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Politieke.
Telken male dat er een kiezinge op handen 

is, is er ook een hoop volk op den dril om 
kandidaat te geraken, nu bijzonderlijk dat 
volksvertegenwoordiger een baatje is waarmee 
men leven kan.

Wij en zijn nog maar zooverre, en reeds 
spreekt men van zes, zeven lijsten die zouden 
opkomen in November aanstaande.

Tusschen hier en dien tijd kunnen er nog 
opschieten, immers er zijn nog azijnlekkers 
genoeg die altijd entwaarover mistevreden zijn, 
en ’t en zijn ook geen mannen te kort die 
overtuigd zijn dat ’t land nooit wel en zal 
bestuurd worden als zij daaraan niet en helpen.

Eene andere vraag is of dat al onze reke- 
ninge maakt.

Vergelijkt eens vroeger bij nu.
Eertijds was er een partij die de verant

woordelijkheid droeg. De geldmiddels van 
't land werden verstandig en spaarzaam be
nuttigd ; de wetten die voorgedragen waren 
werden verstandig besproken, alles gewikt en 
gewogen en eens gestemd, ze waren klaar en 
uitvoerbaar. Men had ze genoeg overpeisd van 
te voren om achterna niet te moeten bestätigen 
dat men een dommigheid gedaan had met ze 
te stemmen, ’t En was wel de volmaaktheid 
niet, alle menschelijk werk blijft onvolmaakt, 
maar ’t was toch wel !

En nu.

Liberale en socialiste ministers steken hunne 
ministeries vol schrijvelaars van hunne be
schermelingen, of van de beschermelingen hun
ner vrienden. Van nu voort, ’t en is uwe 
bevoegdheid niet die den weg naar de bureelen 
openzet ; ’t is uwe politieke meening, en uw 
politiek werk als 't den minister aanstaat. Zoo 
zijn er m en ige  bureeloversten die meer politieke 
bekwaamheid hebben dan zakenkennis.

’t Is gewoonlijk in de bureelen van de mi
nisteries dat de wetten opgemaakt worden, 
’t Is te verstaan dat ze somtijds uit onbevoegde 
handen komende veel te wenschen overlaten. 
Eertijds waren een groot deel der volksvertegen
woordigers en senators rechtsgeleerden die 
verstand hadden van wettelijke teksten omdat 
ze daartoe door hunne studiën en door hunne 
dagelijksche pratiek gevormd waren. Was er 
aan ’t werk der ministerieele bureelen iets te 
kort of te veel, ze können het aanduiden en 
verbeteren, en men luisterde naar hunne te

rechtwijzingen.
Nu gaat het anders.

Uit de pen van onbevoegde . ambtenaren 
vloeit eene onvolmaakte wet. Maar met dat 
’t zoo dikwijls een partijwet is zoo wordt ze 
als partijkwestie voorgedragen, ’t En zijn de 
bevoegste mannen niet die ze bespreken, ’t zijn 
de politieke mannen, en in plaatse van serieus 
werk men krijgt partijwerk.

Burger, boer en werkman varen daar kwalijk 

mee.

Die toestand moet veranderen of ons land 
gaat naar de armoede, en naar de stokken.

Iedereen ziet het, iedereen wil het veranderen.
Het werkvolk, is van meening dat de redding 

maar kan komen als er veel van hunne werk- 
broeders in de besturen zetelen. — Ze zenden 
er veel mannen naartoe die bevoegdheid hebben 
in zake van werk en werkliedentoestanden, 
maar veel min t’huis zijn in zake van wet
geving en wettelijke gevolgen. Jongens uit 
het volk winnen daarbij schoone plaatsen, maar 
’t werkvolk zelf wint erbij onverstandige wetten 
die eer zijne belangen schaden dan dienen.

’t Werk is van ’t hoogste belang in onze 
samenleving, ’t moet vertegenwoordigd zijn, 
dat is klaar. Doch eene vraag is of de so
cialisten wel altijd ware bevoegdheden ter 
Kamer gezonden hebben.

De burgerij heeft ook hare belangen en ze 
zijn groot Tot hiertoe is er weinig gedaan 
voor de burgers. Velen zijn mistevreden en 
denken dat de schuld ligt aan de vertegen

woordigers Eenige schreeuwers en tafelsprin- 
gers benuttigen die mistevredenheid om hunne 
kandidatuur te stellen en zeggen stemt voor 
ons wij gaan ’t al verbeteren. W ij gaan de 
wereld keeren lijk een handschoen !

Z ’en denken nooit dat zij volstrekt on
machtig zijn. In plaatse van bekwaamheid en 
ondervinding hebben ze bijzonderlijk pretentie. 
Waar de bekwaamheid, de werkzaamheid en 
de dienstwilligheid van Minister Vândevyvere 
en baron Karei niet meer en kunnen, hoe -zouden 
zij, die noch die bekwaamheid noch die dienst
willigheid, noch die liefde voor ’t volk en 
hebben iets kunnen ?

Onze vertegenwoordigers kunnen te weinig 
voor de burgerij, omdat de burgenj niet ge
organiseerd en is gelijk de boeren en het werk
volk. Meer dan politiek is organisatie noodig, 
’t is zij die ’t politiek werk vruchtbaar maakt. 
Een volk heeft de wetten die ’t verdient. Als 
er eens organisatie is zal er meer kunnen 
gedaan worden, ’t Zijn nog onze katholieke 
kandidaten die dat inzien ; ze hebben een hun
ner, die ondervinding heeft en durf, die bewijzen 
geleverd heeft van zijn bekwaamheid gelast 
en aangesteld om die organisatie tot stand te 
brengen.

Ge ziet wel dat de katholieke partij voor 
de burgerij meer doet dan roepen en schreeuwen 
en mistevreden zijn.

’t Is dus in het belang der burgers de 
katholieke kandidaten te steunen 

Ze moeten dat doen eenparig.
’t Werkvolk is vereenigd voor de zijne, de 

boeren ook. De burgers en mogen niet ver
deeld zijn. ’t Is de katholieke vertegenwoordiging 
die moet zegevieren omdat zij alleen in staat 
is den wagen van ’s lands bestuur voort te 
trekken uit den poel van wanorde waarin hij 
nu versteld staat.

Als ge nen verstelden wagen wilt los krijgen 
ge moet al uwe peerden aan den dissel spannen. 
Immers met twee van voren en twee aan den 
lankwagen, legt er maar de zweep op en
reept maar Juuu ! Ze zullen trekken dat ze
zweeten elk al nen kant en de wagen |blijft 
evenverre.

En let wel op ; ’t en zijn maar groote partijen 
die entwat kunnen, al degene die naar de 
kamers gaan bijzondere belangen verdedigen 
zijn machteloos en kunnen niets.

Kijk naar de frontpartij : hare mannen hebben 
begonnen, met geheel de Kamers overende te 
z°tten, rijp en groen dooreen te klappen, en 
maar te zwijgen als ze t’enden asem waren,
of als ze zagen dat er niemand meer en lui
sterde achter ’t gene zij vertelden.

Sedert dien heeft men er nog weinig van 
gehoord, ’t Werk dat zij gedaan hebben komt 
uit op niemendalle, tenzij dat ze altemets in 
den weg gestaan hebben als er nuttige wetten 
te stemmen waren.

Ze zeggen voor hunne redens ; al of niets ! 
en ze krijgen het tweede 

’t Is al wel als ge daarvan niet en moet 

eten.
Nu komen ze te’ voorschijn met een pro

gramma. Al wat wel is op het katholiek pro
gramma hebben ze afgeschreven, en toen nog 
een deel erbij gezet. Ze denken misschien 
dat het in politieke gaat lijk in een verkoopinge : 
die meest biedt heeft het !

’t En is niet al te zeggen ’k wil dit of 
dat, ge moet nog zien of ge kunt verwezen
lijken wat ge wilt en tot nu toe hebben de 
fronters ’t contrarie bewezen.

Maar wat hunne partij van eersten af ver
werpelijk maakt ’t is dat zij als onzijdig opkomen 
en op die maniere eene plicht miskennen die 
iedere burger heeft tegenover zijn geweten en 
tegenover God.

Daarop komen wij nog weer !

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 Dinsdag 23 0ogsttot Woensdag 31 Oogst 1921 

(5de Vervolg).

’t Was nu dus Zondâg ! Maar voor de Be
devaarders is het te Lourdes altijd Zondag ; 
en zóó kwam het dat wij het hoegenaamd 
niet gewaar wierden ; tenzij toch eenige die 
vroeg, van rond 4 1/2 uren, wakker wierden 
van ’t klare luiden met de klokke. « Ehwel ! —, 
zei er een, al in zijn bedde liggen —, de 
menschen van Lourdes die een bittje doof 
zijn, zijn ’s Zondags hier de beste ; ’t is nu 
al een halvi uur dat die klokke klept en ze 
klept maar altijd voort !»  En ze klepte voort 
ook, nog een halve uur en nog, totdat hij 
eindelijk opstond en gewaar wierd dat het 
de brandklokke was die klepte, ’t Brandde 
ginder ievers bij een * Coiffeur » in de « Rue

de la Grotte » ; maar ’t meerendeel van onze 
jonkheden ’n vernamen ’t maar verre in den 
voormiddag, als ze bij ’t afgebrande huis 
voorbijkwamen. — De Iseghemnaars ’n waren 
toch ook geen pompiers te Lourdes : ’t is hun 
dan te vergeven !

Rond 8  uren vertrokken de ’t huisblijvers 
van den Vrijdag naa’r Gavarnie. Ze deden een 
prachtige reize en zonder tegenslag.-

Rond den noene gingen deze die absluut te 
Lourdes konden gemist zijn, naar Bétharram, 
om dààr met de andere leden van den Vlaarn- 
sehen Bedevaart een Wonderbeeld van Maria 
te vereeren. — Bétharram ligt op 15 km. van 
Lourdes. De trein brengt u tot de statie van 
Montaut-Bétharram ; en na 10 minuten te voet 
(800 m,) komt ge in ’t dorp. Eerst de won
derbare brug over de Gave, die dââr een breede 
waterplas vormt Die brug in 1687 gemaakt, 
uit ééne boog, is tot tegen ’t water overgroeid 
met iefte en ander groene hangranken Langs 
de brug ligt de oude abdij en daarnevens 
’t eigenaardig kerksken van Lestelle (1.036 
inwoners), waar ’t Lof gezongen wierd. Een 
Legende verhaalt dat Bétharram zijn oorsprong 
vin t in ’t feit dat een jonge dochter, in de 
Gave gevallen, aan O. L. Vrouw belofte deed 
van eene kapel te bouwen, indien ze kon ont
snappen aan de dood. Wat ook gebeurde. Zij 
kon zich aanstonds vastklampen aan den tak 
van eenen struik : Beau-Rameau, of in de tale 
van de streke : Bet-Aram ! Zij volbracht hare 
belofte en stichtte Bétharram. Inde 17deeeuw 
nog, wierd op den heuvel dicht bij de kerk 
een gansch eigenaardige kruisweg opgericht. 
In 1841 wierden, als statiën van dien kruisweg, 
15 kapellen gebouwd, met bijzondere merkweer- 
dige beelden en versieringen, de voornaamste 
herinneringen voorstellend van het Bitter Lijden; 
bijna allen verschillend van de statiën van den 
gewonen kruisweg. En boven op den heuvel 
staat een groote Calvarieberg en de kapel der 
Verrijzenis. — Van dââr heeft men een aller
aangenaamst zicht op den omtrek.

*
* *

’t Wierd intusschen toegestaan aan onze 
Jonkheden, die te Lourdes bleven, een kort 
uitstapken te doen naar den « Waterplas, of 
Lac de Lourdes ». —  De boog kan toch niet 
altijd gespannen blijven ! — Die Waterplas, 
persoonlijke eigendom, ligt op 3 km. Noord
west van ’t Heiligdom. Hij is 1800 m. lang 
en 600 m. breed ; van 5 tot 6  km. gaans in 
de ronde; en de meeste diepte is 1 1 meters. 
Dooreen bevat hij 4.216 601 kubieke meters 
water, ’t Is de grootste waterplas in het Pyre- 
neeëngebergte Hij is omringd door woeste 
bergheuvels bedektmetkastanjeboomen, esschen, 
beuken, elzen, hulste, en zelfs met eikenboomen. 
Bronnen en kleine waterloopen brengen het wa
ter bij, dat binst den zomer merkelijk mindert. 
Langs de boorden kruipen, in en over ’t water, 
veel moerasplanten van allen aard,, die de 
pleziertochtjes misschien wel aangenamer, maar 
’t aanlanden soms veel moeilijker maken. Die 
op ’t bootje vaarden, ondervonden best dat er 
middel is van nat te zijn zonder in ’t water 
te vallen ! — ’t Leeft toch ook iemand te Lourdes 
met ’t droogen van broeks en ondergoed !! — 
Onze mannen vonden toch, met wat witsel, 
middel om tegen 4 uren in orde te geraken, 
en deel te nemen aan de Processie van 
’t H. Sakramen,t. Na de Processie gemoetten 
zij Mgr Schœpfer, die ze erkende, en hunnen 
Turners-« Groet ! » vaderlijk beantwoordde met 
zijnen zegen.

Te 6  1/2 uren, na ’t werk, zou ’t portret 
getrokken worden van de Vlaamsche Brancar
diers. — 't Schijnt dat hét zeer wel gelukt is, 
maar we’ri hebben er nog geen gezien ! ? — 
De reizigers van Gavarnie waren te 6  uren 
t’huis gekomen en hadden nog wat tijd om 
aan de Grot te bidden en de kerken te bezoeken. 
Beschrijven wat er dââr al te zien is, zou ons 
veel te ver leiden ; ten anderen dat kan men 
in de boeken over Lourdes — Fransche en 
Vlaamsche — breedvoerig beschreven vinden. 
We raden zulke lezing met de aanstaande 
winteravonden ten zeerste aan voor de fami
liekringen. Met de godsdienstige aantrekkelijk
heid die ze altijd meêhebben, kunnen ze niets 
dan voor allen ’t meeste goed doen.

*
* *

Vele Bedevaarders deden dien avond den 
kruisweg op den Calvarieberg, links van de 
Basiliek. Ze klommen de krinkeiende wegen 
van den heuvel op en baden rekewijs bij de 
verschillige Statiën. Aan den ingang van den 
weg houdt een Engel de wacht met een kruis 
waarop geschreven staat : « In ’t Kruis ligt 
de Zaligheid ». Verder op, een overgroot kruis
beeld dat uitsteekt boven gansch den omtrek ; 
en dichtbij, de eerste Statie : Jesus voor Pila
tus ! » Een trap van 12 treden : de « Scala 
Sancta : Heilige Trap» leidt tot die Statie 
’t Is ’t afbeeldsel van den trap dien de Zalig
maker te Jerusalem beklom om bij Pilatus te

komen en die nu nog te Rome bewaard wordt. 
Niemand mag, tenzij op de knieën, dien trap 
beklimmen, en bij elke trede winnen de god
vruchtige bedevaarders verschillige jaren aflaat, 
en meteen voor de gansche oefening ook vele 
volle aflaten. De beelden, soms ten getalle van
1 0 , die de Statiën samenstellen, zijn allen in 
brons en manhoogte, zoo dat die kruisweg 
onschatbaar is, weg in weerde. Alles komt voort 
van giften van steden of van dankbare bede
vaarten. De berg is een goed 100 m. hoog, 
en bovenop staat de indrukwekkende kruis
planting met de 3 kruisen en de 12, als het 
ware, sprekende beelden, -r Wie die kruisweg 
doet en over weegt, wordt getroffen tot in ’t diepste 
van zijne ziel. — In ’t beneden komen gemoeten 
wij de begravénis van Jesus in ééne der holten 
van de bergrotse zelf, de kapel van O. L. V. 
van Smerten en ’t wonderbaar granieten kruis 
met, uit één stuk, 15 ingekapte verbeeldingen 
uit het leven van Jesus en Maria Een groote 
uur heeft de godvruchtige bedevaarder van doen 
om deze oefenin? te verrichten.

** *

Men belde met de belle van « Luz » : ’t Avond
maal was gereed ; en ’t cigarretje vlamde 
daarna ; en de mannen zongen « Ave Maria » 
in de Avondprocessie ; en.... één striep..., 
één !? .. en ’t was slaaptijd !

(’t Vervolgt).

In zijn vorig nummer heeft de Iseghemnaar 
het telegram medegedeeld dat M. Cam. Vanden 
Berghe, namens den Hoenderbond « ’t Neerhof *, 
naar Hare Majesteit de Koningin gezonden 
heeft op het keurig feestmaal aan de Jury
leden door het Inrichtingscomiteit aangeboden 
den dag van het openen der Tentoonstel
ling ; de vaderlandsche redevoering van den 
Voorzitter en het telegram wierden luidruchtig 
toegejuicht. Daarna wierden de Juryleden alsook 
de Commissarissen en de Exposanten bedankt 
voor hunne welwillende medewerking.

En inderdaad men mag zeggen dat de 
Expositie eenen grooten bijval heeft verworven. 
Begunstigd door een prachtig zomerweder heeft 
zij gedurende drie dagen liefhebbers, kweekers 
en nieuwsgierigen in groot getal naar de fabriek 
der HH. Dupont uitgelokt, die ter dier gele
genheid allerlieflijkst was opgesmukt.

Al de bezoekers, en vooral de kenners, waren 
het eens om te verklaren dat, voor wat de 
weerde der tentoongestelde dieren betreft, onze 
expositie alle andere, sedert den oorlog gehouden, 
overtrof. Er hadden kunnen meer loten zijn, 
maar de aangewezen datum was slecht gekozen, 
en ook de weigering van den Minister van 
Spoorwegen van, gelijk het gebeurde vóór 
den oorlog, vrachtvrij te laten de dieren terug
sturen, had nog al eenige liefhebbers doen 
afschrikken voor de" groote kosten, ’t Is te 
hopen dat, te naaste keer, men de belangen 
van den hoenderkweek, zoo voordeelig voor het 
heropbeu.ren van den landbouw in de verwoeste 
streken, beter zal verstaan en niet meer dwars- 
boomen.

Nochtans, herhalen wij, er waren veel sçhoone 
en kostelijke dieren Hierna geven wij de 
volledige lijst der tenloonstellers Iseghemnaren, 
met de prijzen die zij gewonnen hebben. De 
schoonste loten onder de kiekens waren het 
parket Iseghemsche Koekuiten, van M Cam. 
Vanden Berghe, het parket Wyandotten, het 
parket en de trio Leghorns van M. Tancré 
(St Amandsberg), de Braekels van M. Paulet 
(Ronse), de Faverollen van M B. Rosseel, de 
Minorcas van M G. Maertens, eene hen Leghorn 
van M. Vanneste, de dieren met kobbe van 
M. Pipyn (Gent), de Rhode Island en Orpingtons 
van M Van Assche (Gent), de Iseghemsche 
Koekuiten door M. Valère Laridon en ook wel 
de Vechters door M. Van Beneden tentoon
gesteld. Menige andere loten waren hoogst 
merkweerdig, ook bij de duiven, kalkoens, 
konijnen en kleine rassen.

Met veel belangstelling wierden de dieren 
in oogenschouw genomen. Daartoe hielp de 
Palmares, die inlichtingen gaf over de verschillige 
soorten en de behaalde prijzen, en die de namen 
der eigenaars vermeldde. Dank aan de goed 
ingerichte werkdadigheid en de dienstveerdigheid 
van den drukker, M. J. De Busschere, was 
dit boekje reeds in gereedheid, zonder fouten 
en met keurig uitzicht, enkele uren nadat het 
was opgesteld door de secretarissen van den 
Hoenderbond, wier taak in geheel de Ten
toonstelling niet gemakkelijk of licht gewezen 
is. De jonge commissarissen hebben ook bij 
het uit- en inpakken en binsf den duur van 
de Expositie neerstig en voorbeeldig gewrocht. 
De heer Benoit Rosseel, die de versiering der 
zaal op zich genomen, had verdient bijzonderen 
lof, alsook zijne helpers L Colpaert en Aug.



Van Beneden. En allen deden opgeruimd ten 
besten elk zijn werk, aangemoedigd dat zij 
waren door het luimig woord en de gulhertige 
vriendschap van hunnen ervaren en verdien
stelijken Voorzitter M. Camiel Vanden Berghe, 
zonder wien er noch expositie, noch maat
schappij zou tot stand gekomen zijn. Waar 
immers in Vlaanderen, zou men dergelijke ten
toonstelling kunnen inrichten? Om zulken bijval 
te bekomen moet men kunnen ïekenen op 
veel kennissen, kweekers en Juryleden van 
elders, die hunne welwillendheid willen betoonen; 
men moet nog kunnen beschikken over andere 
elementen, en vooral een lokaal vinden. M. en 
M me A. Dupont hebben met bereidwilligheid het 
bestier van den Hoenderbond ter zijde gestaan ; 
zaal en Bodega waren lief en aantrekkelijk

De Gift der Koningin viel ten deele aan 
de heeren Firmin Vanneste en P. Cousinne, 
en bestaat uit twee trios Ardennensche rassen, 
alhier teenemaal onbekend, maar die men zegt 
beste legkiekens te zijn.

Kortom de Tentoonstelling, druk bezocht, 
, heeft aan Iseghem een paar dagen van leven 
gegeven, en het is te hopen dat alle liefhebbers 
en kweekers met nieuwen iever zullen werken 
om aan de Internationale Tentoonstelling, die 
alhier waarschijnlijk in 1923 zal gehouden 
worden, eene buitengewone belangrijkheid en 

luister te geven.

HEBBEN BEKOMEN :

. (N. B. Verkortingen : E  P. is eereprijs. i is eerste 
prijs, 2 is tweede prijs, 3 is derde prijs, enz.)

MW. C. Vanden Bjrghe : Iseghemsche Koekui- 
ten : drie EP, twee 2, 3, 4 ; Vechtersras : 1 ,2 ;

Leghorns : 3.

Valère Laridon : Isegh. Koekuiten : twee EP.
Joseph Verhamme : Hutteghem : drie EP, 3.
Benoit Rósseel : Faverolles : EP, 2, 3 : Leg

horns : 2 ; Is Koekuit : 3, 5.
Joseph Depoorter : Mechelsche Koekuiten : 

EP, 2; Iseghemsche Koekuiten : EP; Hambourgs:
1,2; Braekels : 2, 3.

Firmin Vanneste : Leghorns : EP, 2.
M me A. Dupont : Kleine rassen : EP 1 ; Gan

zen: 2 ; Konijnen : EP.
Aug. Van BeneUen : Vechtersras : drie EP 

Leghorns : 2 ; Culbutants : 1.
Gustave Maertens: Minorcas : twee EP. 2; 

Braekels: twee 1 , twee 2 .
J. Lybeer : Is. Koek. : 2.
R. Rosseel : Is. Koek. : 3
Michel Verhamme : Is Koek.: 4.
Jan Moerman : Is Koek. 5.
Maddens : Mechelsche Koekuiten : EP, 1, 2
AmandVanden Berghe : Faverollen : 2.
Ch'-L8 Biesbrouck : Kalkoens : EP.

In de Reizigersduiven :

P. Decoene : drie EP.
A Demeulemeester : drie EP.
A. Verhaeghe : twee EP, 3.
P. Van Coillie : twee EP, twee 2 .
Ars. Wybo : EP, twee 2.
Aug. Van Beneden : EP.
Lambert : 4.
Strobbe : twee 2 .
J Vandeputte : 2, 3.
A. Bogaert : 3.

Zegelrecht voor kwijtschriften.
Luidens-.artikel 24 der wet van 28 Augustus 

1021, houdende invoering van nieuwe fiscale mid
delen, hetwelk met ingang van 10 Oktober van 
kracht werdt, is het zegelrecht voor de kwijtschrif
ten ten bedrage van 500 frank en minder op
10 centiemen gesteld.

Derhalve is het recht van 5 centiemen gevestigd 
bij artikel 1 der wet van 24 O.itober 191?, voor 
de vrijmakende geschriften ten bedrage van meer 
dan 10 frank doch 100 frank niet overtreffende, 
afgeschaft.

Echter gedurende een tijdvak van twee jaar, 
te rekenen van 10 Oktober 1921, mogen, voor 
de betaling van het recht van lien centiemen ge
bruikt worden.

De vrijstelling bestaande ten gunste der kwijt
schriften welke tien frank niet overtreffen, blijft 
voortbestaan.

Dus van 10 October voort ; Kwijtschriften voor 
eene som van min dan 10 fr. en moeten geen 
zegel hebben.

Van tien frank voort tot vijfhonderd moeten ze 
een zegel hebben van 10 centiemen.

Doch die tien centiemen mogen eropgeplakt 
worden bij middel van twee zegels van vijf.

Na twee jaar en zijn de zegels van 5 centie
men niet meer gangbaar.

Voor meer dan 500 fr. blijft de wet lijk te 
voren.

Oproep aan de kinders 

der Oud-Strijders van 1830.
Door tusschenkomst van den Heer Max, Bur

gemeester van Brussel en Volksvertegenwoordiger, 
Eere Voorzitter der maatschappij der Oud-Strijders 
van 1 '30, worden er ernstige werkingen op touw 
gezet ten ein Ie van hel Staatsbestuur eene toelage 
te bekomen voor het fonds der oud-strijders af- 
stamelingen van 1830. Omtrent een lOOtal van 
die afstamelingen zijn nog in leven die 60 lot 
70 jaren tellen. Het ware dus wenschelijk dat de 
kinders van de oud-strijders van 1830, hun adres 
laten geworden tot het bekomen van dat hulpgeld, 
en zich weriden tot het Algemeen Sekretariaat der 
Maatschappij der Oud-Strijders van 1830. Kerklaan, 
32, Macheles', bij Vilvoorde.

De Voorzitter,
Kolonel Gorme, intendant.

Naschrift. — Ter (lier gelegenheid konden wij 
in bezit komeij, der naamlijst van onze voorouders, 
de patriolten van 1830, inboorlingen of bewoners 
van Iseghem, die voor onze vrijheid alsdan ge

streden hebben ; volgeern zouden wij ze mededeelen 
aan onze lezers. Wenschelijk ware het indien wij 
eens mochten in bezit gesteld worden der docu
menten die ons hierover kunnen inlichten.

De datum der verkiezingen.
Alhoewel er nog niets officieel is besljsl, is 

het zoo goed als zeker dat de wetgevende ver
kiezingen zullen plaats grijpen den Zondag 13 
November en de provinciale verkiezingen acht 
dagen later, ’t is te zeggen den 20 van zelfde 
maand.

I et Vrouwenstemrecht.
De( harde strijd voor het stemrecht der vrouwen, 

die deze dagen geleverd werd tusschen katholieken 
en tegenstrevers,inSsnaat en Kamers,is uitgestreden.

In 1921 mogen de vrouwen niet medestemmen, 
maar tegen de volgende provinciale kiezing zal 
het stemrecht hun reeds verleend zijn. Op zulke 
overeenkomst is men ’t akkoord gerocht.

Negen en twintig Kamer- en Senaalheeren hebben 
de bsloften schriftelijk onderteekeni van het vrou
wenstemrecht voor .de provincie te stemmen in 
de volgende zittijd. Hier volgen hunne namen. : 
MM. Vandervelde, Anseele, Destrée, Wauters, Fisher, 
Uitroever, De Schitter, Vinck, Hoen, Van Hoye- 
landt, Verlinden, Max Hallet, Cnudde, Sondan, 
Bouchery, De Bruyne, Van Vlaanderen, K. Huys
mans, Lampens, Coppieters. Vande Meulebroeck, 
Colleaux, I'irard, Eeckeleers, Wittemans, Debrou- 
wer, Demblon, Vanlandeghem en Michels.

Naar men ziet, zoekt men in deze lijst vruch
teloos de namen van Debunne, Dierkens, Van- 
dêvelde ! !

TEN BUREELE VAN DIT DLAD

Rousselarestraat 9 7, ISEG-HEM
TE V ERK R IJG EN

=  RABBONI =
Eenvoudige overwegingen -  Dit boek in ver

schillige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voor jongs dochters en 
religieuzen, en is in schooue gerievige handboekjes 
zorgvuldig in percaline verbonden.

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk onder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.

R A R R  1W  i *s ee11 ^er *30S*;9en aangenaamste 
n/AÖD J  I I  ■ geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3,5 0 fr. per boekdeel. 

Maanverduistering.
In den nacht van 16 op 17 October a. s. zal 

een gedeeltelijke maansverduistering plaats heb
ben Ten onzent zal het verloop 'van het |natuur- 
verschijnsel, bij gunstig weer, duidelijk te volgen 
zijn. ■

De verschillende fazen van de verduistering 
zijn : Begin der verduistering 9.14 u. ’s avonds ; 
maximum 10.54 u. ’s .avonds; einde 12,34 u. 
’s nachts.

Een stoomketel gesproken te Gullegta.
Donderdag morgen, rond 10 ure, is in de oude 

fabriek van E. Coussement, terwijl de werklieden 
aan den arbeid waren, de machineketel in de 
lucht gesprongen. Twee werklieden werden ge
dood en verschillige erg gekwetst wraronder ook 
den baas .der fabriek. De telefonische leiding 
der gemeente is gansch ontredderd en vele ruiten 
in stukken gevlogen.

I n ’t jaar 1 8 9 5  had dusdanig ongeluk plaats in 
Iseghem, den dinsdag 26 November, toen de ma
chineketel sprong der borstelhoutmakerij van 
Emiel Azou-Lafaut, Rousselarestraat. Meer dan 
50 huizen wierden beschadigd. Zijn zoon Adolf, 
oud 15 jaren, wierd erg gewond en door den 
E H. Jacob berecht. Denzelfden dag rond 2 ure 
is hij overleden.

Kortrijk. — Door den trein verrast. —  De 

genaamde René Staesens, spoorwegbediende, 27 
jaar oud en ongehuwd, werd Dinsdag morgen 
door den trein n. 3198 komende van Brugge, in 
de statie van Kortrijk, verrast en vermorzeld. Het 

lijk is naar het gasthuis overgebracht.

STADSNIEUW S.
Een bediende van den ijzerenweg, zekeren Ca

miel Kerkhof, J8 jaren vader van 6 kinderen 
wonende te Cachtem is Donderdag avond in ’t naar 
huis gaan langs den] ijzerenweg door dç koopwaren- 
trein verrast geweest en doodgereden.. Het was 
een braven en neerstigen werkman, die van eenieder 
geacht en bemind was.

Eene welverdiende onderscheiding.
De genaamde Emiel Vanneste, oud-strijder, heeft 

vanwege het Ministerie van Landsverdediding twee 
medalies van oud-strijder bekomen. levervol en 
getrouw lid van het muziek der stad, zullen zijn 
vrienden hem Zondag aanstaande om 11 ure‘ een 
bewijs van genegenheid betoonen met éen schoon 
feest in te richten te zijner eer. Geheel de Gent
straat zal dien dag in Volle feest zijn.

Priesterlijke Benoemingen
Over eenige dagen werd E. H. .Odile Spruytte 

door Z. H. de Bisschop van Brugge benoemd als 
Proost der sociale werken te Iseghem. Deze jonge 
priester is afkomstig van Rumbeke en wierd te 
Brugge priester gewijd den 17 Juni 1916. Binst 
den oorlog gaf hij de klas van Rethorika aan de 
studenten van Iseghem en omtrek in een provisoir 
Collegie die E. H. Delaere had opgericht in het 
klooster der EE. Paters Capucienen. Na den oorlog 
studeerde M. Spruytte aan de Hoogeschool van

, * »  S W A N  P E N N E N
Het beste en gekendste merk 

der inktpennen
TE VERKRIJGEN 

i  ten Bureele van 
“ De Iseghemnaar,,

Leuven. Langs moederlijke zijde stamt M. Spruytte 
-af van de familie Liborius Van Acker-Verhuist van 
Isoghem en verders van Jean Baptist Verhi 1st en 
Jean Verhuist zijn zoon, Hoog-Ballius van Iseghem, 
welke dit verheven ambt bekleed hebben van 1739- 
1783 waarvan ook E. H. Vincentius Verhuist, zoon 
van J. B. Verhuist en Isabella D’Haveloose voor- 
noemd, geboren den 21 Dec. 1744 en overleden 
Pastor van Coyghem, den 22 Nov. 1836.

HOOGESCHOOL U ITB R E ID IN G
Toekomende week zulien de lessen opnieuw 

beginnen in de zaal der « Jongelingen Con
gregatie op Dinsdag 25n te 6  ure over vrouwenbe
weging en Donderdag te 6  ure over zielkunde*

De nieuwe leden die begeeren eraan deel 
te nemen worden verzocht hunnen naam op 
te geven bij Jufv. Germana L a fa u t , Kerkstraat, 1 .

Burgerstand -  iseghem
GEBOORTEN :

Cecile Maelfait, dv. Albert en Vanaudenaerde 
Angeline. — Ivonne Duyck, dv. Joseph en 
Vandekerckhove fjuliana — Lucienne Degezelle, 
dv. Achiel en Vyncke Celina. — Simonne 
Verhaeghe, dv. Leon en Martha Lemaître. — 
Mariette Vuylsteke, dv. Jules en Vermeulen 
Marguerite. — Jules Vannieuwenhuyse, zv. 
Joseph en Raes Irma.

STERFGEVALLEN :
CamiekKerckhof, oud 33 j. echtg. Flavie 

Defranck. — Julius Verhoeye, oud 50 j. eclitg. 
Marie Vandenberghe.

HUWELIJKEN
Tandt Joseph, oud 19 j. metser en Houth'aeve 

Alida. 21 j borstelm. — Depoortere Michiel, 
oud 25 j. velomaker en Julien Virginia, 23 j. 
huishoudster. — Perneel Cyriel, oud 25 j. 
borstelmaker en Baert Julia, 24 j huishoudster.
— Vanderbeke Cyrhl, oud 32 j. kleermaker 
en Loncke Idonie, 34 j. huishoudster.

E M E L G H E M .
Ze lukken, in hunne feesten te Emelghem. Na 

de prachtige installatie van E. H. Pastor is de 
nieuwen Burgemeester Heer Camiel Stragier-Maes 
ook plechtig ingehaald geweest verleden Zondag. 
Geèn onkosten wierden gezwicht, ’t was waarlijk 
het zien weerd. Veel volk en hertelijke geluk
wenschen en gulhartig onthaal op geheel de pa- 
parochie.

TE VERKRIJGEN BIJ

Gustave V E R C A M E R T
BRUGSTRAAT, 10

Versehe KERN8MSLK in Flossctien
der melkerij LEGIA Kortrijk. 

H É L È N E  D E L  E U ,  Kasteelstraat, 25. 

Vraagt werk om toppen der schoenen te 
vernissen.

BEKWAME BEDIENDE kunnende de schrijf- 
machien en hebbende voldaan aan militairen 
dienst wordt gevraagd in eene belangrijke 
fabriek.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

VEEL MEER STERVEN VAN TE VEEL 
DAN TE W EIN IG  DOOR DE KEEL., daarom 
VERZINT EER GIJ BEGINT. — Zijt niet 
roekeloos, wanneer gij wat spaargeld hebt, 
met het in ongekende ondernemingen te storten, 
maar wendt U eerst in volle vertrouwen, voor 
uwe spaarpenningen, tot onze Agenten uwer 
streek, die met de meeste bereidwilligheid en 
kosteloos, alle inlichtingen zullen.

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 FRA.NKS.
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.

STAD ISEGHEM

OPENBARE AANBESTEDING
Op D in sd a g  3 5  O ctober 1 9 3 1 ,  

om 5 uré namiddag', 

in het “ Hotel Royal „ te Iseghem zal overgegaan 
worden tot de opening der aanbiedingen, ingediend voor 
de uitvoering van het eerste lot dér werken tot op 
bouw eener fabriek voor rekening der :

Naamlooze Vennootschap

HUILERIES VAN DE M00RTELE
te ISEGHEM.

De aanbiedingen, op zegel, moeten, aanbevolen, ter 
post besteld zijn, ten' laatste den maandag 24en in den 
voormiddag.

Plans, bestek en lastenkohier liggen tsr inzage van 
de Heeren Aannemers in de bureelen van den Heer 
VV. VERCOUTERE, Bouwkundige-Ingenieur, 5, Pelichy- 
straat te Iseghem (Telefoon 14)"en 18, Veldatraat te 
Gent (Telefoon 2949), vanaf maandag 17 Octobjr. 
(Gblieve voorafgaand} telefonisch b jesnkouutte vragen).

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 
Voorbehoud . . . » 145,099,540,45
Maatschappelijke som . » 207,099,540,45.
Stortingen op cLe Spaarboekjes 

gevende 3 o/o intrest 

zuiver van belastingen 

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE
BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 

Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meefien, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper.

DE BANQU: DE COURTRAI ontvangt KOSTELOOS 
aan hare winketten de inschrijvingen op de NIEU
WE BELGISCHE LEENING 6 0/o tot Consoli- 
dearing van 1921.

O.F »  ZONDAG 16 OCTOBER 1931 

Groote Prijskamp op twee nieuwe

- BILJ ARDS -
van het huis Leon Verduyn

in ’t Gasthof “ DE GOUDEN LEEUW,, Gentstraat,

__ bij V a lè re  CLEMENT-DE MASURE.

S 5 0  F R A l V K l E r i J  F > R I J Z B ] V

Verdeeld als volgt : 100, 70, 50, 30 en eene schoone 
verrassing voor de grootste serie.

Het begint om 2 1/2 ure zeer stipt.

C O R S E T S  O P  M A A T
Ons welgekend huis van Corsets gevestigd 

Nederweg, 22, is heden overgebracht Rous
selarestraat, 233.

Benevens toebehoorten van Corsets, verkoopen 
wij ook, Witgoed, Mans- en Vrouwhemden, 
Cache-Corsets, Broeks, Schorten, enz. enz.

HIMPE- VFIOMÆN.

S C H  O E N E N
Van heden af alle slach van beste WINTER- 

SCHOENEN te bekomen, genaaid of genageld 
aan de goedkoopste prijzen. Men aanvaardt ook 
alle herstellingen

bij Louis VANRUYMBEKE-GIROF
90, Gentstraat 90, ISEGHEM.

Jules PATTYN PARMENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

busschere , beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

STAD ISEGHEM ~

O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G
der herstelling van oorlogsschade 

aan de steenwegen 
Iseghem-Wynkel St Eloi en Iseghem-Lendelede

Het Collegie van Bürgern'ester en Schepenen der 
Stad Iseghem, laat weten dat

Op MAANDAG 24  OC T O BER  1921

om* 5 ure namiddag, op het Stadhuis, bij gesloten in
schrijvingen zal worden overgegaan tot de openbare 
aanbesteding van de onderneming betrekkelijk de her
stellingswerken der oorlogsschade aan de steenwegen 
van groot verkeer Iseghem-Wynkel St Eloi en Iseghem- 
Lendelede.

Bestek fr. 184,044,60
Borgtocht 5 o/o van den aanbestedingsprijs te storten 

na de goedkeuring der aanbesteding door de bevoegde 
overheid. De aanbiedingen bij aanbevolen brieven aan 
den heer Burgemeester te zenden, moeten uiterlijk op 
de post besteld worden den 22 October toekomende.

Het lastenkohier kan geraadpleegd worden op het 
Stadhuis binst de gewone bureeluren te rekenen van 
heden.

Iseghem den 3 October 1921.
BIJ BEVEL
De Secretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. W-BRBROUCg. Cyr. STAES.

Burgerlijke Godshuizen jle r Stad ISEGHEM

OPENBARE

A A N B E S T E D I N G
der Herbouwingswerken der Hofstede

— van hst Ouimanhuis te Iseghem —

Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen der Stad 
Iseghem, maakt bekend dat er op

V R IJD A G  21 OCTOBER 1921

om 4  uren namiddag, in de vergaderzaal van het 
Oudmanhuis, zal overgegaan worden tot de openbare 
aanbesteding der herbouwingswerken der hofstede, van 
het Oudmanhuis alhier

Bestek fr. 74,833,41
Bestek en lastenboek liggen ter inzage der belang

hebbende in het Oadmanhuis te rekenen van heden 
’s moreens van 9 tot 12 uren. ’s namiddags van 2 tot 5 
uren (Zondagen uitgezonderd).,

Voor nadere inlichtingen zich wenden tot bij M. Louis 
VERSTRAETE. bouwkundige, Nieawstraatte Iseghem. 

Iseghem den 5 October 1921.
NAMENS HET BESTUUR 

De Sekretaris, De Voorzitter,
Fr-. Kerckhof. Em. Vanden Bogaerde.

STAD ISE G H E M .

N I J V E R H E I D S S C H O O L

Opening der Leergangen.
Leergang van Handel Boekhouden : Maandag 17 Oktober 

om 6 ure ’s avonds.
Leergang van Bouwkunde, Projectie, Lijnteekenen, 

Rekenen, Meetkunde, en Metriekstelsel : Dinsdag 18 
October om 6 ure ’s avonds

Leergang van Engelschleer : Woensdag 19 Oktober 
om 6 ure ’s avonds,

De openingsdatum van den leergang van Stoomtuig- 
leiding zal later vast gesteld worden.

J. V ercoutere, Bestuurder.

STAD ISEGHEM.

NIJVERHEIDSSCHOOL

De Bsheerraad der Nijverheidsschool doet een oproep 
tot kandidaten voor de openstaande plaatsen van :

Leeraar in de Dnitsche taal en Hulpleeraar van 
Boekhouden.

Scbriftelijke kandidaatstellingen te richten aan den 
Heer J. Vercoutere, Bestuurder.

Iseghem, 14 October 1921.



G R O O T E N  A F S L A G
OP

W e k k e r s  en R e g u la te u rs

BIJf l .  I W o e n a e F t - J l o p p e
29, Roussel restraat, ISEGHEM.

AANSTONDS GEVRAAGD goede timmermans, 
goed loon bij René TUYTENS, Rousselarestraat 
N° 186, Iseghem.

Gevraagd bij de Gebroeders De Fauw. GOEDE 
SNIJDERS

HUIS VAN VERTROUWEN.

J . Vanlandegliem-Beliaeghp
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

G R O O T H A N D E L  
in alle benoodigheden voor mans- en vrouw- 
kleermakers, alsook groote keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

Eenig huis voor Iseghem en omliggende voor 
CORSETS H. D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 192 2 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR  
— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

J P r i / s ,  30 centiemen.

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

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht
2° op termijn van een jaar 

3“ op termijn van twee jaren

4.00 °/° 
4.50 °/°

5.00 o/0

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

2° op veartiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

AANKOOP eil VERKOOP van Fransch, Ëogelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan min bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEMAILLE dokter in gsneeskundä Rumbake,
Eugène VESHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
t C| rrnnu . Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) TELEFOON . Bestuur . 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzerconstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.

Technlsch-bestuurder :
D. M. de NORONHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Raadgevend-lngenieur 
Hoogleeraar MAGNEL.

Vedarlandscïe Teitoaastelliag der Bomijïerlieid, Gsat 1921 : GOUDEN MEDALIE

Filiaal : 5 , de Pèlichystraat, te ISE G H E M . Tefefoon, H  

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

Kunsttanden, 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 DELCROIX en EDIVI'» 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.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R aym ond M A E S

—  M a r k ts t r a a t ,  4 4 ,  I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

A X A
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

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R  A i  =====

A t e l ie r s  de C on stru ction  
A p p a reilla g e  haute et ba sse  ten sion  

T ra n sîo r m a teu r s  
C abin es a érien n e et

P o s t e s  de tra n sform a tion  
lu  sta lla tion s  

B obin a ge en to u s  g en res
haute et ba sse  ten sion  

M o te u r s  — C o m m u ta trices
— A c c u m u la teu r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

Ä .  O e Y o s - P i l l e f )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 
VERVOERD IEN ST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel PicardiSn 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 .

Bergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen

seffens te verkrijgen bijG E R M A I N  D I C K
t e le fo o n  338, - -  73, Coupure, GENT.

R e c h tstr e e k sc h e n  in v o e r .

Sehr ij nwerker s
gevraagd bij Joseph MARTIN-VANDEN BEEGHE, 

Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

Openbare Verkooping;
van zeven

Woonhuizen en Land
onder

ISEGHEM en EMELGHEM.

teDe Notaria C O F 1 3 E S I E R
Iseghem zal openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.
Koop I. — Een Woonhnis, zijnde de zuidkant eener 

driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen 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 11,50 fr. per maand, lasten vrij.

Koop II. — Een Woonhuis, zijnde het midden der 
bovengezegde driewoonst, en 'medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote. in ’t kadaster 
bekend bektie B, nr 319a en deel van nr 320a, voor de helft, 
te nemen langs den noordkant, samen groot volgens 
kadaster 7 a. 48 cent.

Gebruikt door Heer Henri Werbrouok, 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, nra 325a en 324a, 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 vnor grootte van 1 a. 30 cent.

Gebruikt door Heer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, la»ten vrij.

Koop V. — Een Woonhuis, zijnde de oostkant van 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen t® Iseghem, wijk Zevekote, in het kadaster 
bekend Sektie B, nrs 326a en 327b en voor eene ge
zamentlijke grootte van 3 a. 52 cent.

Gebruikt door Heer Joseph Lamotte, mits 9 fr. 
maand, lasten vrij.

De laatste 20 0/0 pachtverhooging door de wet 
gestaan werd niet toegepast.

GEMEENTE EMELGHEM.
Koop VI. — Een Woonhuis, zijnde 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 Bïtaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop-VII. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
van bovengemelde tweewoonst, afhankelijkheden en mede
gaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, in ’t kadaster bekend Sectie A, nrs 916a 
en 9l7a, en voor eene ge/.amentlijke grootte van 19 a. 
02 cent.

Gebruikt door Heer Cyriel Debusschere, mits 105 fr. 
s jaars, lasten vrij tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop VIII. — Eens partij Zaailand, bruikbaar als bouw
grond, gelegen te Emelghem, wijk Haaipandei, in ’t ka
daster bekend Sektie A, nr 909 en voor eene grootte 
van 21 a. 20 cent. ; palende zuid aan eenen gravierweg.

De laatste 20 O/o pachtverhooging door de wet toege
staan werd niet toegepast.

Gebruikt met koop VI,

De oorlogsschadevergoeding wordt medeverkocht. 

Z I T T I I V G - E I V  :
TOESLAG : op Dinsdag118 October 1921, ter herberg 

"De Oraote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
Verstraete, tetsegUem, om 2 ure namiddag.

per

toe-

2 Wij hebben *  
•  slechts # 
j  KOKO •  
2  gebruikt■ J

2*é#éöég
% ft/iets 
J  evenaart 
J  KOKO.

\• • • • • • • •

HET IDEALE 
HAARVERSTERKER
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verl'rischt 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig- haar ; 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geelt.

KOKO houdt het uitvallenvan het haar tegen en staat ver boven alle gelijksoortige Produkten.
OVERAL TE KOOP 

3>25( 6.—p 10.-™
Bereid door 

K0K0 MAR1C0PAS & C°, Limited 
Bevis Mark, LONDON E. C. 

Algemeen depot voor België : 
Maison Louis Sanders 

22, Rue de la Glacière, Brussel

K 0 K 0  S H A M P O O
d r o o g  o f  n a l *

te gebruiken. 5 0 -
Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apotheker WYF- 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat, 2 .

WAT SCHOONE KLEUREN 
HEL AAS! ZIJ VERDWIJNEN SPOEI >IG 
d o c h  d it  is ra p  hh rstelo  m a d a m e

INDIEN GIJ ZORG DRAAOT UJK

IR IS
NOOIT MISLUKKING INDIEN GIJ EISCHT

IEDERE VOORZIENIOE VROUW VAN MET V MEDE TF ORAtifcN EEN DOOS ZAKJES

Mn IR» VERFT EN HEItK1EURT MEN >Uul it-OtXEN ROKK£N fOUWNAISONS l.raTE(L ILanTK n ZJJDK. ILATÛEN LIJNWAAD in
Overa l verkrijgbaar.Daan (KioiEN 6u 11 u niet «unt aanschaf f en schrijft 130, ANSPACH LAAN- BRUSSEL

OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEÄHEM, Sloore

De Notaris L E  G O R B E S I E R  te
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 Isegjiem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sefctie C, nrs 514b, ölö en deel 
van 512b, groot 23 a. 85 cent.

Gebruikt door H. Achiel Descheemaeker aan 157-50 fr. 
’s jaars, lasten vrij, tot 1 November aanstaan'de. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop'II.'— Een W o o nhu is  met afhanklijkheden,
"k Sloore, 

van
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore 
in ’t kadaster bekend SeKtie C, nrs 513b en deel var 
512b, groot 17 a. 08 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 III. — Een W o o nh u is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie G, nrs 489b en deel van 488 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

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

Koop IV A .— Een W o o nh u is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staanie en gelegen te Iseghem, wijk Sloore,’ 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nr 437 en deel van nr488, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV B. — Een partij Zaa ila nd , gelegen te
Iseghem, wijk Sloore, in ’t kadaster bekend Sektie C.
deelen van nrs 489a en 493a, groot 18 a. 51 cent.

Beide koopen gebruikt door H. Petrus Vergote aan 
161 fr. ’s jaars, lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. 
Betaalbaar alle zes maanden 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 bekend Sectie C, nrs 490 sn. deel van
489a en 493a, grx>t 22 a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloya Druppels aan 161 fr.’s jaars, 
lasten vrij, tot den 1 October aansfcaxnde. Betaalbaar 
alle zes maanden de helft.

Z I T T I N G E I V  : J ‘ ~  '

TOESLAG : op Donderdag 20 Oktober 1931,
m 2 ure namiddag ter herberg “ Sint Hiloniu

woond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 0 0 INSTELPENNING.

Da koopers worden vrienlelijk verzocht hun trouw
boekje of een uittreksel hunner g«b)orteakt mede te 
brengen.

M A RK T PR IJZEN
KORTRIJK 1 0  Okt. — Haver, 60 tot 70

peerdeboonen, 70 tot 72 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 15-iö,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,73-0,74 
koolzaadolie, 245 tot 255, lijnzaadolie, 177 tot 
182 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 92 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
75; sodanitraat, 78 00; ammoniak, 83.00 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 87 tot 000 
hooi, 20 tot 00; strooi, 7 tot 8.

Men vraagt BEKWAME SCHRIJNWERKERS, bij
Ju le s  LAMMERTYN, Mekanieke Schrijnwer
kerij, St Amandstraat, 28, Rousselafe. Hoogen 
loon.

W iq  Geld
noodig h e e ft  om  te b o u w jn  o f  h u izen  
te  koopen , w en d e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, TRAPS! RAAT. 10

BRUSSEL.
L een in gen  op H yp o th eek . -, V e r z e 

k erin g en . — V o ls tr e k te  geh eim h ou d in g  
v erzek erd .



GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbiiizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

fAmand Denys-Hoehepiedf
D w ee rss traa t, 17, I S E G H E M

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

Anne, na 36 jaren bestaan, 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 jumeilen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeiraachienen, 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 NLordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Mevrouw WYKES

(volgens een foto) '

MRS. WYKES (from photok

Onophoudende pijn in den rug 
Snelle en Volledige Genezing

Wordt gij s' morgens wakker met 
eeïi gevoel van loomte en moeiheid, 
van stijfheid in de gewrichten en een 
vuilen smaak in den mond? Wordt gij 
stekende of dolïe pijnen in de lede
maten of den rug- gewaar ’Voelt gij u 
zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dau moet gij u laten verzorgen wegens 
stoornis iu de lenden. Kr hapert wat 
«an nwe lenden en het giftige pisguur, 
dat zou moeten afgescheiden worden, 
b lijft in t ’ bloed. I)e pillen De W itt 
voor lenden en blaas hebben een vol
maakten bijval genoten in duizenden 
gevallen en uit alle werelddeelen 
strooir'’’! ens de getuigenissen toe.

Mev. V,Y\kes, 23, Victoriastreet, 
Nuneaton, fchreef in 1912 :

« Gedurende meer dan 7. jaar heb ik 
een vreselijke lcndenziekto moeten 
dooi staan-en heb heel scherpe pijnen 
in den rug geleden. Ik heb meermaals, 
gedurende »lit lange lijdenstijdperk, 
in zorgwekkeuden toestand verkeerd 
wanneer de pijn  me vooral in den rug 
en in de lenden te pakken had. Toen 
ik mij 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 
toenóep. ’ k beproefde verschillende 
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aancluide. Maar 
niets scheen m ij te kunnen redden. In 
den beginne‘van 1913 hoorde ik  vande 
pillen De W itt voor lenden en blaas 
s.uckeu en ik besloot ze te beproeven.

« Ik  ben gelukkig zulks gedaan te 
hobben 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 verkzamer 
en ik voelde m ij oen heel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
besloot ik m ij volledig te genezen en 
ik beu verheugd te kunnen zeggen dat 
zulks gelukt is, want gedurende do 
laatste twaalf maand beu ik geheel 
bevrijd geworden van m ijn  vroegere 
kwalen ea ik ondervond niet de 
minste p ijn  meer ia den rug. »

B ijna 3 jaar later, in April 1916, 
schreef Mev. Wykes :

« De p illin  De W itt voor lenden ca 
blaas hebben m ij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. De p il
len zal ik steeds met een geveeld van 
diepe erkentelijkheid aan ieder aanbo- 
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van deze 
verheerlijkende getuigenis voortgaaa 
te lijden zonder eea proef to nemen 
met de pillen I)e W itt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rlieumatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Briglit- 
zickte (nierziekte). Steeds brengen zij u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de p ij
nen af en een zekere blauwheid de-’ pis 
bewijst dat het geueesmiddel(£de 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne werking uit te oefenen.

De Pillen De W itt
V O O R  L E N D E N  e n  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dal het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de fleseh een 
stempel iirbl.iuw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte" verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
weiiseht, stuur clan een kaartbrief 
aan do toebereiders K.-C. De W itt 
and O  Ltd, Kast Croydon, London, 
met Vermelding van dit aanschrijven.

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

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minsto moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen 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-lialf maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt. O

K.-C. De W itt et C°, 22, ruo de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te Isegham , bij Var-ham m s, 13, M irk t ïtn a t  ; W yFfe ls, 53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugatr

Kantoor van den Notaris W yffels, te Rous
selare

O V E R S L A G  op D insdag  2 5  O c to b e r 1921 , om
2 ure namiddag in het Gasthof “ De Sterre „ te RoUs- 

,<selar«, Groote Markt, van :

GEMEENTE OUCKENE.

Eene ALLERBESTE HOFSTEDE
gelegen te Ouckene, wijk “De God, „ groot H 9-32-32ca.

Gebruikt met recht van pacht tot 1 Oktober 1922 
door Camiel Cordeny aan 1587 fr. te jare.

De oorlogschade aan de gebouwen meleverkocht be
draagt frs. 2.822,10.

Recht van Samenvoeging en 1/2 0,0 Instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING  

van allerhande

SMIS en MECANICIENSALAAM
te ISEGHEM, Rousselarestraat, 100

De Notaris V A N D E  M O O R T E L E ,  verblijvende te 
Iseghem, zal op

Donderdag 37 October 1931,

om 9 ure voormiddag, ten werkhuize der gebroeders 
VERSTRAETE te Iseghem, Rousselarestraat, n° 100, 
overgaan tot de openbare verkooping van al het Smis
en Mecaniciensalaam zich aldaar bevindende, en be
staande namelijk in :

Stoommachien 5 paardenkracht ; 4 draaibanken, 
7 ra. X 0.28 ; 3m.5(J X  024 ; 2in.50 X 0.17 ; en 
0.60 X 0,12 ; 1 schaafmachien lm , X  0.40 ; eerte 
boormacliien lm .50 X 0.50 ; eene slijpmachien 
met zaag ; smisvuur mît 2 blaasbalgen ; een 
ambeeü van 150 kilos ; een plooibank voor 
stoofmakers ; 4 vijlstaken ; een slijpsteen ; trans
missiën met poulies ; alle slach van nieuwe riemen ; 
seriën sleutels ; moerplaten ; buizelangen ; vijlen ; 
enz. houten en ijzeren molellen voor lintzagen ; enz. 
groote hoeveelheid nieuwe en oudj vijlen.

De t? verkoopen goederen kuanen dagelijks bedchtigd 
worden, van 2 tot 4 ure namiddag.

Daar het werkhuis in volle werking is, kan de over
name in m am  toegestaan worden, bij overeenkomst, 
voor de verkooping.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Uit ter* liandL te koop

eene zeer goede partij

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

Gr ot 50 aren 92 centa

gelegen te ISEGrHEM

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).
Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VÜYLSTEKE G ebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
00K VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij Isid. VANBEYLBN-ÏANBSSIGN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Doctor II. Van Quaelliem 
Specialiteit vai 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 : galochan, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoelige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHENH e n r i  ï i f l e r l e r a - L a j B i r e

KASTEELSTRAAT, 10 

-------------------- ISEGHEM --------------------

Extra Stout en Jannekens bier
van de Moielbrouwörij Gebroeders Callehaüt, Wieze

- - Bock eix Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

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 eu andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankooj>eu te doen, komt 
zien naar de prijzen^onzer stoffen, alle concurentie 
on mogelijk.

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

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

"V erlo reii 
jonge duif. Roode tuimelaar Ring VB 16648 — 21. 
Terügbrèngen aan Bestuurder der Filature du 
Canal tegen goede belooning.

Bij UITSCHEIDING TE KOOP :
3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca
mions 5.000 en 10.000 kgr. dragende, 1 hand- 
ophaalmachien met 500 kgr. vrachtvermogen 
zichtbaar ;’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bioem- 
handelaar te Emelghem.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 

drie vensterramen, vier vensterblinden, een 

bureau américain en Motocyclette, alles aan 

zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 

LÉON DRIES5ËN3, Melkmarktstr. 5, Iseghem.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slacli yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WlNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  TROU W E B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’i klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D t: P È L IC H Y S T R A A T ,  12, IC C C U C M

recht over St Hiloniuskerk

IN DE PLASTRON.
M a r k ts t r a a t ,  4 4 : , Is e g h e m . 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZON DER A FGEW ERKT
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

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons -:-

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

Genadige prijzen,

Meenenstraat, I3ÜGHSM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

KERKLIKKEN vi-i oude SPIEGELS.
. Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gikenunrkt door hunne vo r̂teekens :

-- Hoofdpijn en ZenuwkoortsenO e  C a c h e t t e n  K E P H I L
zijn lü t eenige Voorkotnene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

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

BIT DEN UITVINDER

A p o tk s k  L A L E I V I A l S f

Opvolger van A. Roienbach, ISEGHEM

f f e E m i l e  ( M i f i - M o M l e
Gentstraat, 41 , ISE 3rHEM.

OPENING VAN EÏiT wINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VR0UWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUW E BED IEN ING .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J a v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  

"W estm inster S to  ut 

Schotli-ale — Pâle-aie.

Verkoop van W ijn en

HANDEL in KOLEN.

— K U I P E R I J  =

Henri LVMO.V en ZOONS
Kortrijkstraat, n. 7 ISEGHEM.

Maken van alle slach van 
KEERNEN, KUIPEN, WASCHMACHIENEN, 

BIERTONNEN, enz.
Vermaking van alles 

wat den Kuiperstiel betreft.

SPOEDIGE BEDIENING. -  MATIGE PHIJZEN.


