gebruikt door de gezusters Vermeulen tot 1 Jan. 1922.

KOOP TWEE. -  Een RENTENIERSHU1S met 
afhankelijkheden en hof,, staande en gelegen te Iseghem, 
Gentstraat nummer 45, groot volgens kadaster 1 a. 55 ca. 
ou aldaar gekend Sektie A, nummer 309q ; palende 
zuid de Gentstraat, oost koop een hiervooren, noord 
Heer Baron Alexander Gilles de Pélichy, west de wed, 
en kinders van Heer Emile Ghekiere-Delobelle.

Gebruikt door Heer François Dejaegher mits 312 fr. 
’s jaars, lasten vrij.

De kooper zal moeten eerbiedigen de pacht welke do ge
bruiker zou bewijzen van dit huis te hebben.

Zitting :

TOESLAG op Woensdag 10 Oogst 1921 om
2 ure namiddag te Iseghem, ter herberg * St HILON1US» 
bewoond door Heer Frederic Kerckhof.

De Samenvoeging zal toegestaan worden.

De Koopers worden verzocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.
T e  1 5 . 0 0 1 3  Goede KAPMACHIEN, bij D.

VANDERBIST, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel

Kantoor van den Notaris

W Y F F E L S  te Rousselare.
O V E R S L A G  op D onde rdag  4  O o g s t d a a rn a

om 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 voorzeid met mslegaande W OONHUIS 
groot 6 Ha. 91 a. 90 ca. Verdeeld in koopen.

Gebruikt door de kinders Huysentruyt, aan 1342 50 

1992 Jlre’ m3ti I,'3Sht Van Plïht t0t e3r3t0n Oktober

Ingesteld 49.57~>.

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van drie schoone

Woonhuizen met Bouwgrond
te EMELGHEM, Reeperstraat.

I. Een WOONHUIS met ze3 aren een en twinti» 
centa. verpacht per miand aan Alois Dewulf.

II. Een WOONHUIS matzes aren drie en zestig centa. 
verpacht per maand aan Florent Verhelst.

I I I .  Een WOONHUIS met zes aren twee en dertig centa. 
verpacht per maand aan Emiel Rousseau.

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

van ae vruchten.

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

Kantoor van den Notaris M e u l d e r s  te 
Ingelmunster.

• OPENBARE VERKOOPING van 

Gemeente INGELMUNSTER
Koop Een : Een W o  3 n . l i . u t s  met gerieven 

medegaande erve en land, tusschen de Bilck- en DÓ3 lstraat 
sectie A, n0 s407a, en deel 415e, groot 10 aren 47 ci 
Gebruikt door We Ferdinand Priem, zonder pacht.

Koop Twee: Een W o d  a l x u i s  nevens voor 
gaande sectie A n” 508 en deel 415, en melegaande 
land groot 10 aren 85 ca.

Gebruikt door We Vankeirsbilck, zonder pacht.

Koop drie: Een W o o n l i u i s ,  palende aan 
de Zuster en de Bilckstraat, sectie A, n°5 320a 317c 
en deel 317b, en 321c, en 19 aren 73 ca. land.

Gebruikt door Jules Verscheure, zonder pacht.

Koop vier : Een " W o o n l i u l s ,  nevens voor
gaande, sectie A n° 318a, deel 317b, en 321c, en 19 a. 
73 ca. land.

Gebruikt door We Français Laalu/t, zm ler pacht. 

Z IT D A G :

TOESLAG Woensdag 3 Oogst 1921, om 2 ure
in ’t GEMEENTEHUIS te Emelghem.

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

GEVRAAGD

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

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Flousselaresti'aat, 30

Dr DELCR0IX

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

GHÉDIT FONCIER D’AJiVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.0 0 0 .000

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

2° op termijn van een jaar 4. °/°

3* op termijn van twae ja ran 4.25 °/°

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

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0
4« op jaarliiksche rekeningen 4.25%

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaanscli Papier
aan de voordeeligste. wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen 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.



Uit ter liaiid. te koop

eene zeer goede partij

Z A A I L A  N D
Kunnende dienen voor bouwgrond

Gr, ot 50 aren 92 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, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 

hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen enz. alle3 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 bevolking van Iseghem 
en o intrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

IN  DE GOUDEN- PLUIM

ilfltODll
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN
Gemaakte Yrouw- en Kinderlederen
Qroote keus voor alle slach van witte roks, 

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

ELLEGOEDEREN, enz.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

MOEDEU3 vooraileer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

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

ira
KA.STEELSTRA.AT, 10 
- ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Molalbrouwarij Gsbroedars Cailebaiit, Wiaze
- - Bock eil Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Vüordiie’ige prijzen. Ónmogelijk», Concurenlie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach m MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan da voordeeligste prijzen.

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

In ’t groot en in 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D=C P È L IC H Y S T R A A T ,  12, I C C P U r M
recht over St Hiloniuskerk

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond 

2° ’fc is nog zoo aangenaam.

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

Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn
zaadolie e i eerste klas van kleuren, ’fc is al den 
zelfden arbîil en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker

Goede en ter trouwe verf te verkrijgm l i j  Désiré 
SCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, (J, 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 to?- 
behoorten zooals : galocheli, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Voor de Schoenfabrikanten
Tekoop bij Remi VLIEGHE Stjoris- 
straat, 2 Kortrijk :

1. Eene Kapmachien 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.

Een HOUTDRAAIER 
Oeldycke, Nederweg.

gevraagd bij Eugène

Per occasie te koop

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

Doctor H. Van Quaetliem 

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

Rousselare.

TE K.OOP

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

TE KOOP

bij de firm a D. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden s taa t, voor 
nadere inlichtingen wende men zich N ederweg, 
14, Iseghem.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

Amand Denys-floehepiedf
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
j . Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. 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 verschiliige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé,- nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle 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 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

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

Heer A. JAVRIS 
(naarvolgens foto)

Ik w c s zw a k  en z iek s e d e r t  ja re n  

De pil len De W i t t  schonken m ij  le vensk rach t
Wordt gij ’s morgens wakker met een 

gevoel van loompte en moeiheid, van stijfheid 
in do gewrichten en een \ uilen smaak in den 
mond ? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar ? Zoo ja , dan 
moet gij tl laten verzorgen wegens stoornis 
in de K ilden. Kr hapert wat aan uw lenden 
cn het giftige pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in 't bloed. I)e pillen 
I)e W itt voor lendcii «11 blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen eii uit al'e wereddeelen stroomen 
ons de gemignissen toe.

l)e heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, liathersea, heeft in 1912, verklaard 
dat liij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar w u  Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

« Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De Heer Jarvis, nicer dan 60 jaar oud, 
heeft \erkl. ard, dat hij gedurende do laatste 
tw inting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
scheuruimte, te werken. Keer op keer werd hÿ

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd liij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In  Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over de 
pillen De W itt voor lenden en blaas had 
hooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen De 
W itt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van rheu- 
matisme, jicht, lumbago, lieupjieht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en begonnen is zijn werking uit te oefenen.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte p illtn  l)e W itt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
o;> de flcseh een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
;a ;,:aande andere inlichtingen wenscht, 

si uur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : De W itt & C° Ltd., Kast
('rovdoii. J .on den, met vermelding van dit 
aaaschrijven.

i)e pillen De W itt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in gansch «ie

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

beschaafde wereld verkocht'. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de eeh:e 
pillen De W itt voor lenden en blaas aan :e 
scliaffén— met blauw stempel op den stop 
— zend de tegenwaarde aan liet d ic h tb ij
gelegen depot en de pillen zullen onm iddelik 
toegestuurd worden, verpakt zonder i> erk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee cn half maal groot er, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De W itt & O ,  22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

Marktstraat, 13, WYFFELS, 53, Marktstraat ;

HUIS

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

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
^Marktstraat, 4 4 ,  Iseg-liem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZON DER A FG EW ERK T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Roune in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Til llUùûlilJljriïnflM.
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

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

-- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten KEPHIL
zijn hat eenige' Voorkomene genees
middel dat 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

L Ä L E f l A N
Opvolger »an A. Rodenbach, ISEGHEM 

Gevraagd, b i j

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pèlichystraat 26, ISEGHEM

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

I e

Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIEN ING.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
ICortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk -  D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — JPâle-ale.
"V erfcoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN. v

H U IS

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

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

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

GEOOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
vooE MANNEN- e n  VEOUWENKLEERMAAKSTEES 

Lljnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spècialiteit van

GORSETS Merk H. D. B.


