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August SEYNAEVE-DUMAT, Kortrijk

straat, Iseghem, noodigt bij deze alle 

vrienden en kennissen uit tot de her- 

begraving van zijn zoon LOUIS, die zal 

plaats hebben MAANDAG ,12 [September, 

om 10 ure in St Hiloniuskerk.

Vergadering om 9 1/2 ure in de Nijver-  ̂

heidsschool om het lijk af te halen.

/>

Grooter België.
Zooals men weet heeft het Vredesverdrag 

van Versailles aan Belgie de twee kantons 
:upen en Malmedy toegekend die vroeger nog 
tot België, namelijk tot het prinsdom Luik, 
lehoord hadden, maar sedert ruim eene eeuw 
>ij Pruisen werden ingelijfd.

! De streek is heuvelachtig, gelijk de aanpalende 
provinciën Luik en Luxemburg en wordt be
sproeid door de Warche, wat niets anders
jeteekent dan « Groote beek».

Nu dat die twee kantons tot België terug
gekeerd zijn, behoort het met hen nadere
kennis te maken.

De mijnnijverheden en de machienbouwerij, 
die samengaan, hebben in het kanton Eupen 
acht gestichten, en drie in het kanton Malmedy ; 
er werken 350 werklieden in en ze beschikken 
over eene drijfkracht van 400 paarden.

Hunne voortbrengselen zijn : grint voor het 
ballasten der spoorwegen en het besteenigen 
of grinten van straten ; kalk, pannen en bak

steenen.
Een honderdtal werklieden vinden eene

broodwinning in den machienenbouw, die te 
Eupen in vier werkhuizen vervaardigd worden. 
Er zijn daar eene ijzërgieterij, eene fabriek van 
ijzerendraadkabels en eene fabriek van twijn- 

machienen.
Alle andere nijverheden worden ten andere 

ook in de streek uitgeoefend, op kleine schaal 
overeenkomende met de gesteltenis der streek.

Eupen telt ongeveer 15,000 inwoners
Het heeft ook zeepziederijen, schoenblinkfa- 

brieken, maalderijen en brouwerijen ; zooals 
men er ook aantreft te Raeren, Malmedy en 
Waismes. waar 300 werklieden gebezigd 
worden in d<; houtnijverheden. Men maakt 
mijnhout en timmerhout.

Malmedy telt nagenoeg 6000 inwoners. Er 
zijn 15 huidevetterijen waarin 250 werklieden 
werkzaam zijn. Men maakt er vooral zoolleer.

Er is ook eene fabriek van zeemvellen. Te 
Eupen zijn ook drie huidevetterijen met 171 

werklieden.
Twee nijverheden van deze kantons zijn 

van groot belang : de papiernijverheid en de 
weefnijverheid met hare vertakkingen.

De papiernijverheid van Malmedy brengt in 
gewonen tijd 8.400 ton papier per jaar voort 
van verscheidene soorten : fotografie-papier, 
schrijf- en drukpapier, inpakpapier en nijver- 

heidspapier.
De weefnijverheid telt in het kanton Malme

dy een twintigtal inrichtingen met gezament- 
lijk 2000 werklieden.

Op dezen oogenblik werken er 275 molens 
met 6400 spillen. Er zijn spinnerijen, kamme- 
rijen, weverijen, wasscherijen, verwerijen te 
Eupen, Herbestal, Walhorn, Moresnet, Kissinet, 
Honzei, Eynaken en Hergenrath.

Te Malmedy is ook een werkhuis van ge
maakte-icleederen en eene fabriek van strooien 

hoeden te Waismes.

Buitenlandsch overzicht
Engeland en Ierland.

' Wij hebben vroeger reeds in ’t korte den in- 
hoiid gegeven der voorstellen die Engeland aan 
de Ieren doet ; ze schijnen nog &1 redelijk, en 
tocli en willen de Ieren ze niet aanveerden.

Voor iemand die buiten den strijd staat, en 
die geheel de kwestie niet en kont is het som
tijds moeilijk om zeggen wie gelijk heeft en wie 
ongelijk —- ’t Zijn zooveel dingen die wij zouden 
moeten weten en die ons ontsnappen.
L* In alle geval ’t gene de Ieren tegenhoudt is 
dat ze den Eagelschman niet en betrouwen ; daar 
is immers de grondwet die England toestaat, en 
de manieren van die grondwet uit te leggen en 
toe te passen. En toen die verdeeling van Ierland 
in noord en zuid, daar en wil de groote meer
derheid van Ierland al geöu' kanten.

Valera, de president der Iersche Republiek zegt 
dat nog al geestig : — Ware ’t zuivere boter wat 
England ons aanbiedt, we gouden ’t aanvaarden, 
maar ’t is te veel margarine bij 1 

Loyd Georges, die bij hoog en leeg staande 
hiçld dat zijn voorstellen ’t laatste waren, ’t  naaste

en ’t nauwste dat Engeland kon toestaan is ge
reed om nog te onderhandelen,

Dus daarvan ’t vervolg te naaste weke, en 
’t ende zal ook nen keer komen.

In Indie

En zit het nog niet goed voor de Engelschen. 
De opstand zet voort naar ’t oostenwaarts. Een 
geluk voor England dat alle militaire macht in 
handen der Engelschen is. De Indianen als ze 
opstand maken en hebben noch wapens noch leger 
dat iets beteekent, en zoo wordt een opstand ge
makkelijk onderdrukt.

Grieken en Turken

vechten voort dat het haar stuift, ’t Is een ver
woede strijd die aan den gang is, en de Turken 
komen er met weinig eere van. De Turken die 
verledene weke triomfe vierden te Constantinopel 
zeggen nu dat de overwinning der Grieken geen 
beslissende overwinning en is. Ze bekennen* dus 
reeds hunne nederlage : Da Grieken zijn vooruit, 
en reeds meldden de Engelsche gazetten dat An
gora ingenomen is. ’t Zal wel komen als ’t niet 
en verandert, doch dat en gaat al zoo zeere niet.

Polen

zit deerlijk geschoteld met zijne finantien. Zijn 
munte was de Poolsche mark (1,25 fr.) en die 
marken zijn nu gewillig twee cents weerd, juister 
gezeid vier centiemen en half.

Om te zeggen gelijk het is ’t land wordt slecht
bestierd, en er is sprake van eenen financier te
doen komen uit England of . uit Amerika om
orde te schaffen in die zaak.

Indien ’t niet zeere en verandert zou ’t land 
wel kunnen naar de failliete gaan !

Belgie en Luxemburg.
Het verbond met onze gebuurs en moet maar 

juist gestemd worden en bekrachtigd in de Kamers 
om in voege te komen.

De Luxemburgers waren van zin rond 15 Septem
ber te vergaren om die zaak effen te hebben ; 
maar met dat de Belgische Kamer maar ,in No
vember en vergaart is de zake in  Luxemburg 
ook uitgesteld.

Als dat van weerskanten gestemd is valt de 
Luxemburgsche tolgrenze weg, en de komiezen . 
die daar de wacht hielden zullen elders gezonden 
worden.

Polen en Lithauwen
De Wilnakwestie is nog altijd onbeslist. Een 

voorstel dat besproken wordt is :
W ilna met zijn gebied en zou noch Poolsch, 

noch Lithauwsch zijn, maar een soorte onafhankelijk 
gebied; entwat daaromtrent lijk eertijds- ’t groot
hertogdom Luxemburg.

Tusschen Polen en Lithauwen zou een econo
misch en militair verbond bestaan.

Het economisch verbond zou gelijken aan dat 
tusschen Belgie Luxemburg.

Het militair verbond zou op den volgenden 
grondslag rusten. — De soldaten zouden in ge
westelijke regimenten verdeeld worden ; met elk 
zijne eigene officieren om ze in eigene taal aan te 
voeren.

In tijd van oorlog zouden Polen door Poolsche 
officieren, Lithauwers door Lithauwsche geleid wor
den —  doch onder een opperbevel.

’t En is wel niet bepaald dat het opperbevel 
aan de Polen zou toekomen, maar ge kunt dat 

'tasten met uwe ellebogen.
Zulk een economisch en militair verbond zou 

maken dat Lithauwen nog wel bij name bestaat, 
maar feitelijk door ’t Poolsche rijk opgeslorpt 
wordt.

’t En zal zeker nog tot geen overeenkomste 
geraken.

Duitschland en Beieren
liggen halvelinge in stokke ; ’t zijn veel geschil
punten maar elk op zijn eigen genomen van zoo 
weinig aangelegenheid dat het albij de moeite 
niet weerd en is ze aan te halen.

Zou geheel die doening niet een beetje gemaakt 
spel zijn ? Terwijl de verbondenen zien hoe Duitsch
land hun weert om de bepalingen van ’t verdrag 
van Versailles na te leven krijgen ze compassie 
met het arme Reich dat zooveel ruzie heeft om 
order te houden in zijn zaken en God weet of 
en krijgen het niet een beetje afslag ter oorzake 
van a l  zijne miserien.

Doch als Duitschland roept : hebt compassie
met eenen armen blindeman, dan doen wij toch 
wel eerst naar zijne oogen te kijken of ze wel 
zoo dood zijn !

Bedevaart naar Lourdes
Verslag over de reize der afgeveerdigden 

van St TILLO’S TURNERS, 
en van de andere Iseghemsche jongens 

naar 't verre Lourdes, 
van Dinsdag23 Oogsttot WoensdagSI Oogst 1921.

Op Dinsdag, 23 Oogst rond 7 1/2 uren 
vertrokken onze zieke kamaraad Joris Coene 
en verscheidene jonkheden met den auto-car

naar Kortrijk statie, waar wij met de andere 
bedevaarders opgeladen wierden en te 10 uren 
wegstoomden Lourdes’ waard.

*
* *

’t Was op den trein een dooreenschakeling 
van reizigers en reisgoed 't stond en ’t bleef 
alles overeind : ’t moest toch alle*S weer voor
komen te Tourcoing om onderzocht te worden ; 
maar in den toldienst ging alles ras vooruit. 
W ij hadden immers niets meegenomen dat ons 
zou kunnen in moeilijkheden brengen (?).

Toch brengt dat tol-onderzoek wat spanning 
bij, maar *t is gauw vergeten en zoohaast de 
trein in gang was, (’t was bij den 12") begonnen, 
wij te eten !

Och ! dat was me nu een sport ! Wij waren 
in onzen wagen met 49 reizigers. De reiszakken 
gingen open, en ’t kwan daar van alles te 
voorschijn ; wel voor 100 personen en voor 
een geneele maand : 2 groote koude kiekens,
7 serveladen, 3 koeitongen, 4 tot 5 kilos hesp,
3 tot 4 kilos worst, 6 koekebrooden (met ro
zijnen) van 2 kilos ieder, 14 zwijnstongskens, 
10 boterpotjes min of meer, in de 20 sardine- 
dooskens, te minste 11 dozijnen fransbroodjes, 
en daarbij wijn, koffie, citroen, groseille en... 
zuiver water !

Er dient opgemerkt dat we toch 1133 kilo
meters verre moesten en intusschen 7 maal 
eten, min of meer, en dat zonder zeker te 
zijn van iets onderwege te kunnen opdoen; 
doch ’t is bewezen dat niet één honger heeft 
geleden.

’t Is eigenaardig, eten en zien eten op den 
trein ! Eerst bedeesd zoeken ze hoe ze ’t zullen 
aan boord leggen om hetgeen ze meêhebben 
te kunnen, zoo gezeid’ verduiken voor deze 
die met hen nog maar één Uur of drie meê- 
reizen en nog niet totaal « van ’t huis » zijn. 
Maar, deels om het ongewoon toestel van eten, 
deels om de Vlaamsche meêdeelingsgedachte. 
kon ’tal te male alzoo niet gaan ; en er wierd 
algauw een Republieke of eene Communauteit 
gesticht ; en d’eene kregen van d’andere en 
deze deelden van ’t hunne meê ’t Kwam overeen 
uit.

Is dat nu niet de ware broederlijkheid ? En 
’t is aardig : Alwie naar Lourdes reist onder
vindt hetzelfde.

*
* *

We reisden door Noord-Frankrijk en we 
zagen daar, onder meer, dat de Duitschers 
zooveel en, zoo ’t mogelijk was. nog meer als 
bij ons, de streek te niet hadden gebracht, 
maar intusschen wierd er luidruchtig plezier 
gemaakt, alles met ’t gedacht dat we naar 
Lourdes gingen De trein stond regelmatig
— of onregelmatig — alle 2 uren ; en dan, 
al was ’t ook maar voor 5 minuten liepen be
stuurleden, turners en vrienden onze 'zieken
— Coentje in ’t bijzonder — opzoeken in 
hunnen reiswagen, om te weten hoe ze ’t stelden, 
of ze niets begeerden, en om aan de Eerw. 
Zusters Ziekenbezorgsters schoone te spreken 
opdat ze wel voor « de onze » zouden zorgen; 
en ’t antwoord 15 tot 20 maal oo de reize, 
was altijd : « zijt gerust, mijnheer, ze ’n hebben 
niets te kort ! -, ’t gene door de zieken te 
stelligste bevestigd wierd — Hier onzen besten 
dank voorde Eerw. Zusters ziekenbezorgsters.

*
* *

Voorts ging de reis haren gang Door het 
Front kwamen we over Atrecht, Brefeuil, Creil, 
over het nu vermaarde Oise-water en de steen
groeven van Sint-Maximin ; het bosch van 
Chantilly, 2500 hectaren. Tusschen Pierrefitte 
Juvisy, op de groote ringspoorbaan rond Parijs. 
De statige Montmartrekerk van ’t H. Hert en den 
Slanken Eiffeltoren kregen we in ’t zicht Intus
schen wierden de voorgeschrevene gebeden van

Bedevaart stipt gelezen ; maar ’t was best dat er 
geen vrije gebeden gevraagd wierden ; want er 
was géén een leeke bedevaarder in onzen wagen 
die tijd vond of eraan dacht nog één « wees 
gegroetjen » bij te voegen : De jonkheden 
waren bezig met de schikkingen voor Lourdes ! 
Ze zouden brancardiers zijn ; Coentje en de 
andere zieken helpen en voor ’t overige wat 
ze al zouden verrichten ? Ze wisten ’t niet : 
Ze zouden ’t effenaan zien !

En nu dat het nacht geworden was; de andere 
sliepen niet. Als er wat te luide gesproken of 
gelachen wierd,... “ Sst » ! zei er één. ge moet 
slapen ! En ze zwegen voor een tijdeken, van 
’t verschot ; maar er wierd allichte stillèkens 
gevezeld, en dan wat luider gesproken, tot 
schandaal van de slapers die ontwekten en 
't jon? goed bekeven. Deze besloten dan plechtig 
van ook te shpen. Er was zelfs één die vond 
dat de grond te hard was, en hij Kroop, met 
al zijn acro’Datetoeren, bovenop in ’t net van 
den wagen, en meende daar rust te vinden ! 
Maar de plaagsteerten trokken aan zijne teenen, 
of aan zijn haar, of elders ook nog, en na 
10 minuten kwam hij geeuwend naar beneden 
al zeggen « ’t en gaat daar niet om te slapen !» 
De beste, als ’t al bijeen is, waren deze die 
niet sliepen, of die tusschen de banken lagen 
bij rustige gezapige medereizigers. In de zij
gangen lagen er ook te ronken ; maar ze waren 
straf gestoord als de eene of de andere absluut 
(beeld u in van ’s avonds te 9n tot ’s morgends 
te 5n) een keer W . C. wilde gaan spreken en 
bij ongelukke ievers op voet of hand of kop 
trapte. Nu, iedereen had zochte staffers aan, 
en in den donkeren wierd de gestoorde schreeu
wer mat een stil « verschooning » betaald en 
de operatie koste geen geld.

*
* *

We gerochten alzoo met veel vermoeidheid 
toch stille weg te Bordeaux, ’s morgends rond
4 uren. We meenden daar. aangezien wij een 
uurken tijd hadden, te kunnen ter H Tafel 
naderen of ten minste in de Spijszaal een kommeke 
warme koffij nutten. Ze riepen : « 40 minutes 
d’arrêt ! » en elk vloog de treinwagens uit. 
Maar ’t was in de statie van Bordeaux ten 
minste zoo doodsch of in die van Iseghem, 
’s morgends te 4\ Geen eten te krijgen, 
geen drank : noch koud noch warm ; alles was 
toe en gesloten en niemand mocht uit de statie. 
Gelukkig dat we nog de kraantjes vonden om 
met onzen handdoek en onze zèep ons wat 
te verfrisschen ! Ze schuifelden, en we waren 
weer op weg... nu naar Lourdes.

** *

’t Waren er wel in den trein die niet wel
gezind waren om dezen tegenslag ; doch ’t en 
duurde niet lang ’t Gerocht stillekens aan dag
en klaar ; we waren allen verfrischt door 
’t koud water, de vaak was weg en we zouden 
nu onzen lijd  dood doen met buiten het lândschap 
te bewonderen. Jammer, we waren in het dé
partement van de « Lanles » en we zagen niets 
dan bosschen ; uren op uren sperrebosschen 
of uitgestrekte heiden onbeplant, verschroeid 
door den zonnebrand, eentonig en verlaten. Aan 
vele boomstammen die gekloven of deels van hun
ne schors ontdaan zijn, hangen er potten om het 
hars (résine) op te vangen .. Vervelend ! ’t En rs 
ook niet te verwonderen dat in de statie van 
Morcenx (5 minutes d ’arrêt) 4 of 5 turners er 
niet meer over konden om hunne stijfgeworden 
ledematen eens te ontplooien. Ze speelden : 
« Cumulet ! • en elk was in zijnen center. 
En weer dat de chef-train riep : « En voiture ! », 
en de Statie overste « 55-22 partez ! », ’t was 
al ’t zelfde Onze 2 groote koude kiekens waren 
op : ’t liepen daar 3 Of 4 schoone warme kiekens,
en de turners zaten erachter...... maar z’en
hebben ze toch niet meêgenomen. En als de 
trein reeds in gang was, sprongen ze er met

Bank G. DE LAERE & O  Hulphuis Iseghem

Sehatkistbops 5 0/p — Wantherstelliog
De wet van 30 Juli 1921, verplicht de bezitters der titels sohatkistbons 

5 ° /o  Muntherstelling, na datum van 2 3 Oogst 1921, tot de viï*nieu- 

wing hunner titels over te gaan.

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

jaar met 5 o/ 0 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 &  G ie te Iseghem
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  -  -



een acrobatensprongsken op, en met eenige 
fransche complimentjes van den chef-train kwa
men we ervan af. ’t Is toch aardig dat die 
Vlaamsche doorbrave jongens die in Frankrijk 
willen reizen zoo uiterlijk ontstuimig schijnen 
aan de fransche « employés ». — Terloops 
gezeid, ’t waren ook — op de "00 reisgezellen 
—  3 of 4 reizigers die vonden dat die Iseghemsche 
Turners wat al te wilde Parademannen wa
ren ! —  De reize liep verder geheel gezapig 
af !

***

Als we de Pyreneeën in ’t zicht kregen, 
die reuzen die hunnen zwarten kop c'oor de 
wolken in de lucht uitsteken, was ’t een al
gemeene bewondering. Maar als Lourdes’ 
Heiligdom te voorschijn kwam ; dan was’t 
me een der gelukkigste herdenkingen van mijn 
leven. Tweemaal was ik daar reeds geweest, 
en ’t is me gansch onmogelijk de voldoening 
uit te drukken die ik gevoelde met aan die 
jeugd rekewijs al de verschillige bijzonderheden 
van het Heiligdom met de tonge te vermonden 
en met den vinger aan te wijzen ; en ze 
daar, in een indrukwekkende stilte en met 
gespannen aandacht, door elk venster door 
elk neergelaten portel te zien luisteren en 
kijken en volgen ; en daarna, terwijl ze zongen :
« O Wees gegroet, Maria, onze Moeder ! » 
die menigte bewonderen die ze, in ’t voor
bijrijden, zagen bidden bij de grot ; en tranen 
in die oogen van jonkheden te zien blinken : 
tranen van aandoening en van voldoening ! 
Dat zegt dat onze jongens van ’t Boos fseghem 
blij waren te Lourdes bij Maria te zijn ; niet 
alléén omdat hun verstand van Maria sprak, 
maar ook omdat hun herte overliep van liefde 
voor hunne goede Moeder ! ’t Is waar, ’k zag 
nooit jongelingen gelukkiger dan de onze bij 
hun binnenkomen in Lourdes !

('t Vervolgf )

Eene Vlaamsche Juffer 
burgemeester benoemd

door Z. M. de Koning.
. De gemeente Qheluvelt gansch verwoest door 

den oorlog telt onder de voornaamste harer 
inwoners de wel Edele Juffrouw Keingiaert de 
Gheluvelt. Die moedige Juffrouw Was eene 
der eerste om naar Gheluvelt terug te keeren 
en alles te doen wat mogelijk was tot het 
herstellen en heropbeuren dezer gemeente.

Minister Carton de Wiart op de hoogte der 
zaak gesteld, heeft ten vollen hare verdiensten 
erkend en hooggeschat met haar het eerste 
magistraat dezer gemeente toe te kennen en 
haar te doen Burgemeester noemen Benoeming 
welke Z. M. de Koning deed vooralleer hij 
afreisde naar Italie.

Zoo is in ons Belgie de eerste vrouw Bur
gemeester genoemd in de verwoeste streken 
van Vlaanderen. Dit is een historisch feit die 
in de archieven dezer gemeente moet beschreven 
worden.

Gheluvelt was in vroegere tijden de verst- 
afgelegene parochie van ’t bisdom Doornijk. 
Voor den oorlog was het een zeer schilder
achtige gemeente met heuvelen en dalen, bos- 
schen en akkerlanden.

Gheluvelt had eene kerk in vijf stonden ge
bouwd. De choor naar den oosten gericht was 
een man en half hooge in ijzersteen gemetst 
mogelijks van de jaren 1200 Hooger was hij 
in vlammend Gothiek met vier vensters 
twee opene en twee gestopte. Na den brand 
van de kerke op 6 of 8 Januari 1806 waren 
ze te wege Gheluvelt onder vier naburige ge
meenten te verdeelen maar door krachtdadige 
tusschenkomst van Burgemeester Keingiaert, den 
grootvader der tegenwoordige Juff. Keingiaert 
die thans Burgemeester komt benoemd te zijn, is 
de parochie gebleven en de kerk uit hare 
puinen opgestaan (1).

Op het kerkhof van Gheluvelt stond voor 
den oorlog op een zerksteen, het volgende 
opschrift :

A la mémoire 
de Messire Louis-Bruno 

Keingiaert 
de Gheluvelt et de Catsberg 

né à Oude zee le le 1 Février 1760 
décédé à Ypres le 12 Décembre 1847 

et de Dame Marie-Josephine-Colette Ghislaine 
Comtesse de Lens et du St Empire Romain 

son épouse, né à Gand le 2 > décembre 1767 
Décédée à Ypres le 9 janvier 1835et de leur famille.

Plechtige inhaling > 
van E. H. Delaere,

als Pastoor van Clercken.
Donderdag laatst had te Clercken de inhaling 

plaats van den Eerw.fHeer Delaere, als pastoor 
der parochie. Van korts na de noen reeds zag 
men het volk te beene om te pinten, bogen 
op te richten, wagens te versieren, in een 
woord om met zooveel luister mogelijk hunnen 
nieuwen herder te begroeten in hunne zoo diep 
geteisterde gemeente.

Een dertigtal boeren te paard waren hunnen 
nieuwen pastoor te gemoet gereden tot aan 
de grenzen van het dorp, en ze brachten hem 
tot aan zijne woning, vanwaar hij met E.H. 
Deken en eenige andere geestelijken de stoet 
kon bezichtigen.

Aan de oude vernielde kerk wierd om 3 ure 
een prachtige stoet gevormd voorafgegaan 
door de boeren met hunne schoon versierde 
paarden. Dan volgden : De schoolkinderen met 
vlag, het muziek van Clercken, een wagen 
verbeeldende eene smederij, de V. O S met 
vaandel, een 2e wagen voorstellende eene 
steenbakkerij, de Congregatie der Dochters,

(1) De oude kerks van Gheluvelt voor den brand 
van 1806, bezat e*n hoogen autaar welke aangekocht 
geweest was in ’t oud klooster der grijsde Zustere van 
Iseghem, in 1775 voor eene som van 20 pond grooten 
Courant. Tusschen 18 en 19 Dec. 1755, bezochten dieven 
de kerk van Gheluvelt en stolen er c.en zilveren kelk, 
de H Olievaten en reliquien van St Margaret,ha en 
Smt Anne enz. Den 27 Maart ’tjaar nadien is de dief 
levend verbrand geweest m da S>ad Namen, doch niets 
weder bekomen, mits hij alles aan de Joden had ver
kocht voor eenen kleinen prijs.

Maagdekens, een 3C wagen van de'Vereenigïe 
duivenliefhebbers, de Boy-scouts met vaandel, 
Historische groep, de H. Germana (vierde wagen) 
Gemeenteraad, Kerkraad, Geestelijkheid. De 
stoet ging vervolgens naar de kerk waar de 
gewone ceremoniën gedaan wierden.

De E.H- Deken van Dixmuide hield een 
gelegenheidssermoen en deed klaar uitschijnen 
de zending en het werk van den priester en 
tevens ook de plichten van de parochianen 
tegenover hunnen herder. Na het eindigen der 
kerkplechtigheden wierd op een gehucht van 
dé gemeente nog een muziekfeest gegeven, en 
men kon waarlijk zien aan het bepinten en 
bevlaggen van hunne huizen, aan de menig
vuldige gedichten en gelukwenschen die men 
ten allen kante zag, hoe de Clerckenaars vol 
geestdrift alles deden wat eenigzins mogelijk 
kon gedaan worden voor hun nieuwen herder.

Onder de menigvuldige dichten, jaarschriften 
en gelukwenschen zie hier eenige :

I. W ilt gij hooren een viezen toer 
Herder, lees dit hier bij Ramboer 
Hij draait stoelen, altijd stoelen 
Bij den warmen, bij den koelen
’s Zondags gaat hij rap naar de kerk 
Om daar te doen ander stoelwerk 
H ij gaat om kluiten, kluit op kluit,
En trekt er gelaân van uit 
De Pastoor ziet hem geern komen 
Zou er zelfs wel eens van droomen 
Voor mijn kerk... Mijne arme kerk.
Verricht Ramboer toch zeer goed werk.

II. Geen gepaster Pastoor past er 
Op Clerckens ’s kadaster
Dit zeggen wij te gare 
Nieuwe herder Delaere

I I I .  Meneer Pastoor wordt ingehaald 
Met juichkreet en gezangen 
’k Heb ook mijn woord te zijner eer 
Bepint en volgehangen 
O !.. mochte Sinte Pieter mij 
Ook eenmaal zóó ontvangen 
Maar ’k vreeze dat 't zal moeite doen 
En ’k voel mè ’t hert bevangen 
Steek, Heer Pastoor, een handje toe,

' Voldoe m’n groot verlangen 
Spreek gij met Sinte Pieter eens 
Bepleit daar mijn belangen 
Maak gij voor mij een goed akkoord 
Dan ga ’k gerust m’n gangen 
En wat dan Pietje Pek ook doet 
Hij krijgt me niet gevangen.

Geve God aan den Eerw Heer Delaere Zijnen mild
sten zegen op zijne nieuwe parochie.

Niettegenstaande de reis uiterst moeilijk is 
naar Clercken daar er weinig trams zijn van 
Rousselare die schikken, waren er toch nog 
al eenige Iseghemnaren.

W ij wenschen E. H. Pastor Delaere geluk
kige dagen op zijne parochie waar hij met 
moed en ijver zal werken tot zedelijk en 
stoffelijk voordeel zijner nieuwe parochianen.

0UD-STRIJDERSB0ND V. 0. S. ISEGHEM.

Begraving onzer Gesneuvelden.
Maandag 12 September zullen zes teruggehaalde 

lijken van gesneuvelde soldaten plechtig begraven 
worden ; te weten : Deuiuynck Michel, Maddens 
Ignace, Seynaeve Louis, Vandoorne Felix, Verlinde 
Paul en Verschatse Jeróme.

Morgen Zondag zullen de lijken tentoongesteld 
zijn in de Nijverheidsschool van af 10 uren 
’s morgens tot 6 ure ’s avonds. Alle Iseghem
naren worden dringend uitgenoodigd een gebeii 
te willen gaan storten tot ziele lavenis hunner 
overleden helden, en tevens een milde offerande 
te doen tot versiering der graven en het begra- 
vingsfonds der V. O. S.

Den Maandag om 10 ure zal in de St Hilonius- 
kerk een plechtige lijkdienst gezongen worden. 
Om 9 1/2 are vergadering aan de Nijverheids
school om in stoet ter ksrk te gaan.

Het Stadsmuziek en het muziek der Congre
gatie benevens de V. O. S. met muziek en leden, 
alsook alle maatschappijen van Stad worden daar 
verwacht. Geestelijke en Bilrgerlijke overheid, Pom
pierskorps enz.., In de kerk wordt de midden- 
koor voorbehouden voor familieleden.

Na deu dienst in St Hiloniuskerk, gelegenheids- 
aanspraak door Eerw. Pater Tillo. De stoet vormt 
zich in de Pélichystraat en St Hiloniusstraat, de eerste 
plaatsen zich aan den hoek der Post. Klaroengeschal 
zal het vertreksein geven. Iedere maatschappij duidt 
zelf een commissaris aan voor de orde te ver
zekeren. Elkeen wordt verzocht zich spoedig op 
zijne aangeduide plaats te begeven. In den stoet 
wordt de grootste eerbiel en stilzwijgendheid ver- 
eischt.

De lijkstoet zal in de volgende orde naar ’t kerk
hof gaan. Boerengilde, Congregatie-Muziek, Tur
ners, Bosseniers, Lustige vrienden, Vlaamsche Meis- 
jesbond, Broederliefde, Vereenigde W erklieden, 
Vlaamsche Studiekring, Middenstand, Bazenbond 
der Borstelnijverheid, der Schoenmakerij en Bouw
nijverheid, de Duivenmaatschappijen, Ziekenbonden, 
de Stadsfanfaren,} de Knechtenscholen van ’t H. 
H erten St Josephsgesticht, de Stadsscholen, de Meis
jesscholen, de Studenten, Footballclub, Bedienden- 
bond, Le Bleuet, Peter Benoitskring, de Vinkeniers, 
d ï  Visjchersf'de B ieaibonl, Boomteelt, Schutters, 
Katholieken Werkliedenbond, Mandelkoor, Wielrij- 
dersbond, Bakkersbond, Leopoldisten, Burgersbond, 
enz. enz. V. O .3. met muziek en kronen, de Gees
telijkheid, de lijken en hunne familie, Geestelijke 
en Burgelijke Overheden.

Op het Kerkhof zullen 3 lijkreden uitgesproken 
worden : 1° door M. C. Staes, Burgemeester ;
2° door M. Neyrinck, namens het Korps der Pom
piers ; 3° door M. Strobbe namens de V. O. S..

De Inwoners worden vriendelijk verzocht hunne 
huizen half top te willen bevlaggen.

De Leden van de V. 0. S. worden vriendelijk 
verzocht ten laatste om 9 30 Ure in het lokaal 
« De Gouden Leeuw » te willen vergaderen.

STADSN IEU W S.
— Evarist Courtens van Kortrijk, wonende in de 

Groeningstraat, was t ’huis in ’t hôtel de Gouden 
Leeuw, alwaar hij zou vernachten. Hij geraakt in 
kennis met een persoon die hij nog nooit gezien 
had, en beide gingen in dezelfde kamer slapen.
’s Nachts is dien kerel opgestaan, nam de kleederen 
van Courtens, alsook zijne brieventesch, inhoudend 
450 fr. en is langs de achterpoort van ’t hôtel 
weg gegaan. De politie heeft h e t. signalement van 
dien kerel.

—  Vrouw Seynaeve was naar de velokoers gaan 
zien achter de kerk, waaraan haar zoon deel nam.
Zij wierd onavergeredea ea erg gekwest

"De genaamde Julien Janssens, oud 17 jaren, 
geboortig van JVIeessen en hier wonende met zijne 
ouders iu de Gentstraat, was verleden Zaterdag 
na zijn werk een bad gaan nemen in de vaart. 
Hij zonk selfens len gronde en werd later op- 
geviseht.

—  Bij Jules Feys, velomaker, aan het Prinsen
hof, is er Maandag laatst een begin van brand 
ontslaan. Dank aan de krachtdadigheid der aan
wezigen kon de brand gebluscht worden. Jules 
Feys heeft brandwonden bekomen aan handen en 
beeneu. De schade wordt berekend op ongeveer 
300 fr.

— Rijwiel Ongeval. — Dinsdag avond om 
8 1/2 nre kwam Julien Meurisse per velo van 
Lendelede. Bij hem op den kader van zijn velo 
zat een jongen van 10 jaren Maurice Brabant, 
toen al met eens de kader brak en beiden 
vielen erg gekwetst aan de armen. Twee genees- 
heeren hebben ze moeten verzorgen en ’t is te 
vreezen voor erge gevolgen.

B E R I C H T .

Enkele voordrachten over Vereenvoudigde 
Boekhouding voor Kooplieden zullen gegeven 
worden iederen MAANDAG en W OENSDAG 
der week om 6 1/2 ure in de nijverheidschool 
de Pélichystraat. Eerste les Woensdag 14 Sept. 
1921. Zeer belangrijke studie over de nieuwe 
belastingswet. Toegang vrij en kosteloos voor 
Damen en Heeren.

Plaatsgebrek verplicht ons het artikel der 
Vlaamsche Meisjes te verschuiven tot de naaste 
week.

E M E L G ^ H E M .  ^

M. Camiel Stragier landbouwer te Emelghem 
wordt Burgemeester benoemd op deze gemeente. 
Hij maakt sinds lang deel van de gemeenteraad 
en ’t schepencollegie, en was reeds geruimen 
tijd dienstdoende Burgemeester. Het is een 
zeer braven en vredelievend man van eenieder 
geacht en bemind, die verhopen wij, de ge
meente Emelghem in rusteen vrede zal bestieren.

— Alfons Casier metser wonende nu te 
Cortemarck was naar Emelghem gekomen. Hij 
wierd daar in eene herberg der Vijfwegenstraat 
door een werkman van Ardoye erg mishandeld 
en kreeg *en pintglas in ’t hoofd. Alfons moest 
door den Doktoor verzorgd worden. Proces 
verbaal is opg«maakt.

Inschrijving in “De Iseghemnaar,, 
ten voordeele der werken van 

E. H. Delaere, gewezen onderpastor van Iseghem 
thans Pastor te Clercken.

2e LIJST.

Voor bewezen diensten en uit dank
baarheid ......................................

Uit vriendschap . . . .
Voor goede werken 
Voor de Kérk . . . .
Voor de Kerk . . . .
Van eene weduwe met vele kinders
Eene Boerin . . .  . .
Eene boerin, weduwe .
N a a m l o o s ......................................
Van een dankbaren schoenmaker die

de vaklessen vólgde 
Voor goede werken

Bedrag I e lijst

1000 fr.
500 »

100 »

100 >

100 »

50 »

50 »
50 »

50 »

20 »

20 »

2040 »

2860 >

Totaal 4900 »

N. B. Zaterdag aanstaande derde en laatste 
lijst.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Maria Desmet, dv. Camiel en Maria Buyse. —- 
Antoinette Werbrouck, dv. Jules en Vanthournout 
Margaretha. —  Hélène Lemiere, dv. Maurice en 
Irma Debel. — Marie Costeur, dv. Georges en 
Julia Verthé. — Florent Kesteloot, zv. Remi en 
Maria Baert. — Gustave Beauprez, zv. Eduard 
en Maria Pardaen. — Blanche Enghien, dv. Leo 
en Maria Wylein. — Rachel Enghien, dv. Leo 
en Maria Wylein. — Simonne Costeur, dv. Petrus 
en Anna Soenen.

STERFGEVALLENJulien Janssens, 17 j. zv. Henri en Marie Brion. 
t— Michel Feys, 18 d. zv. Joseph en Sylvia Perneel.
— Romanie Decuf, 54 j. echt. van Lefere Amand.

HUWELIJKEN:Maurice Sintobin, handelaar 23 j. en Rachel 
Neyrinck, bijz. 26 j. —  Adolf Desmet, dagl. 21 j. 
en Elisa Vanthournout, huisw. 17 j. — Francis 
Gryspeert, dagl. 19 j. en Bertha Vanthournout, 
dagl. 19 j. — Albert Verbeke, marktkramer, 21 j. 
en Louise Devogelaere, marktkraamstr. 19 j. — 
Georges Delaere, spoor weg w. 26 j. en Alice Stevens, 
bottinenstekster, 21 j ; — Michel Verscheure, 
borstelm. 25 j. en Julia Demuynck, borstelm. 20 j.
— Henri Perneel, borstelm. 26 j. en Magdalena 
D’hondt borstelm. 21 j. — sYchiel Sagaert, koeidrijver, 
28 j. en Magdalena Ghuillèmyn, borstelm. 22 j. 
—■ Odiel Viaene, metser 20 j. en Miria D3croix, 
borstel maakster, 22 j.
Hoenderbond “  ’T NEERHOF ,, Iseghsm

TEN TOONSTELLING
van Kiekens, Duiven, Konijnen, enz.

in ds Fabriek dar H. H. Dupont 
op 8, 9 en 10 October aanstaande.

Aan alle gekende liefhebbers zal een programma 
gezonden worden dat de schikkingen der Tentoon
stelling laat kennen.

Maar voor dezen die er geen zouden ontvangen, 
bijzonderlijk voor de landenaars vau Iseghem die 
niet gewoon zijn aan Tentoonstellingen deel te nemen, 
is het best, indien zij dieren hebben die het zien 
weerd zijn, van zelf te komen in dtfr Cifé Royal, 
Nieuw-straat, den zaterdag avon l . — Op heden, en 
binnen 8 dagen. 17 dezar, van 8 u. tot 9 u. 
s’ avonds zullen er inschrijvingen aangenomen 
worden. Men brenge het inleggeld mede.

Voor de Iseghemsche koakuiten is de inschrij
vingsprijs 10 fr. voor een parket (1 haan en 6 
hennen), 5 fr. voor eenen trio (1 haan eu 2 hen-

IV. voor ieder afzonderlijk teutoougc-
15 fr. per 

één alleen.

nen), ' en 3 
steld dier.

Voor alle andere rassen is de iule^ 
parket, 8 fr. per trio en 5 fr. voor

Indien de inleg grooter is dan voortijds, men 
vergete niet dat de prijzen ook veel meerder zijn ; 
er zijn er voor 6000 fr.

Men kan ook inschrijven voor 20 d£zer en alle 
inlichtingen bekomen bij den schrijver, M. Valère 
Laridon, Zegeplaats.

ZORGEN VOOR MORGEN... m aar... SPAREN 
BAART ZORGEN... W ilt gij zonder de minste 
bezorgdheid nopens uwe spaarpenningen leven 
w endt U in volle vertrouw en tot orze Agenten 
uw er 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
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %

Grondobligaties 10 jaar aan 5 %
’s jaars. -  Alles vrij van Taksen. 
Check-Kekeningen op zicht.
Leeningen Op Vaste Goederen, alleen in eersten rang van Hypotheek.
Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 

koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.
Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank

Naamlooze Maatschappij.
Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.
AGENTEN :

IVIr 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.

S P O R T

STAD ISEGHEM

d)

e)
fj

g)

S T A T I E K E R M I S
o p  Z o n d a g  1 8  S e p t e m b e r  1 9 3 1

om 2 1/2 uren

Groote Velokoersen
SS S S  K r .  P R I J Z E N

KOERS VOOR BEGINNELINGEN
210 Fr. Prijzen — 40 Km.

Inschrijving in « ’t Brouwershof » bij Gabriel 
Devuyst.

KOERS VOOR DAMEN
75 Fr. Prijzen — 10 Km.

Inschrijving in « ’t Burgers welzijn » bij Char
les Blomme.

62,000,000
145,099,540,45

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr.
Voorbehoud . . . »

Maatschappelijke som . T 207,0997540,45 

S t o r t i n g e n  o p  d e  S p a a r b o e k je s  
g e v e n d e  3  o /o  i n t r e s t  

z u i v e r  v a n  b e l a s t i n g e n  

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de
Banque de Courtrai

AGENTSCHAP DER

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 
Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse- 
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper.

DE BANQU. DE COURTRAI vervangt kosteloos 
aan hare winketten de Belgische Schatklstbons der 
Muntherstelling.

L a  P l u s  M o d e r n  e

L a  M e i l l e u r e

C’EST LA ™  M O in S  C h è r e
t  6

FORD
The Universal Gar

9 9

P r i x  ,N o u v e a u x
Touring, 4-5 places . . .  fr. 9,950

W- id. avec démareur électrique fr. 11.200Bunahout, 2 places . . .  fr. 9,000
W- id. avec démareur . fr. 10,250

Châssis ordinaire pour taxi et camionnettes fr. 7.850 
Châssis camion pour charge . . fr. 10.500utile de 1250 kg., monté sur gros pneus.

AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE 

G A R A G E  M O D E R N E
rue des Horticulteurs 

(Té léphone 6 06 ) C O U R T R A I

Atelier de Réparation de toute marque.
Tournage, Fraisage, Bectification, Soudure autogène,
Séparation de Dynamos de voitures, Charge d’Accu- mulateurs.
A. C H  A T  

P n e u s ,
V J& N T E  L  O C A  T I O N

H u i l e s  e t A c c e s s o i r e s .

Le T ra c te u r  Fo rdson  e s t l ’ idéa l e t le rê ve  de 
to us  le s  L a b o u re u rs  consc leno ieux.

De leden van den Middenstandsbond norden drin
gend verzocht deel te nemen aan de plechtige begra
ving onzer gesneuvelde soldaten.

Vergadering den 12 September om 9 1/2 ure, ten 
lokale Gouden Leeuw, Gentstraat, om zich vandaar 
met het vaandel naar de Nijverheidschool te begeven. 

Dit bericht dient als uitnooiiging.



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

(Apostolinen)
BERCHEM bij Audenaerde.

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

Kostgeld : 82 5 fr.
E ind e  der vacantie : 26 Septem ber.

Gevraagd toij

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.__________________________________

Voor spoedige in diensttreding

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

Strekt tot aanbaveling, zich schriftelijk wen
den onder N° 50 ten bureele van dit blad.

Een gediplomeerde STOKER-MACHINIST
vraagt plaats in eene fabriek. Zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

Men vraagt te koopen GOEDE 8URGERS- 
IVONING met kleine hoving in of rond de 
Rousselarestraat, liefst bij de Paterskerk : 
Schrijven naar het bureel van ’t Blad onder 

de letters : M. H. O.

W ie  G e l d
n o o d ig  h e e f t  o m  te  h o u w e n  o f  h u iz e n  
te  k o o p e n , w e n d e  z ic h  in  v o l l e  v e r -  

'tr o u w e n  tot

A L F O N S  D E V O S
10, T R A P S T R A A T , 10

BRUSSEL.
L e e n in g e n  op  H y p o t h e e k . — V e r z e 

k e r in g e n .  —  V o l s t r e k t e  g e h e im h o u d in g  
v e r z e k e r d .

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 biunen en buiten 't huis. 
Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
zelfden 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.

Schrijnwerkers
gevraagd bij J o s e p h  MARTIN-VANDEN BERÖHE, 
Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

Per Occasie te Koop. 
Handophaal-machien vrachtvermo^en 500 kil. — 
3 zware CAMIONPAARDEN en 2 groote CA 
MI3MS, 10,030 en 5.000 kilos dragende. 

Beschikbaar einde September.
Alle dagen in werking ie zien. Enkel ’s zon

dags vrij.
Zich te begeven ten bureele van ’t blad.

Per occasie te koop
eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden
ten bureele van ’t b l a d . __________________

Te Koop schoone K00KST00F met

2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad._____________________________________

Te Koop “ TUBA,, goede keus. Voor nadere 
[inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

Ä. Oevos-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  ZEK E R E  B E D IE N IN G

MATIGE P R IJZ E N .

X J i t  - t e r  l i a n a  - t e  k o o p e n  :

d Gerieflijke Woonhuizen
in de Slabbaertstraat, ISEGHEM

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

Kunsttanclan, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPECIALITEIT 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 DELCR0IX en E D M .  M O R E L .
van nu af te raadplegen zijn den Dinsiag en Woensdag van iedere week bij M. P ie rre  
BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R a y m o n d  MAES

=  M arktstraat, 4 4 , I S E G H E M .  =

BELLA
f IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH 

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

=  P A S T A  =

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Specialiteit voor Suikerbakkers 
[Spoedige Bediening. Franco ’thu is  besteld.

%

w m m 

$

&

£

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

DEPOT VAN OLIËN

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

—  R O U S S E L A R E  RECHTER. . V ™ r o ^  VAART —■m - 2 E ESTER nb ,, * *

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
G r o o t e  h o e v e e lh e d e n  a l l e  d a g e n  b e s c h i k b a a r

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE PRIJZEN --- -----------
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GRÉDIT FONGIER D’ftNVEflS
HULP HUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4.00 °/° 
4.50 °/°

5.00 °/°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
I '1 op zicht 3.50 %

2 op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

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

Verdere inlichtingen kan mm bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

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

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK ö Sapt. — Haver, 65 tot 75 

peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 13 à i 1,00 fr. de kilo; eieren’t stuk, 0,59 
koolzaadolie, 245 tot 280, lijnzaadolie, 193 tot 
195 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 102 tot 
• ; koalza-iikoeken, tot 00; lijazaiikoeken 
80; sodanitraat, 71.50; ammoniak, 71-50 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 80 tot 00 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 tot 8.

Markt van Iseghem.
10 Sept. —  Boter 14,00 fr. — Eieren 55 ct.

Technisch Bureel W. VERC0UTERE
. 18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : 2968 ...... ■ Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie en leiding van werken in gewapend beton 
Yzerconstructie en Nijverheidsbouw

Voorontwerpen zonder verbinding.

Het bestuur van hat bureel is toevertrouwd aan M. M. D. he NORONHA,

Civiel Ingenieur A. I. Ct .

Al§ Raadgevend-Ingenieur fungeerd Hoogleeraar G. MAGNEL, de bekende 

betonspecialist.

F iliaa l: 5, de Pèlichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

W, VERGOUTEREj Bouwkundige-lngenieur A. I. G.

Bergsclie, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

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

R e c h ts tr e e k s o h e n  i n v o e r .

O p e n t o a r e  v e r k o o p i n g
van zeven

Woonhuizen en Land
onder

I S E G H E M  e n  E M E L G H E M .

De Notaris X-, E  teIseghem zal openbaar verkoopen.
STAD ISEGHEM.

Koop I. — Een Wooahuis, zijnde de zuidkant eener driewoonst, en medegaande erve. staan Ie en gelagen te Iseghem, wijk Zevekote. in ’t kadaster bekend Sektie B, nr 321a en deel van nr 320a, van de helft, te nemen van deze partij land langs den zuidkant, samen groot volgens kadaster 7 a. 30 centa.Gebruikt door Vrouw Wed. Joseph Geerland-Samoye, mits lt,50 fr. per miand, lasten vrij.Koop II. — Een Woonhuis, zijuie het midden der bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen te Iseghem. wijk Zïvekote. in ’t kadaster bekend Sektie B, nr 319a en deel van nr320a, voor de helft, te nemen langs den noordkant, sa nen groot volgens kadaster 7 a."48 cent.
Gebruikt door Heer Henri Werbrouck, aan 11,50 fr. per maand, lasten vrij.Koop III. — Een Woonhuis, zijnde de westkant eener driewoonst, en medegaande erve staande en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie B, nrs 32öa en 321a, en voor eene gezamentlijke grootte 

van 3 a. 40 cent.Gebruikt door Heer Victor Van Walleghem, mits 
9 fr. per maand, lasten vrij.Koop IV. — Een Woonhuis, zijnde de midden van bovengezegde driewoonst, medegaande erve, in ’t  kadaster bekend Sektie B, nr 325b en voor grootte van 1 a. 30 cent.Gebruikt door Hoer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, lasten vrij.Koop V. — Een Woonhuis, zijnde de oostkant van bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in het kadaster bekend Sektie B, nrs 326a en 327b en voor eene gezamentlijke grootte van 3 a. 52 cent.Gebruikt door Heer Joseph Lamotte, mits 9 fr. per 
maand, lasten vrij.GEMEENTE EMELGHEM.

Koop VI. — Een Woonhuis, zij nie de oostkant eener tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in ’t kadaster gekend Sectie A, nrs 914, 915 en 912 voor een gezamentlijke grootte van 28 a. 86 cent.Gebruikt met koop VIII door Heer Henri Demeule- naere, mits 270 fr. s’ jaars, lasten vrij tot 1 November aanstaande. Betaalbaar alle zes nnanden de helft.
Koop VII. — Een Woonhuis, zijnde de westkant van bovengemelde tweewoonst, afhankelijkheden en medegaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in 't  kadaster beleend Sectie À; nrs 9I6a en 917a, en voor eene gezamentlijke grootte van 19 a.

02 cent.
Gebruikt door Heer Cyriel Debusse'here, mits 105 fr.

3 jaar3 , lasten vrij tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle ze3 maanden de helft.

Koop VIII- — Eeni partij Zaailand, gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in ’t kadaster bekend Sektie A, nr 909 en voor eene grootte van 21 a. 20 cent. ; palende zuid aan eenen gravierweg.Gebruikt met koop Vl-
De oorlogsschaievergoeding wordt medeverkocht.

a s r r r x c N r a - e s E s r  :
INSTEL : op Dinslag 20 September 1921, ter herberg 

“ De Gouden Leeuw „ bewoond door Heer Valêre Cle- ment-Demasnre.
TOESLAG : op Dinsdag 4 October 1921, ter herberg 

“ De Groote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste Verstraete.. Beide te Iseghem en telkens om 2 ure naaiddag.
OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEGrHEM, Sloore.

teDe Notaris IL .E 3  C O R B E S I E R
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

Koop I. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden. 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sestie C, nrs 514b, 515 en deel 
van 512b, groot 2-3 a. 85 cent.

Gebruikt door H. Achiel Descheemaeker aan 157.50 fr.
’s jaars, lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle ze3 maanden de helft.

Koop II. — Een W o o nh u is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nrs 513b en deel van 
512b, groot 17 a. 03 cent.

Gebruikt door H. Remi Tieghem aan 157,50 fr. ’s jaars, 
lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop II I .  — Een W oonhu is  nnt afhanklijkheden, 
hof en laud, staande en gelegen te Iseghem. wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 489b en deel van 483, 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

Gebruikt door H. Henri Seghers aan 150.fr. ’sjiars 
lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Betaalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop IV  A. — Een W o o nhu is  nut afhanklijkheden, 
h if  en land, staanleen geegeu te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie O, nr 487 en deel van nr433, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV  B. — E in partij Zaa ila nd , gelegen te 
Iseghem, wijk Sloore, in ’ t kaduter bekend Sektie C. 
deelen van nrs 439a en 403a, sproot 18 a. 51 cent.

Beide koopen gebruikt door H. Petrus Vergote ain 
161 fr. ’s jaars, lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. 
Betaalbaar alle zes mianden de helft.

Koop V. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster beken 1 Sîctie O, nrs 490 en deel van 
489a en 4931, groot 22 a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloys Druppels aan 16 L f r . ’sjiars, 
lasten vrij, tot dea 1 OUobjr aanstaande. Betaalbaar 
alle zes mianden de helft.

ZITTIIVGEIV :

INSTEL : op Donderdag 22 September 1921, 

T JESL IO  : op D aa lar li?  6 Oktaler 1931, telkens 
om 2 ure nam iilig  ter herbsrg ‘ Sint HLlonius „ be
woond door Heer Frederic Kerokhof.

1/2 0'0 INSTELPENNING.

De koopers worden vrien lelijk verzocht hun trouw
boekje of een uittreksel huner geboorteakt mede te 
brengen.

UIT TSR  H I N D  TS K 0 3 P

2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te IS£}H£M.

Zich te bevragen bij den Notaris LE C013ESIER.

Studie van d^n Notaris
Alberic LE CORBESIER te Iseghem.

T O E S L A G  op D insdag  1 3 S e p te m b e r 1 9 2 1 , om
3 uren namiddag in T  VREDEGERECHT te Iseghem.

van VIJF wegelegene

W O  O N H  U I  Z E N
te LENDELEDE, Klytgat,

bewoond door verschillige.



MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPO ED IGE  E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In 't groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE PÈLICHYSTRAAT, 12, I C C f i U r M

recht over St Hiïoniuskerk

VERKOOP IN T  GROOT EN IN T  KLEIN
VAN

Versehe en ingelegde Visch

PEKEL HARING 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Isidoor VANBEYLEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM.

Doctor H. Van Quaethem 
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 
fn coutil of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem.

Openbare Verkooping.
Stad ISEGHEM.

I. — De herbv-c “ ROODE POORT * met stalling n 1 a, 50 ca. : gelegen op de Zegeplaats.
Bewoond door M. Jules Bourgeois.

Ingesteld mils 21,000 fr.

II. — Een WOONHUIS dienende voor Winkel met 65 cent. gelegen hoek Zegeplaats en Ketelstraat.
Bewoond door M. Cyriel Depreitere.

Ingesteld mits 6.000 fr .

III — Da herberg “ DE EENDRACHT , met 5 a. 40 ca. gelegen in de Slabbaerd«traat.Bäwoond door M. Camiel Dagheldere-Decoopman.
Ingesteld mits 5,000 fr .

Gemeente IN G E L YtCJNSTER
De wel gekende herberg en standplaats “ DE DRIE KONINGEN „ met II  aren dicht bij de Plaats. Bewoond door M, Jules Soenens.

Ingesteld mits 23,000 fr .

0 VERSLAS Woensdag 14 September 1921,om 4 ure (5 ure stipt) te Iseghem in “ DE ROODE PÖORT „ voornoemd.
XJlt ter liandl te koop

eene zeer goede partij

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

Gn.ot 50 aren 92 centa.

g e le g e n  t e  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.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

ire
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Ide lb rouw erij Gebroeders Calleùaut, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

IN  DE GOUDEN PLU IM  

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK v a n
Gemaakte Yronw- en Kinderkleederen
Oroote 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 aaukoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

tipS 'Hf  i ' ï g j s n  ragj rj cwws’s JTççfV.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
^  SPOEDIG EN VERZORGD WERK

fflraand Denys-Hoehepied 4
| j  Dweersstraat, 17, IS E G H E M

"irrfrr ‘"mr "f irtiïfr - -̂ mir ' - rtifiViï 't raffel t 1 'rn1 ' '' W *
K W * W Ä r» ( V> WP »  Ä W

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U IS  V A N  \ Ä R T R O U W E N

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 achoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
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 N -ordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Mevrouw W YK ES

(volgens een foto)

MRS, WYKES (from photo».

Onophoudende pijn in den rug 
Snelle en Volledige Genezing

Wordt gij s’ morgens wakker met 
een gevoel van loomte en moeiheid, 
van stijfheid in de gewrichten en een 
vuilen smaak in den mond? Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of den rug gewaar’Voelt gij u  

zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dan moet gij u laten verzorgen wegens 
stoornis in de lenden. Kr hapert wat 
aan uwe lenden en het giftige pisguur, 
dat zou moeten afgescheiden worden, 
b lijft in t ’ bloed. De pillen De W itt 
voor lenden en blaas hebben een vol
maakten bijval genoten in duizenden 
gevallen en uit alle werelddeelen 
stroom<>n ons de getuigenissen toe.

Mev.® Wykes, 23, Victoriastreet, 
Nuneaton, schreef in 1912 :

« Gedurende meer dan 7 jaar heb ik 
een vreeselijke lendenziekte moeten 
doorstaan en heb heel scherpe pijnen 
in den rug geleden. Ik  heb meermaals, 
gedurende dit lange lijdenstijdperk, 
in zorgwekkenden toestand verkeerd 
wanneer de p ijn  me vooral in den rug 
en in de lenden te pakken had. Toen 
ik m ij moest bukken onderstond ik 
een echte marteling en de minste 
beweging deed m ij pijn. Ik  was als 
een schroef geklemd, die meer en meer 
toeneep. iïk beproefde verschillende 
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aanduide. Maar 
niets scheen m ij te kunnen redden. In  
den beginne van 1913 hoorde ik  van de 
pillen De W itt voor lenden en blaas 
spreken en ik besloot ze te beproeven.

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

Bijna 3  jaar later, in April 1915, 
schreef Mev. Wykes :

« De pillen De W itt voor lenden ea 
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. I)e pil
len zal ik steeds mot een gevoeld van 
diepe erkentelijkheid aau ieder aanbe
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van deze 
verheerlijkende getuigenis voortgaan 
te lijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De W itt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rhenmatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Bright- 
ziekte(nierziekte).Steedsbrengenzij u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de p ij
nen af en een zekere blauwheid de-’ pis 
bewijst dat het geneesmiddel(J\le 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne 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, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in  
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De W itt 
and O  Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanschrijven.

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

ganseh de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de*minsfe moeilijk
heid ontmoet om uw de eclite pillen 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den slop, zend de tegenwaarde aan 
het diclubijgalogen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het 
geen eene groote besparing verwezen
lijkt. O

E.-C. I'e  W itt et C°, 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkosht te Is eg hem , bij V e rh a m m s ,  13, M uktatraat; W yffe ls , 55, Marktstraat ; La lem an , 2, Brugstr

TE KOOP: Een dubbel salondeur, dubbel voordeur, 

vensterramen en dubbel deur voor ingemaakte kas

sen. Een motocyclette bij LEON DBIESENS, 

Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

G e v r a a g d  bekwame bureel bediende

hebbende zijnen militairen dienst geeindigd, of 

Jufvrouw zeer bekwaam voor bureelwerk — 

Goeden loon.

huis

D. SCHELDEMAN-0E 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.

ÜVCarktstraat, 4 4 ,  Iseghem .
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleédingsstukken

B IJZO N DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij 1

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. —  Rouwe in 24 uren.
RIJKE KEuT vÄN 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

Meenenstraat, ISdGHEM .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKW1KKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

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

Wacht niet tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoDrts neemt 
dadelijk eed CACHET KEPHIL.
A L L E E N  T E  B E K O M E N

B IT  D E N  U IT V IN D E R

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

I e Eiilß M rn-M
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
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM,

Java Sterk — D ubbel Sterk  
"Westminster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
V e r k o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

H U I S

J. Vanlandegliein-Beh leglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cra vatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baoien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODMHEDEN ,  
' vooe MANNEN- en VROÜ WENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen

Spéeialiteitj  van
GORSETS Merk H. D. B.


