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— — Schatkistbons — —
5 0/0 DER MUNTHERSTELLING

DE BANQUE DE COURTRAI,
brengt ter kennis der houders van Kasbons 5 o/o der Muntherstelling
uitkeerbaar den 1 December 1921, en welke begeeren de uitbetaling 
hunner titels te bekomen, dat, volgens de wet van 30 juli 1921, de bons 
moeten nedergelegd zijn tusschen 10 en 24 Oogst 1921, ten einde van een 
bijzondere stempel bekleed te worden.

De .Minister van Geldwezen is gemachtigd om Schatkistbons met vijf ten 
honderd intrest ’s jaars te beginnen van 1 December 1921 en uitkeerbaar 
den I  December 1926, uit te geven, tot het beloop van het noodige kapitaal 
om de Bons der Muntherstelling die niet binnen het vastgestelde tijdverloop 
zouden nedergelegd geweest zijn, te verwisselen.

De houders zullen, ten tijde der verwisseling recht hebben op de be
taling van : ,

i°) Eene premie in geld, vertegenwoordigende vijf ten honderd van 
het nominaal Kapitaal der verwisselde Bons der Muntherstelling ;

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

DE BANQUE DE COURTRAI, 
te Iseghem gelast zich ZONDER KOSTEN der verrichtingen van ver

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

Wisseling van vreemde munten j 2 0 1 1  d G r  k O S tG f l

Inning van intrestbriefjes j

-  -  A L LE  BA N K V E R R IC H T IN G EN  -  -

B I J G E L O O F .
Ik las onlangs in  een katholiek blad uit 

Parijs dat een oud-am btenaar der politie staande 
hield d a t ' er in  P arijs jaarlijks twee honderd  
duizend frank uitgegeven wordt aan w aarzeg
gers, kaartenleggers, en soortgelijke profeten. 
Zoudt ge ’t kunnen gelooven ?

W e weten wel dat w a a r  het geloof verdwijnt 
het bijgeloof, de plaats inneem t. M aar wie 
zou toch kunnen peizen dat de zottigheid van 
de ongeloovigen zoo verre gaat. E n  toch moet 
dat cijfer waar zijn aangezien die politiem an 
op huizen van wàarzeggerij bijzonder de oog 
h ie ld .

H etgeen in P arijs  op zulke groote schaal 
gebeurt komt ondertusschen ook nog in ’t klein 
voor bij onze bevolking, bijzonderlijk  ter ge
legenheid van kerm issen. H ier en gaan de 
m enschen de deuren n iet om m eloopen bij de 
waarzeggers, m aar som m igen w orden to ch ... 
gefopt !

Mag m en waarzeggers te rade gaan ?
W ij weten : God is alm achtig, en handelt 

m iddellijk of onm iddellijk ; door zijne K erk 
leert H ij ons hoe wij H em  moeten eeren. 
C hristus heeft sacram enten ingesteld w aardoor 
bijzondere gratie w ordt aangeduid  en gegeven. 
De Kerk bedient zich van gebeden, zegeningen, 
gewijde zaken om het tijdelijk en vooral het 
geestelijk welzijn der geloovigen te bevorderen .

Bijgeloof nu , bestaat hierin  dat men God 
en zijn heiligen eert op eene wijze strijd ig 
met de leering en de gebruiken der Kerk, 
of m iddelen aanw endt tot doeleinden waartoe 
zij noch u it hunne na tuu r, noch van G od, 
noch door de instelling der H . Kerk eenige 
kracht hebben. W ie dergelijke m iddelen aan 
wendt, verwacht van God zonder reden een 
wonder, of rekent op de tusschenkom st van 
eene m acht die geene andere kan zijn dan 
die van den duivel.

O nder deze algemeene benam ing bijgeloof 
komen w aarzeggerij, tooverij, w aardoor zekere 
teekenen worden aangew end om de toekom st 
te kennen of d ingen  te verrich ten  die niet 
in ’t bereik liggen van de m enschelijke m acht. 
E r is daarin  of natuurlijke behendigheid  en 
bedrog of tusschenkom st van den duivel. Alzoo 
ook in  het spiritism e. Die waarzeggers zijn 
eenvoudig bedriegers die geld slaan.

A ndere soort bijgeloof bestaat h ierin  dat 
aan onbeduidende teekenen of zaken eene kracht 
w o rd t toegekend welke voordeel of nadeel 
verschaft aan  dezen die er zich van bedienen. 
Alzoo m et dertien aan tafel zitten, het zien 
van een kobbe, het ontm oeten van zekere 
personen, het draaien  van de tafel, het k ru is
gewijze liggen v a n  mes en vork, het om vallen 
v a n  e en  zoutvat, het afschrijven, en voortzen

den van zekere gebeden en zoo vooris. Dat 
alles heeft volstrekt geene kracht, en ’t is 
bijgeloof daaraan geloof te hechten.

W ezen we niet bijgeloovig, m aar m enschen 
van geloof.

De nieuwe militiewet.
Wij geven hier in ’t kort de hoofdtrekken der 

nieuw gestemde militiewet.
Daar de wervingscommissie op het einde van 

September of begin Oktober hare werking begint, 
is het van het grootste belang voor de toekomstige 
soldaten dat zij de nieuwe militiewet kennen voor
dat zij op de wervingscommissie geroepen worden, 
want het is op die commissie, en niet later, dat 
zij hunne bezwaren moeten indienen.

Ziehier, dus het kort begrip, der nieuwe militiewet ;
Niemand wordt vrijgesteld, behalve om lichaams

gebreken ; dus algemeene dienstplicht, ook geen 
verkorting van dienst.

Het diensttermijn zal van 10 maanden zijn bij 
het voetvolk, 13 maanden bij de cavalerie ea 
rijdende artilerie en 12 maanden voor de andere 
wapens.

Men kan echter uitstel van dienst verkrijgen 
en dat 3 jaren achtsreen, maar het vierde jaar 
moet men toch dienen en even lang.

Onder degenen die een jaar uitstel van dienst 
kunnen bekomen, stippen wij de volgende cate- 
gorien aan ;

1) de onmisbare steun van vader of moeder ;
2) de oudste van 5 kinderen, die nog ’t huis 
zijn ; 3) wie een oudere broeder onder de wapens 
heeft.

De eerst opgeroepen van een gezin van 5 kin
deren mag zijn wapens en zijn garnizoen vrijelijk 
kiezen, de anderen niet. Deze militiewet, zeggen 
ze, is voorloopig en geldt alleen voor de klassen 
20-21 en 22.

Men zou zeggen dat de regeering van plan is, 
de jongelingen maar op te roepen als ze 21 jaar 
oud zijn, in plaats van 19, zooals voor den oorlog 
het geval was. Daarom is de volgende paragraaf 
der wet van groot bèlang ; « Jongelingen, die 
een ernstig nadeel zouden ondergaan, moesten 
zij wachten tot den normalen tijd der oproeping 
hunner klas, mogen met eene vroegere klas binnen
gaan. »

Men noemt zulke soldaten militievrijwilligers. 
Zij moeten hun 18e jaar bereikt hebben ten laatste 
den 31 December van het jaar in hetwelk de 
klas wordt opgeroepen met dewelke zij verlangen 
binnen te gaan. Bijv. De klas van 1920 zal in 
begin December binnengeroepen worden. Iemand 
mag als militievrijwilliger met die klasse binnen
gaan als hij voor den 31 December 1921 zijn 
18e jaar bereikt heeft. Hij moet dus ten laatste 31 
December 1904 geboren zijn. Zulke militie-vrij- 
willigers zijn in alles gelijk gesteld met de mili
tairen der klas, met dewelke zij binnengaan.

Ziedaar de voornaamste punten der nieuwe 
m ilit ie w e t .

Duitsche bespiedster 

aangehouden te Brussel.

Een Belgisch consulaatbediende 

haar medeplichtige

Einde Juli stapte in een groot hotel nabij 
de Noordstatie, te Brussel, eene dame af, 
voorzien van talrijke koffers. Daar zij fransch 
sprak met een sterken Duitschen tongval, trok 
zij de aandacht van den heer Godefroy, offi
cier der rechterlijke politie der hoofdstad, die 
er het fijne wilde van weten.

Hij vernam dat de dame was opgeschreven 
onder den naam van Mevr. de Kramer van 
Belgischen oorsprong, en dat zij een regel
matig paspoort had, afgeleverd door het Bel
gisch consulaat te Stockholm, vermeldend dat 
zij van Astrakan kwam.

Zij beweerde ontsnapt te zijn uit de bolsje- 
wetische hel en dat zij wenschte gezien hare 
kennis der Duitsche taal, eene plaats te zoeken 
in Duitschland, dat zij daarom het noodige 
visa zou willen hebben om naar Duitschland 
te reizen.

Heer Godefroy zegde haar daarbij behulp
zaam te kunnen zijn en wist zoo het paspoort 
in handen te krijgen.

Op de bureelen der rechterlijke policie werd 
het onderzocht en daar bevond men niet alleen 
dat het valsch was, maar meti meende er eene 
vrouw in te herkennen, die tijdens den oorlog 
voor de Duitschers spionneerde.

Op 27 juli werd de vrouw aangehouden 
en, na tijdelijke ondervragingen, bekende zij 
niet de Kramer te heeten, terwijl het onder
zoek der rechterlijke policie aan ’t licht bracht, 
dat zij eigenlijk heette Francisca Pfistorm, 
Duitsche van oorsprong, in 1917 in Zwitserland 
als spion veroordeeld.

Zich ontdekt gevoelend begon zij te klap
pen en zegde sedert 2 jaar de bijzondere 
vriendin te zijn van Edm. B.. kanselier van 
het Belgisch consulaat te Stockholm, die haar 
op grooten voet onderhield, met rijk appar'*: 
tement en auto erbij.

Waar haalde dan B , die een matig loon 
verdient, al dit geld ?

Desaangaande zegde de vrouw Pfistorm, 
dat hij met de diplomatieke valies cognac en 
allerhande likeuren smokkelde en die met ont
zaggelijke winst afzette ; dat hij paspoorten 
leverde aan de bolsjewistische handlangers en 
dat zeer comprimiteerende brieven van den 
kanselier te Berlijn waren in bezit van het 
vroeger hoofd van den Duitschen spiosne n 
dienst, thans politiecommissaris te Berlijn.

Men deed nu Francisca Pfistorm naar Berlijn 
om die brieven schrijven en zij kwamen wer
kelijk te Brussel toe.

’t Is dan dat de procureur-generaal werd 
verwittigd en daarna heer Jaspar, minister van 
buitenlandsche zaken die, na het dossier on
derzocht te hebben, Edmond B. telegrafisch naar 
Brussel ontbood.

Over eenige dagen ontscheepte hij te Ant
werpen en Donderdag bood hij zich aan in 
het ministerie van buitenlandsche zaken, waar 
hij werd aangehouden.

Hij moest wel erkennen dat Francisca Pfistorm 
zijne minnares was, doch beweerde niet te 
weten dat zij eene Duitsche was en nog minder 
dat zij gehecht was geweest aan den Duitschen 
spionnendienst.

Hij loochent de alkoolfraudes en het leveren 
van paspoorten aan bolsjewiki, doch bekent 
het afleveren van een valsch paspoort aan 
zijne minnares, hij had daarbij, zegt hij, geen 
kwade bedoelingen.

B. is opgesloten in de gevangenis en het 
onderzoek wordt voortgezet.

Wonderbare genezing

in Sint Pieter te Rome.
Al de dagbladen spreken over een bu iten 

gewone schielijke genezing van een oorlogsver
m inkte, die in St-Pieler plaats greep.

De gebeurtenis wordt tot in de m inste b ij
zonderheden door de verscheidene bladen op 
dezelfde m anier beschreven ; wat wij er hier 
over meedeelen putten we uit het eigen verhaal 
van den genezene (Corriere d ’Italia, i 8 Augusti).

E en  oorlogslam m e, Sergent V incent M anca, 
oud 24 jaar, van Magomadas (Cagliari), die 
tot Zaterdag i3  Augusti zich met de hulp
van krukken nauwelijks kon voortslepen, heeft 
gedurende een bezoek in S t-P ieter’s Basiliek 
schielijk de kracht en plooibaarheid der beenen 
w eerbekom en.

Vincent Manca werd zwaar gekwetst den
7 Jun i 1918 te Caposiie op de Piave. T en  
gevolge van m enigvuldige wonden, zelfs aan 
de ruggegraat, van breuk van beide beenen 
en arm en en overvloedig bloedverlies was hij 
geheel lam gew orden : noch hoofd noch
beenen kon hij verroeren. In  Januari 1919 
verliet hij het m ilitair hospitaal van Via M on
tebello te Rome ; volgens het m edisch bulle
t i n  op dat oogenblik door D r L aureati
opgem aakt, was de arm e niets dan een men- 
schelijk w rak ...

« ’k W erd van 2 tot 10 A ug. te Bologne 
in ’t Instituto Rizzoli verzorgd. Prof. P u tti 
bezocht me en liet me de m oeilijkheid van 
’t bijzonder toestel voor de beenen opm erken. 
Me groetend zegde hij me dat de H . A ntonius 
me zou genezen.

» Ik kwam naar Rome den 12 en vroeg 
aan een soldaat me te vergezellen tot bij de 
familie O liv ieri...

» ’s Avonds alleen begon ik aan mijn o n 
gelukken te denken : ’k voelde mij u iterst 
verlaten en bedroefd ... Al m et eens zei me 
een stem moed te hebben en den volgenden 
morgen naar S t-P ieter te gaan. Jk Zou alleen 
zonder krukken kunnen terugkom en.

» ’s M orgens Zaterdag i3  A ugusti, vroeg 
ik aan den H eer Olivieri of er in S t-P ieter 
missen gecelebreerd wërden, en ’k vertelde 
hem een woord over de m ystérieuse stem ...

» ’k W erd in rijtuig  naar St-Pieter gevoerd, 
vergezeld van O livieri’s zoontje.

» De koetsier, met de hulp van een ver
kooper van geestelijke voorwerpen, droeg me 
vóór ’t altaar der M adonna (laatste altaar rechts, 
m et het beroem de standbeeld der A ddolorata 
van Michelangelo). Aan O. L . Vrouw zei ik 
al mijn lijden en ’k vroeg haar me te genezen.

» Vóór het standbeeld van S t-P ieter her
haalde ik deze aanroeping, ook in  naam  van 
al de oorlogsverm inkten. Bij de balustrade 
der Confessio (het graf van den H . Petrus) 
deed ik den kleinen Olivieri knielen, en recht- 
gehouden door den koetsier en den verkooper, 
herhaalde ik voor de derde maal mijn aan 
roepingen : « Ik ben niet met bloem en geko
m en ... M aar ik kom met een zuivere z ie l...  
Verleen me de genezing, zooals gij het beloofd 
h e b t... ’k V raag u ook een sterke ziel om de 
zaak van al de oorlogsverm inkten te verdedigen... 
H elp me, en toon aan ’t volk dat er wel 
een God is .. .  Doet dat m irakel...

» E n  dan voelde ik in m ijn hart dat ik 
genezen was. Door eigen kracht h ield  ik me 
rech t... zonder stokken die ik aan ’t k ind gaf. 
’k Doe eenige stappen en roep lu id  : « D ankt

Bank G. DE LAERE & Cie Hulphuis Iseghem

Schatkistbons 5 Q/p — Maothepstelliog
De wet van 30 Juli 1921, verplicht de bezitters der titels schatkistbons 

5 °/o Muntherstelling, na datum van 23 Oogst 1921, tot de vernieu

wing hunner titels over te gaan.

Deze vernieuwing doet zich — VAN HEDEN AF — tegen titels op vijf 

jaar met 5 %  intrest, en geeft recht aan eene premie in geld van 5 frank 

per honderd van het nominaal kapitaal van den titel.

De Bank G. DE LAERE &  Cie te Isegliem
gelast zich met al het noodige voor deze vernieuwing

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



dat Sacram en t... H eilige Petrus en alle H eiligen, 
’k ben genezen ! »

» Vervolgens bedankte ik O . L . V. A ddolorata, 
en alleen snel voortgaande verwijderde ik me 
diep ontroerd en vol geestdrift. Ik  klom weer 
zonder iem ands hu lp  in  het rijtu ig  en ging 
eenige vrienden bezoeken, die zeer verwonderd 
waren en me geluk w enschten over m ijn schie
lijke genezing. »

I I e EEUW FEEST
van het Broederschap van het H. Sacrament 

en

C O N G R E S

voor het werk der H. Mis van Eerherstelling.
Zondag werd hier het 200jarig bestaan van het 

Broederschap van het H. Sacrament met groote 
plechtigheid gevierd. Deze heugelijke verjaring 
viel eigenlijk in ’t jaar 1918 toen de oorlog 
woedde. In deze beklemmende en benarde tijden 
was het voor de diepgodsdienstige bevolking van 
Iseghem niet mogelijk hare christelijke overtuiging 
in open lucht te uiten en de straatsteenen te doen 
dreunen onder haar machtig oprukken in stoet. 
Daarom werd toen dit 2e eeuwfeest herdacht en 
gevierd binnen de muren van onze fel beschadigde 
kerk.

Die aan dit feest in 1918 hebben deel genomen 
zullen zich zonder moeite herinneren het innig en in
drukwekkend karakter van deze plechtigheid, gevierd 
door een volk, uitgeput en teneèrgedrukt door 
vier lastige jaren van teruggehouden lijden en 
zware ontberingen, een volk, dat sleeds hoopte 
op redding en zijn redding zocht waar ze te 
vinden was te weten voor het Altaar des Heeren.

Ho; klonk dan ook het prachtig gelegenheids
lied, door Eerw. Pastor Dieiick gedicht, hoe klonk 
het als een zucht naar verlossing!... En die ver
lossing was nabij, veel nader dan men had durven 
verhopen.

Het jaar 1918, dat in zich het 2e eeuwfeest 
besloot van het Broederschap van dat Hoogwaardig 
Sacrament, waarin de Verlosser der wereld schuilt, 
dit jaar bracht ons ook de v-eidossing uit de 
stalen boeien van vreemde dwingelandij.

Dit feest echter diende herdacht en openlijk 
gevierd te worden in de betere tijden, die waren 
aangebroken en dit geschiedde verleden Zondag.

Het inrichtend berek, dat met noeste vlijt en 
onverzwakte inspanning geijverd heeft om de feest
viering zoo plechtig en stichtend mogelijk te maken, 
had het uitstekend gedacht opgevat niet enkel één 
feestvollen dag, of een machtige christelijke be to o- 
ging in te richten maar ook praktisch en degelijk 
werk te verrichten onder vorm van onderrichting 
en bespreking. Zoo werd besloten de algeheele 
bedrijvigheid over dri* dagen te verdeelen en 
wanneer het feestberek klaar was met zijn sterk 
aaneengesmeed programma, stond het vast dat we 
drie prachtdagen zouden beleven, vol christelijke 
bedrijvigheid en bezieling.

De uitslag nu van deze driedaagsche plechtigheid 
heeft de stoutste verwachtingen overtroffen.

Nog heel en al onder den indruk dezer dagen, 
laten we hier een zeer kort samengevat overzicht 
volgen van het gebeurde.

VRIJDAG 19 OOGST (1‘ dag). 
Kongres voor de H. Mis van Eerherstelling.

Het Kongres werd onder Gods zegen ingezet 
door een zeer plechtige Hoogmis in Sint Hilonius- 
kerk. Altaar en koor waren meesterlijk opgeschikt 
en het indrukwekkend gezang der schoolmeisjes 
van het klooster van Maria werd door iedereen 
diep gevoeld.

Daarop volgde in de feestzaal der Kongregatie 
de Algemeene Vergadering. Nadat E . H. Paslo.or 
Loosveldt de vergadering had ingeleid, werd het 
woord verleend aan Hoogeerwaarden Heer Dr Hugo 
Lam j, Prelaat der Norbertijner Abdij van Ton- 
gerloo en aan den Z. E. H. kanunnik Dom, 
supprior derzelfde Abdij. Beide sprekers wisten de 
aandacht der talrijke toehoorders te boeien door 
hun verheven beschouwingen over H. Mis en
H. Sakrament.

In den namiddag te 2 1/2 uur werd in twee 
afzonderlijke vergaderingen het werk der bespre
kingen aangevat.

De eerste vergadeiing was voor de leden van 
het Broederschap van het H. Sacrament. Daar werd 
door Heer E . Dierick een merkweerdig verslag 
voorgelezen over ontstaan en bloei van het. Broe
derschap ; daarna ving de bespreking aan.

De tweode vergadering was voor de leden van 
de H. Mis van Eerherstelling met verslagen over 
de inrichting en den toestand van het werk in 
verschillige parochiën. E r waren afgeveerdigden 
aanwezig uit Ardoije, Ingelmunster, Winkel Sint 
Elooi, Emelghem, Rumbeke, Rousselare, Lendelede, 
Kortrijk, Har*lbeke, Oost-Nieuwkerke.

Beide vergaderingen slaagden wonderwel en 
werden met groote belangstelling door al de 
aanwezigen gevolgd.

Na het plechtig lof, kunslvol gezongen door 
de E . E. P. P. Capucienen, werd de feestzaal der 
Congregatie in enkele minuten door een opge
wekt publiek ingenomen. Na het mededeelen der 
besluiten, genomen in de afdeelingen, kregen we 
een merkweerdige voordracht met lichtbeelden over 
het H. Sacrament doo rZ . E . P. Hubertus, Vicaris 
der Capucienen. Zoo liep deze eerste dag ten 
einde.

ZATERDAG 20 OOGST (2* dag). 

Eucharistische Dag.

Deze dag was voorbehouden voor de leerende 
jeugd uit Iseghem en voor de studenten uit heel 
het gewest. Het was de blijde dag der jeugd 
en deze is de toekomst !

Na eene algemeene Kommuniemis voor de school
kinderen en de studenten hadden we te 9 1/2 
ure in h it  klooster van Maria voor de schoolmeisjes 
een onderwijzing over den Eucharistischen Kruis- 
tochtdoor den ij vervollen apostel Kan.Vanmaele, van 
de Abdij van Averbode. Dezelfde onderwijzing 
greep plaats te 11 ure in St Jozefsgesticht voor 
de schooljongens en de studenten.

In den namiddag was er vergadering voor moeders 
en jonge dochters, met onderwijzingen en bespre
kingen over de werken van den Eucharistischen 
Kruistocht en van de Aanbidding, onder de leiding 
van Kan. Vanmaele.

Op dit zelfde uur togen de studenten uit Iseghem 
en omliggende met wapperende vlaggen op naar 
hun vergaderplaats. De vergadering, die liep oyer 
de H. Mis en H. Sacramentsvereering bij en door

de studenten, werd voorgezeten door E . H. O. 
Spruytte, student in de godgeleerdheid aan de 
Hoogeschool te Leuven. De Studenten G. Staelens,
G. Meerseman uit Thorhout, R. Vandeputte, alsook 
Advokaat F. Neirynck en E. P. Dirickx namen 
er het woord.

Tusschen 5 1/2 u. en 0 1/2 u. v/as er Aan
bidding in St Hiloniuskerk. De stichtende beschou
wingen van E . P. Dierikx wisselden af met ver
heven gezangen, het H. Sacrament ter eer.

Daarna kwam de feestavond. Het gulle Vlaamsche 
woord van E . P. Renatus, een Iseghemnaar, 
doordrong diep E(Uer gemoed. Wie den ouden 
Blauwvoet begrepen heeft, zal onthouden dat er 
in de Vlaamsche beweging een ernst ligt, die 
eiken katholiek tot nadenken moet stemmen. Stippen 
we nog aan dat M. Ach. Denys, uit Rousselare, 
ons een en ander voordroeg uit zijn onuitputbaar 
repertorium. In volle geestdrift liep de tweede 
dag ten einde.

ZONDAG 21 OOGST (3' dag) 

Het Broederschap van het H. Sacrament

Na de eerste twee dagen van klare vaste onder
wijzing en drukke besprekingen, na de dagen 
van studiewerk was het nu de dag van het openbaar 
en plechtig huldebetoog, de dag van den wapen
schouw voor den Grooten Koning in het H. Sa
krament.

Van in den vroegen morgend kwam een tallooze 
menigte aanzitten aan ’s Heeren Tafel. E. P. 
Dirikx predikte onder al de missen.

Te 10 ure verdrong zich de godvruchtige me
nigte in overgroot getal onder de weidsche beuken 
van St-Hüoniuskerk, Na de plechtige Hoogmis, 
gezongen door de E E . Paters Capucienen, was ’t 
de groote volksvergadering in ’t Gildenhuis. Een 
prachtvergadering. E. P. Renatus vergastte ons 
op een heerlijke rede. Met zijn sterk woord en 
machtig gebaar heeft hij op iedereen diepen in
druk gemaakt. De gedachten, welke hij voorhield, 
waren reuzengedachten. Hij hamerde zoo fel dat 
die gedachten bij iedereen diep in den kop werden 
gedreven. Zijn rede had tot doel de reddende 
rol van het H . Sakrament in de samenleving af 
te . schetsen.

Na deze eerste voordracht kwam Z. E . minister 
Vande Vyvere aan het woord en de openhartige 
en diepe geloofsbelijdenis van dezen hoogen waar- 
di^heidsbekleeder klonk vastberaden en moet alle 
katholieken tot voorbeeld strekken.

Eindelijk in den namiddag, na het plechtig 
lof was het volksoptocht voor Iseghem en om
liggende. Een reusachtige stoet, waar duizenden 
deel aan namen, doorstroomle de straten der stad. 
Welke machtige geloofsbelijdenis ! Heel- de stad 
was er in vertegenwoordigd. In al de huizen op 
den doortocht brandde licht. Algemaen en volledig 
was de feestviering. De lucht zat grijs en de 
regen dreigde gedurig doch de hemelkoepel scheen 
als toegebetonneerd en de regen bleef uit.

De stimmende stoet spoelde samen op het Kerk
plein en aanpalende straten. De turners sloegen 
aan. Het prachtig « Lauda Sion » weerklonk in 
partijen met begeleiding vaa de Harmonie der 
Kongregatie, de zegen met het Allerheiligste werd 
gegeven. De ontzaggelijke menige stroom Ie uiteen. 
Toen alles gedaan was, werden de sluizen des 
hemels geopend en het regen Ie overvloedig. Gode 
Lof.

Tot slot dient hulde gebracht aan het feestberek 
en vooral aan den E. H. J . Delaere, die van onder
pastoor in St Hilonius tot pastor te Clercken 
benoemd is.

***Een meer uitgebreid verslag over de bedrijvigheid 
dezer dagen zal in het Tijdschrift « Het H. Mis
offer» van Tongerloo verschijnen.

Landbouwcongres te Rousselare

Landbouwers van West-Vlaanderen zijt op uwen 
post, Zondag 4 September. Vele gilden hebben reeds 
hunne deelneming afgezonden en komen af mat 
met sterke groepen en muziek aan ’t hoofd.

Allen moeten volgen ! en deel nemen aan het 
Huldebetoon ! Zendt spoedig uwe bijtreding af 
naar het Bestuur : Zuidstraat « Den Hert ». De 
Zaterdag is vooral een stuiiedag meest voor de 
minnen, de leiders der gilden, en de jonge boeren. 
Maar Zondag is het een mmhtvertoon.

DEN ZATERDAG OM 10 U. VOORMIDDAG.

1. Prijskamp voor peerden. 4000 fr. prijzen 
en eeremetalen.

A Hengsten : verdeeld in 7 Afdeelingen.
1) Hengsten vau 3 jaar en meer (een 1ste en 

2de prijs behaald hebbende iu een omschrijvings- 
kamp) ; 2) Hengsten van 3 jaar en meer (met 
ter. minste 3 volwassen tanden) ; 3) Hengsten 
(dertig maanders) ; 4) Hengsten (achtien maanders) ; 
5) Hengsten (veulens) ; 6) Aan het merkwaardigste 
lot van 4 hengsten toebehoorende aan den zelfden 
eigenaar.

B. Merrien verdeeld in 7 afdeelingen.

1) Merrien gevolgd vau hun veulen ; 2) Merrien
3 jaar en meer ; |3) Merrien dertigmaanders ; 4) 
Merrien achtienmaanders ; 5) Merrieveulens ; 6) Voor 
het merkweerdigste lot van 4 Merrien van zelfde 
eigenaar of zelfste gemeente ; 7) Merrien van 3 
jaar en maer die een eerste of tweede prijs be
haald hebben in een omschrijvingskamp.

Programma te bekomen in « Den Hert ». — 
Inschrijvingen moeten gedaan worden voor 3 Sept. 
bij het Beheer « In den Hert »

2. Prijskamp voor Geiten. — 1.500 fr. prijzen.
1) Geiten.
a) volschoten geiten, 23 prijzen; b) Geiten met

2 tanden tot 6, 23 prijzen ; c) Geiten zonder tanden, 
23 prijzen.

3) Bokken.
1) Bokken met twee tanden en meer, 12 prijzen ;

2) Bokken (lammeren), 12 prijzen.

De prijskamp is voor het Arrondissaient Rous- 
selare-Thielt. De prijskamp is voor alle rassen 
en soorten van geiten.

NAMIDDAG.

Om 2 1/2 u. — Opening van het Congres.
Om 2 1/2 u. — Studiezittingen.

ZONDAG :

Om 10 u. dankmis. —• Om 4 1/4 prijsuitdeeling 
door zijne Excellentie de Minister van Landbouw.

Om 3 u. optocht der Gilden.
N. B. Gedurende die dagen tentoonstelling 

van Landbouwmachienen. De Schrijver,
V an  R o lle g iie a i.

ST A D SN IE U W S .^

Benoeming van i  Cyriel Staes,
als Burgemeester van Iseghem.

Het Staatsblad van 23 Augusti bevat de 
benoeming van Mijnheer Cyriel Staes als Bur
gemeester van Iseghem.

Toen na de gemeentekiezingen van April 
laatst, de nieuwe gemeenteraad eerstmaal ver
gaderde, wierd Mijnheer Cyriel Staes als eenige 
kandidaat voor het ainbt van Burgemeester 
door de gemeenteraad, bij stemming gekozen, 
en voorengedregen tot benoeming.

De nieuwe Burgemeester telt 44 jaren. hij 
is de tweede jongman die als Burgemeester' 
of Meier de Stad van Iseghem zal ‘ bestieren 
sedert 120 jaren van hier. Zijn voorzaat jong
man was M. Petrus Franciscus Ameye presi
dent der municipaliteit. (I)

M. Cyriel Staes is door eigen kracht ge
worden wat hij is. Gesproten uit de nederigen 
burgerstand, heeft hij door eigen werk en vlijt, 
eigene ontwikkeling, in de maatschappij eene 
plaats ingenomen die hem heden onder de 
bijzonderste firmas der schoennijverheid onzer 
stad heeft gerangschikt.

In alle maatschappelijke, vakkundige en po
litieke vereenigingen waarvan hij deelmaakt, 
getuigen de leden dezer Jnrichtingen dat hij 
een man is van karakter en spreekt na ernstig 
overleg en met volle overtuiging.

Gedurende de oorlogsjaren bewees hij vele 
diensten in verschillige inrichtingen die deze 
omstandigheden vereischten. Een groot deel 
van zijnen tijd besteedde hij aan het werk 
der Polikliniek ; samen met den Heer Notaris 
Vande Moortele en eenige Juffrouwen van stad. 
Daar wierd aan honderden kleine en zieke 
kinders, vrouwen en ouderlingen, melk bezorgd 
en uitgebeeld, van hetgeen hun door de 
Duitschers toegestaan wierd.

Wij verhopen dat M. Cyriel Staes die de 
zoo moeilijke en lastige taak van Burgemeester 
aanveerd heeft, de stad zal bestieren in plicht 
en geweten, in rust en vrede en tot heil en 
voordeel zijner medeburgers.

Lijst der Meyers en Burgemeesters van Iseghem 
van 1789 tot 1921.

1789 — Josephus Loncke-Cannaert van Heule 
was voor dan Franschen tijd de laatste Bur
gemeester van schepenen. Hij overleed alhier 
den 5 Maart 1898 oud 88 jaren.

1795. —- Petrus Fr. X. Ameye geb. 1 Dec. 
1754 overleden den 25 Dec. 1899. Hij was
President van den Municipalen Raad.

1801. — Antonius Berlamont-Bonte geb. 
10 Aug. 1754 overleden 19 Feb. 1842. Hij
teekende « Maire provisoire » van Januari tot 
Mei 1801.

1801. —  Joannes Vandewalle-Abeele Meier 
geb 10 Juli 1765 overleden 5 October 1824. 

1808. Ludovicus Thilleur-Alison, Meier, geb.
15 Feb. 1773 overleden 12 Dec. 1810.

1811. — Petrus Coucke-Wittebolle, Meier, 
geb. 22 October 1776 overleden 27 Juni 1841.

1830. — Josephus Vanden BogaerdeMaes, 
Burgemeester met de omwenteling, geb. te 
Kortrijk 26 April 1793 subiet overleden den 21 
Juni 1832 te Kortrijk op de Markt, te Iseghem 
begraven.

1832. — Ivo Devos-Stauthamer geb. te Rum
beke 12 Mei 1783, overleden 9 Augusti 1835.

1835. — Ignatius De Monie, geb. 28 Aug. 1781 
overleden 2 Mei 1840 getrouwd Ie met The
resia De Ceuninck 2e met Amelia Bouckaert.

1840. —  Francois Lefebvre-Maes geb. te 
Dottenys den 9 Juli 1801 overleden alhier den 
28 Dec. 1870 ten gevolge van een verkoudheid 
dien hij opgedaan had met in kwartieren onzer 
soldaten die de Belgische grenzen moesten 
bewaken tijdens den oorlog tusschen Frankrijk 
en Duitschland- M Lefebvre heeft den längsten 
tijd het Burgemeesterambt waargenomen immers 
zijne bediening duurde meer dan 39 volle jaren.

1871. — François Ameye-de Gheus geb. te 
Iseghem den 15 Aug. 1799 schielijk overleden 
in de kerk van Iseghem op zijn geboorte- 
feestdag den 15 Aug. 1874, bi tst de hoogmis 
vooraleer de Processie uitging.

1874. — Henri Demeûlenaere geb. te Ardoye 
den 24 Juli 1823 Burgemeester benoemd den
24 Nov 1874. In huwelijk geweest zijnde 
Ie met Juf. Julia Devos, 2- met |uf. Sylvia Van 
Wtberghe, overleden den 2 Jan. 1939.

1930. — Valère. Vanden Bogaerde-Jean, geb. 
te Iseghem den 9 Mei 1855 Burgemeester be
noemd den 3 Juli ;939 onvoorzien alhier over
leden den 21 October 1934.

1995. — Henri Paret-Cappelle, geb. te Iseghem 
den 10 October 1838, benoemd den 9 Juni 
1995 gaf zijn ontslag in 1997 en overleden 
alhier den 24 Feb. 1916.

1938. — Eugène Carpentier-Hamman, geb. 
te Iseghem den 9 Jan. 1870, benoemd den
16 Jan. 1998, gaf zijn ontslag in 1919.

1919. — François Bral-Donego, geb. te 
Iseghem 19 Aug. 1852, Burgemeester benoemd 
den 20 Juni 1920

1921. — Cyriel Staes, geb. te Iseghem den 
19 Juni 1877, Burgemeester benoemd den 22 
Augusti 1921.

Mijnheer de Uitgever van het weekblad 
« De Iseghem naar ». y;

Mijnheer,
Ik las verleden week in uw blad een klein 

artikel over het werk en de verdiensten „van 
E. H. Delaere hier in Iseghem Laat mij toe 
aan te vutïen^bijzonderlijk voor eenige punten, 
waarop soms niet veel gelet wordt.

(J.) M Petras Ameye stierf tea gavolge eaner be
roerte. Ten dien tijde hielden de Priesters van Iseghem 
zich verborgen, daar zij door de Franche Rapublicneinea 
opgezocht wierden om weggevoerd te worden naar de 
evangenissen, omdat zij den ongeoorloofden eed niet 
adden willen doen.
Pastor Delaere die m sast verborgen bleef bij M. Scrobbe 

bleeker (waar nu de Brouwerij van M. Carpantier is) 
wierd verwittigd en vond M. Anaeye sprakeloos. Ge
lukkig kon hij hem nog da H. Olie toedienea. De 
familie vroeg tot lavenis zijner ziel een hoogen dienst 
die niet gazongen, maar door eiken Priester in ’t bij
zonder gelezen wierd, omdat de karke gesloten was.
M. Ameye alhoewel aan 't hoofd dir Municipaliteit, 
was in ’t hert tegen de priesters niet ; integendeel hield 
hij zekeren tijd, eenen onderpastor verborgen in zijn 
huis, en wanneer deze Priester zich elders ging ver
schuilen, zond hij hem dagelijksch eten van zijne tafel.

E. H. Delaere kwam hier toe wat voor 
nieuwjaar 1912.

Hij vernieuwde geheel en gansch de vak
school voor teekenen, schrijnwerkers, beeld
houwers, enz.

Hij stichtte ook met grootte geldelijke me
dehulp van Baron Jean Gillès de Pélichy de 
bestendige vakschool van Schoenmakers en 
maakte op aanvraag van het ministerie een 
omstandig programma, dat naderhand door 
het gouvernement werd aangenomen als model- 
prograiffma van soortgelijke dagscholen.

Dat was voor den oorlog ten voordeele van 
’t werkvolk en van de burgerij.
V Binst den oorlog richtte hij in den schoot 
van den Burgersbond een geheimfonds op voor 
geheime ondersteuning aan kleine burgers.

Na den oorlog stichtte hij in den schoot 
van den Burgersbond de Cooperative « Iseghem 

H e ro p  »

Daar zijn eenige puntjes die bewijzen dat 
E. H. Delaere werkte 'voor ’t algemeen welzijn 
van gansch de bevolking.

Nu komt E. H. Delaere Pastoor benoemd 
te worden van Clercken Hij vindt er noch 
kerk, noch pastorij, noch klooster, noch weezen- 
huis. « De Iseghemnaar » opent eene openbare 
inschrijvingslijst en vraagt met en binst Iseghem 
kermis eene milde gift voor de goede werken 
van E. H. Delaere.

Aanveerd Mijnheer de Uitgever mijnen op
rechten dank. ________________  N. X.

Op Zondag 14 Augusti wierd bij het einde 
van ’t prachtig  turnfeest die op de Groote 
Markt plaats had, stoornis gebracht door een 
bedronken persoon, die door de politie moest 
in bedwang genom en w orden.

— R ond m iddernacht had de politie nog 
af te rekenen met een baldadigaard , die kort 
en klein in  ’t gevang w ierd opgesloten.

— H et stedelijk stadsbestuur die zoo be
zorgd is om onze stad een net, schoon en 
sierlijk uitzicht te geven en sedert eenige jaren  
schoone sieraadboom pjes doed planten  langst 
de Van den B ogaerdelaan, zag met spijt nu 
en dan eenige boom pjes erg beschadigd of 
afgekraakt... De nachtpolitie hield een oog 
in ’t zeil, en verleden weke hebben zij van die 
woestaards betrapt en ontdekt, die al die schade 
veroorzaken. Zij zullen af te rekenen hebben 
met m oeder Justitia  en balooning krijgen vol
gens verd iensten .

— W oensdag m orgen der verleden weke is 
een kom pagnie Boy-Scouts met trom m el, vaandel 
en klaroen dwaars door Iseghem  gegaan. Ze 
kwamen van uit de richting  van Rousselare. 
H et is de eerste m aal dat m en in Iseghem  
zulks heeft gezien, ook was elk benieuwd en 
kwam op strate zien naar de jeugdige knapen, 
die flink stapten door de straten, aangeveerd 
door hun  bevelhebber.

— Vrijdag avond rond 10 u. is een koop- 
warentrein ontriggeld langs den achterhof van 
het Kasteel van den wel Edelen Heer Baron 
Gillès de Pélichy. De schade is stoffelijk, ver
schillige wagons zijn gebroken. Het personeel 
heeft gansch den nacht gewrocht om den ver
voerdienst te kunnen herstellen. Dezen morgen 
is den I e trein uit de richting van Kortrijk kun
nen binnen komen rond 7 ure, rond 7 1/2 ure 
is de eerste trein naar Kortrijk vertrokken.

Hoen derb and “  'T NEERHOF ,, Isegham. 
De Iseghemsche Koekuit.

Alle liefhebbers van hoenderteelt uit Iseghem 
en het omliggende hebben nog de aangename 
herinnering bewaard van de prachtige hoen- 
dertentoonstellingen welke voor den oorlog in 
het Gildenhuis gegeven wierden. Honderde en 
honderde menschen kwamen de ontelbare en 
sierlijke dieren bewonderen, welke door hunne 
verscheidenheid van gevederte, van grootte en 
kleur, aller nieuwsgierigheid verwekten.

Die zoowel gelukte feesten waren te danken 
aan den iever der Maatschappij « ’t Neerhof * 
die voor doel heeft : uitgelezen rassen kweeken,
’t zij voor hunne uiterlijke schoonheid en vol
maaktheid, ’t zij voor hunne hoedanigheden 
van nut. Onder dit laatste oogpunt hebben 
wij twee voorname klassen : de leghoenders en 
de vleeschkie'iens, beide grootelijks verschillend 
van aard en voorkomen.

Nochtans eenige bijzondere liefhebbers hadden 
zich afgsvraagd of het niet konde gevonden 
worden zooveel mogelijk beide hoedanigheden 
in één en zelfde ras te verkrijgen ; en, bij 
het grondig onderzoeken der zaak bleek het 
dat, verre van genoodzaakt te zijn daartoe op 
het vreemde te zoeken, men hier in Iseghem 
en aanpalende gemeenten, namelijk in Cachtem 
en Ardoye eene soort van zware kiekens vindt, 
die tevens zeer goede legsters zijn. Het is 
de Iseghemsche Koekuit.

Ziehier zijne bijzonderste kenteekens : Groot 
dier met roze'um, gladde pooten, vooruitko
mende borst die opwaarts bolrond, nederwaarts 
in rechte lijn naar de pooten uitloopt. De roze- 
kam is sterk .uitgebreid en komt puntvormig 
naarachter opwaarts. De kop is langwerpig 
en kloek, de bek is wit of gestreept, en de 
oorlellen zijn rood. De steert is kort, lichte
lijk rechtop, en de vleugels zijn dicht op het 
lichaam gesloten. Het gevederte is koekuitkleur.

Bijzondere prijzen wierden in de verleden 
tentoonstellingen aan den Iseghemschen Koekuit 
toegekend. Dit jaar zullen er voor verscheidene 
honderde franken eereprijzen uitsluitelijk door 
onze koekuiten te winnen zijn. Zondag aan
staande deelen wij mede hoe die prijskamp 
geregeld is, hoeveel de inleg is 'voor iedere 
klas en hoeveel de toegekende prijzen beloopen. 
Intusschen wakkeren wij alle kweekers aan 
goed voor hunne dieren te zorgen, zoodanig 
dat de Tentoonstelling in de]klas der Iseghemsche 
Koekuiten eenieders bewondering moge verwek
ken.

Heden ZATERDAG AVOND om 8 ure 

Vergaierin? voor al de leden 
in de CAFÉ ROYAL, Nieuwstraat.

Os Burgerstand van Isajlnm te laat aange- 
k'j.nsn zijnde wardt versclmen tot de naaïta 
week.



.Priesterlijke Benoemingen.
E. H. Ghesquière onderpastor te Wevelghem 

wordt onderpastor op St Hilonius parochie te 
Iseghem in vervanging van E. H. Delaere 
Pastor te Clercken benoemd. De nieuwe on
derpastor is geboren te Gheluwe den 17 Aug. 
1881 en was opvolgentlijk leeraar in ’t kollegie 
van Thielt, onderpastor, op St Antonius parochie 
te Oostende en te Wevelghem. Zijn Vader is 
den welgekenden Vlaamschen toondichter R. 
Gesquière van Gheluwe.

— E. H. Gerard Gits, zoon van wijlen Heer 
Doktor Gits-Paret, professor te Veurne is 
onderpastor benoemd te Herseaux.

EENE FEESTVERGADER1NG
waaronder eene prachtige VOORDRACHT door 
Eerw. Heer Verschaeve, zal gegeven worden 
door de Katholieke Vlaamsche Meisjesbond, 
op WOENSDAG 7 Sept. om 3 ure stipt. 

VRIJE INGANG !

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

(Apostolinen)
BERCHEM bij Audenaerde.

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

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

BENZING-STROBBE
ISEGHEM .

De Heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd 
tot de Algemeene Vergadering der Maatschappij 
die zal plaats hebben op Zaterdag 17 September 
aanstaande, om 3 ure namiddag ter herberg « De 
Spooehalle » Iseghem.

DAGOEDE :
1) Verslag der Beheerders en Toezichters.
2) Goedkeuring van den bilan, winst- en ver

liesrekening.
3) Ontlasting van Baheerraad en Toezichtraad.
4) Statutaire benoemingen.
5) Voorstel : Ontbinding der Maatschappij, ge- 

baurlijke benoeming vereffenaars en vastelling van 
hun mandaat.

— Om stemrecht uit te oefenen moeten de aan
deelhouders hunne titels neerleggen, ten minste 
vijf volle dagen vdór den dag der vergadering, 
in den maatschappelijken zetel bij Heer Hector 
Loontjens, Eoesselaerestraat, 13, te Iseghem. (Art. 
28 der standregels). De Beheereaad.

RÜST-ROEST. en.. WIE STIL STAAT GAAT 
ACHTERUIT.. Alle verouderde eu zelfs verlies
gevende geldplaatsingen moeten vermeden worden. 
— Wendt u tot eene meer hedendaas;sche instelling 
of iu volle vertrouwen tot onze Agenten uwer 
streek, die met de meeste bereidwilligheid en 
kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

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

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

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.
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.___________________

Ü m e l g h e m .
P astor Roelens is daar m aar 14 dagen ge

ïnstalleerd en reeds begint men het herstel 
der kerke. Em elghem  bezit een zeer schoon 
kerkje, die van XVe eeuw dagteekend , en wel 
te peizen in waren kunstzin zal hersteld 
worden.

T er gelegenheid der negendaagsche P lech 
tigheid ter eere van O. L . V. ter Ruste, heeft 
de volkstoeloop en de godsvrucht tot O . L . V. 
ter R uste zeer groot geweest. Meer dan 3000 
H . Com m uniën wierden aldaar uitgedeeld. 
Binst die dagen hadden  verschillige godvruch
tige plechtigheden plaats in  de k e rk .

COOLSCAMP.
Zooals voorgaande jaren zullen op 15 Sep

tember aanstaande baankoersen voor beroeps
renners plaats hebben. 125'! fr. prijzen.

Inschrijving bij Raphael Dejonqhe te Cools- 
camp.

Het Van Raemdonck Comiteit
te Temsche

zal op Zondag IS September aanstaande een 
bedevaart naar den Yzer doen om de grafstede 
te verheerlijken van de gebroeders Van Raem
donck die vielen te Steenstraete nabij Boesinghe.

Christelijke Vrouwengilden van België.
Congres van 4 September 1921 

— PLETTINCKSTRAAT 19, BRUSSEL — 

op 4 en 5 September.
Voor inschrijvingen en andere inlichting bij 
H. De Coster, Clovislaan 75, Brussel.

Voor spoedige in diensttreding

Gevraagd BUREF.LBEDIENDE

goed bekend met Fransch en Vlaamsche taal, 
en vlug kunnende rekenen. Kennis van Ma- 
chienschrijven.

S trek t to t aanbeveling, zich schriftelijk  wen
den onder N° 50 ten bureele van dit blad.

D M M S ty
GIJ ZIJT BEVALLIG !
GiJ w Ilt b e h a g e n  ! I  

VERFT CM KLAART uwt BLOEZEN. /
KLEEDEKEN 

cnLIWENGOEDop iret
I WORDT cas SEERÜUtT)-->.

-150, Anspacï Laan. 
B russe l.

Uwe BRANDVERZEKERINGEN 

zijn niet im ïr i i  regïl ! !
Zoo gij het bedrag uwer polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwe eigendommen : gebouwen, meubels, 
enz... zijn nu minstens driemaal meer waard dan 
in 1914. Wilt gij, bij ongeval of brandramp, 
geene aanzienlijke schade ondergaan neemt dan 
eene bij verzekering voor die meer waarde door be
middeling van :

J .M I ß ,  Kruisstraat. 7, I3SGH3ffl

AGENT VAN 

——  M E R C A T O R  — >

Naaml Vennootschap, Kapitaal 5.009.000 frs 

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 

Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEELINGEN :

B rand  — O ngeva llen  — Leven . 

Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 
met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

Spaarkas : loopende rekening: 3/60 % ;  2 jaar 
4 °/o en 5 jaar, 4,50 °/„, vrij van belasting.

Gij vooral, die eene handelszaak zoudet willen 
beginnen of uitbreiden of die U een eigen huis 
zoudet willen koopen, maar niet genoeg geld be
zit, wilt gij dit geld voordeelig vinden ? wend 
U tot

M B E O A T O B .

Ä. £)e vos h Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 

te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 

middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 

Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten.

REGELM ATIGE TROUWE  — —

-  — E N  Z E K E R E ~ B E D IE N IN G  

M ATIGE P R IJZ E N .

Technisch Bureel W. VERC0UTERE
TELEFOON : 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

Telegramadres BETARMÉ. Gent.

Studie en leiding van werken in gewapend beton 
Yzerconstructie en Nijverheidsbouw

Voorontwerpen zonder verbinding.

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

Civiel Ingenieur A. I. G.

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

betonspecialist.

Filiaal : 5, de Pèlichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

W, VERGOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.
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H. VAN GORP & CIE Antwerpen

DEPOT VAN OLIËN
f

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz,

CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ. 

R O U S S E L A R E  r e c h t e r  o e v e r  d e r  v a a r t  «

------------------- --------------- “  Z E E S T E R R E  —

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

--------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE PR IJZEN ..--------------
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CRÉDIT FONCIER D ITO S
HULPHÜIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.0 0 0 .000

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

3.60 V»

4. °/°
4.25 °/°

A. Bankrekening311 : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %

2° op veartiendaajsche rekeningen 3.85%

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiks'che rekeningen 4.25%

A A INKOOP en v e r k o o p  yan Fransch, Eolisch en Ämerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan m’.n bekomm bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEM\1LLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMVIE dokter in geneeskunde Iseghem.

VACANTIE LEERGANGEN 
Voor Onderwijzers.

De N orm aalschool van T houront zal een va
cantie leergang over LA.NDBOUW geven. Van 
M aandag 11 Sept. to t Donderdag 14 Sept.

Die begeeren de lessen te volgen worden ver
zocht hun aan v raag  te  doen aan  E. H. Eni.

■ Van Hevel, Econome T horhout, voor 8 Sept. 
aanstaande

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

De Bestuurder der Normaalschool, 
Ai.b. DE CO ENE.

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

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KGRMIS
Vernieuwing van artikelen bij

ft. (IïoenaeFt-floppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sn ijschoo l ° e m e e r e  k o r t r i j k
---__________  Conciencestraat 5 o
voor Juffers. Heropening der snij- en naailessen 
3 i Augustus.

Vraagt inlichtingen. — Van heden af tentoon
stelling der wintermodellen.

— GAAT Z IE N  E N  OORDEELT  —

T e  K o o p  FOURNOIS in KOPER, 
Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Een gediplomeerde STOKER-MACHINIST
vraag t plaats in eene fabriek. Zich te wenden ten bureele van ’t blad.
G r e v r a a g d .  bekwam e bureel bediende
hebbende zijnen m ilitairen dienst geeindigd, of 
Jufvrouw  zeer bekwaam voor b iree lw erk  — 
Goeden loon.

Gevraagd b i j

Cyriel SINTOBIN-VANTDOMMELE
de Pèlichystraat 26, ISEQHEM

Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, vaor bra3ks, vaïtan, mm- en 
vrouwhemden, rokken, blousan en kindar- 
kleedjes.

P a r  o c c a s i e  te lt o Dp
eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

T e  K o o p  schoone KQ0KSTÖ9F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Te Koap “ TU3A ,, goïdekeus. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

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

Per Occasie te K o o p .

Handophaal-machien vrachtvernngen 593 kil. — 
Adres ten bureele van ’t blad.

Hergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D IC K
telefoon 338, -  73, Coupure, GENT.

F te c h ts tr e e k s o h e n  in v o e r .

Æ A .a K T P R I J Z f î i S r .

KORTRIJK 22 Aug -  Haver, 63 tot 75 
peerdeboonen, 75 tot 90 ; aardappelen,. 35 à  40 
B oterl l à  i 4,00 f r .d e  kilo; e ie re n ’t stuk, 0,53 
koolzaadolie, 000 tot 003 ; li.jnzaadolie, 191 to t 
192; koolzaad 00 to t 0 0 0 ; lijnzaad, 000 tot 
00; k o )U r il! to jk ? n , tot 0 ) ;  lijnzaaIkoeken  
03; sodanitraat, 75 ; am m oniak, 72-00
suikeri.j, .03  to t 00 ; duivenboonen, 03 tot 00 hooi, 20 tot 40; strooi, 7 to t 8.

Markt van Iseghem.
27 Aug. — Boter 13 50 fr. — Eieren 55 ct.

Studie van den Notaris 

Alberic LE CJRBESIER te Iseghem.

T O E S L A G  op V r i je a g  2 S e p te m b e r 192t, om

3 ure namiddag in ’T VREDEGERECHT te Iseghem.

van VIJF welgelegene

WOONHUIZEN
te LENDELEDE, Klytgat,

bewoond door verschillige.



Studien van de Notarissen V A N D E  M O O R T E L E  te 
Iseghem, en Jan ssen*  te Antwerpen.

OPEN BARE VERKOOPING
van eenen

G R O O T E N  E I G E N D O M
“  Hotel du Coq d’0 r „  

te ISEGHEM, Groote Markt.

Eenige Koop. “ HOTEL DU COQ D’OR „ met 4 aren 
erve, gelijkvloer«, groote Café, eatplaats, keiiken en koer 

Eerste stagie 5 groote slaapkamers ; tweede stagie 3 
groote slaapkamers en boven 3 mansarden.

Bewoond door M. Achiel Denys.
1/2 O/o INSTELPENNING.

IN S T E L  D onda rdag  1 S e p te m b e r 1921 . 
O V E R S L A G  D onde rdag  15  S e p te m b e r 1921 , 

telkens om 5 ure stipt in het “ HOTEL DU COQ D’OR  , 
voornoemd.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E LS  te Rousselare.

OVERSLAG, Dinsdag 6 September 1921, om 2 ure 
namiddag, ter herberg “ CAFÉ DE L’YSER ,, te 
Rousselare, Statieplaats, van :

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

Eene allerbeste

H O F S T E D E
benevens nog een ander WOONST, groot in 
het geheel 21 heet. 2 aren, 4 centiaren.

Gebruikt door den heer Alfred Decruwenaere, 
aan 5 000 fr. te jare, met recht van pacht tot 
1 Oktober 1922.

VERDEELD IN  22 KOOPEN  
Alle vergoedingen hoofdens oorlogschade 

worden medeverkocht en bedragen prijsweerde 
1914 frs. 3.857,86.

Ingesteld : frs. 131.000 
RECHT VAN SAMENVOEGING.

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 C0RBESIER.

U i t  t o r *  l i a n c l  t e  K o o p e n  :

§ (lorieflijke Woonhuizen
in de Slabbaertstraat, ISEGHEM.

Gemak van betaling. — Zich te bevragen 
Slabbaartstraat, n° 35.

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE te Iseghem.

Openbare Verkooping.
Stad ISEGHEM.

I. — De herberg “ ROODE POORT , met stalling 
en 1 a. 50 ca. : gelegen op de Zegeplaats.

Bewoond door M. Jules Bourgeois.
II. — Een WOONHUIS dienende voor Winkel met 

65 cent. gelegen hoek Zegeplaats en Ketelstraat.
Bewoond door M. Cyriel Depreitere.

rg “ DE EENDRACHT , met 5 a.I I I .  — De herberg 
40 ca. gelegen in de Slabbaerdatraat.

Bewoond door M. Camiel Degheldere-Decoopman.

Gemeente INGELM UNSTER
De wel gekende |herberg en standplaats “ DE DRIE 

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

1/2 0io INSTELPENNING.
INSTEL Woensdag 31 Oogst 1921,
OVERSLAG Woensdag 14 September 1921, telkens 

om 4 ure (5 ure stipt) te Iseghem in “ DE ROODE 
POORT „ voornoemd.

U i t  t e r ,  l i a i i d .  t e  k o o p

eene zeer goede partij

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

Griot 50 aren 92 centa.

g e le g e n  te  I S E G H E M
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE Gebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 4, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUQ. 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. 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 bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

IN  DE GOUDEN PLU IM

mm
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  WITTE en 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.

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

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

É Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK %

I  Amand Denys-Hoebepiedf
f  D w e e rs s tra a t,  17, ISEGHEM f

G. HOET-ANNE, opticien, Sti\mandstraat 8, ROUSSELARE
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 verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegenj 
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-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Njordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  MAES .
=  M arktstraat, 4 4 , I S E G H E M .  =

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boler

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

Spec ia lite it voor S u ike rbakke rs  

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPEC IALITE IT  VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

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

ï ï f i

KASTEELSTRAAT, 10 

-  ISEGHEM -

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° 't is nog zoo gezond 

2° 't is nog zoo aangenaam.

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

Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 
zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t i3 al den 
/.elfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
't is veel sterker.

Goede en, ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

Extra Stout en Jannekens bier

van de Moóelbrouwerij Gebroeders Callebaut, Wieze
- - Bock e i l  Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WlNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 
aan de voordeeligste prijzen.

SPOED IGE E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in 't klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D E  P È L IC H Y S T R A A T ,  12, I C C P U C M
recht over St Hiloniuskerk 1 ° t  ö n  1 1m '

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.

M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem . 
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZO N DER A FG EW ERK T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

E L L EGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

m
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten KEPHIL
zijn het 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 l t t Ä K T
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

f e

Gentstraat, 41,ISE3rHEM .

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN ING .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — 3?âle-ale.
Verkoop van W ijn e n

HANDEL in KOLEN.

HUIS

J. Vanlaiidegliem-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.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
rooE MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit J van

GORSETS Merk H. D. B.


