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Grulden Sporenfeest.
Wij verhalen wat hij destijds over dit outwerp 

schreef in « Le XXe Siècle ».
« De zegepraal van Groeninghen was, om zoo 

te zeggen, eene voldoening, geschonken aan 
’s menschen gevoel van rechtvaardigheid ; en Dan te 
Aligheri, de meest welsprekende tolk van dit ge
voel, begroete met ingenomenheid den slag, door 
de kerels van Brugge en Yper toegebracht aan 
« do slechte plant, die overal wortel schoot ».

Voor ons, Belgen, gold het nog me'e'r dan de 
vernedering van een dwingeland, die geen geweten 
had en geen deernis kende.

Bestaat er een plaats, die voor ons patriotisme 
geheiligd moet zijn, dan voorzeker de tot weemoed 
stemmende, groenende vlakte, waar, bij de eind
palen van ons land, zes eeuwen geleden onze na
tionaliteit werd gedoopt in een zee van bloed

Want niet enkel voor zich zelven, maar voor 
geheel Belgie hebben de zonen van Vlaanderen 
gestreden. Door aan het despotisme van den 
vreemdeling eene grens af te bakenen, welke het 
niet moest overschrijden, hebben zij de grondslagen 
onzer nationaliteit gelegd.

Door hen werd Vlaanderen, vrij gebleven van 
het Pransche juk, de kern van een Staat, die ge
leidelijk al de andere Belgische provinciën in zich 
moest opnemen, het Lotharingen van 843 groo- 
tendeels herstellen, als nationale individualiteit alle 
krisissen en alie beproevingen zegevierend doorstaan, 
en van geslacht tot geslacht overleveren de ge
meenschappelijke huldiging van hetzelfde politieke 
ideaal, met het gemeenschappelijk genot van dezelfde 
.»■.aiiïHüü'?. wijfef-ie*. Zoo w«rd hot «serk dor her
togen van Bourgogne mogelijk gemaakt.

« Hadden de Vlamingen bij Kortrijk de nederlaag 
geleden, dan had Vlaanderen zich voor goed moeten 
krommen onder het Fransche juk, en zouden de 
andere provinciën, alle'én staande en tot machte
loosheid gedoemd, spoedig het zelfde lot ondergaan 
hebben ; en geene menschelijke macht ware dan 
in staat geweest, een in de wieg verstikte natio
naliteit op te wekken tot een nieuw leven.

Belgie zou dan niet meer behooren tot de natiën. 
In stede van te schitteren in de voorste rei der 
beschaafde volkeren, zou het zijn deel hebben ge
had van de Franscheïidecadentie

Dank aan God en aan de « Goedendags » van 
1302 hebben de zaken een andere wending genomen.

Ik weet niet, of er Belgen zijn, die zulks be
treuren ; wat mij betreft, ik behoor tot de milli- 
oenen, voor wie het eene oorzaak van blijdschap is.

En daarom zeg ik, dat de Vlamingen wel doen, 
den verjaardag van 11 Juli te vieren, al mochten 
ook strenge bedillers hier en daar in de uiting 
geestdriftig patriotisme overdrijvingen of wanklanken 
vinden. Die zonden zijn als een valsche noot op 
een groot muziekfeest. Alleen het oor desvijands 
zal de valsche noot opvangen : Belgie zal niets 
hooren dan de onvergelijk schoone harmonie van 
het geheel. »

*
* *

Wij geven dit ter overweging aan al degenen 
die, tnet miu wijsheid en mirt kennis van zaken 
dan de groote historievorscher over den slag van 
Groeningen spreken en schrijven.

De slag der Gulden Sporen.
Hot was op den elfden dag der maand Juli van 

het jaar 1302, dat de beide legers elkander in het 
gezicht kregen en dat het lot des vaderlandsch 
zich ging beslissen. De Vlamingen, bij het gezicht 
der duizende ridderwimpels, welke boven de vijan
delijke scharen wapperden, bij het donderend 
geluid dor klaroenen J en het ; gebriesch der ontel
bare paarden, gevoelden wat wonderdaden er behoef
den om een zoo machtig leger te overwinnen. Met 
haast hieven zij eenen autaar van zoden op, van 
tvaar een priester hun het H. Lichaam des Heeren 
toonde ; zij ontheven in geestdrift, bukten zich 
allen te gelijk naar de aarde en brachten er een 
weinig van in hunnen mond, als om den duur
baren vaderlandschen grond in hunne ingewanden 
te besluiten ; dan oufcvingen zij de laatste zege
ning vau ■ den priester en maakten zich bereid 
lot den heldendood.

Omtrent 7 uren ’s morgens begon de altijd 
heugelijko veldslag van Groeningen, door eenen 
aanval der Fransche kruisboogschutters tegen de 
schutters der Vlamingen. Deze laatsten in minder 
getal zijnde, werden achteruit gedreven. Niette
genstaande den raad zijner wapenmakkers, gaf de 
veldheer Eobrecht van Artois aan zijne Fransche 
ruiters het teeken tot den algemeenen strijd en 
deed twee der drie lichamen des legers vooruitrennen. 
De ridders en ruiters, als eene onweerswolk voor
uitvliegende, sprongen ouder eenen langen krijgsroep 
de weiden in ; zij dreven met woest geweld hunne 
paarden dwars door hun eigen voetvolk, smeten 
hetzelve gansch overhoop en verpletterden er een 
goed deel van, terwijl de overblijvenden in wan
orde zich poogden te redden. Bij de Groeniugerbeek 
geraakt zijnde, vielen er geheele rijen paarden in 
het slijk : een groot getal ridderen versmoorden, 
andere werden door de altijd aankomenden vertrapt,
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tot dat eene brug van lijken aan de overigen 
toeliet de Groeningerbeek over te springen en 
tegen de Vlaamsche slagorde aan te vallen ; maar 
hier werden zij op de punten der schrikkelijke 
Goedendags ontvangen en eene menigte hunner 
ten gronde gesmeten. Dan, het immer aangroeiend 
getal der Fransche ruiters bracht eindelijk de 
verwarring onder een deel der Vlamingen. Godfried 
van Brabant wierp Willem van Gulik uit den 
zadel, doch werd onmiddelijk met al de omstaande 
ridders gedood. Niettemin, de benden over dewelke 
Willem van Gulik gebood, werden gedwongen 
achteruit te wijken, en waren wellicht gansch 
vernietigd geworden, had niet Jan van Renesse 
met vergeh volk hem ter hulp gekomen ; dan begon 
er eene akelige slachterij van Fransche ridders : 
de twee hoeren van Nesle sneuvelden met al hunne 
makkers : de lijken der vijanden lagen op die 
plaats bij hoopen voor de Vlaamsche slagorde. 
Onderwijl waren nog meer Fransche ruiters verder 
over de beek geraakt en hadden zich zoo schrik
kelijk woest en zoo onweerstaanbaar tegen den 
linkervleugel des Vlaamschen legers geworpen, dat 
Gwijde, die er het bevel over voerde, zijne slag
orde zag breken en gedwongen werd in wanorde
tot tegen de Leie te wijken. Een deel zijner
mannen zwom over de rivier, anderen vluchtten 
naar Kortrijk.

In deze akelige gesteltenis bezweert Gwijde zijne 
tnaunen bij al wat hun duurbaar is om opnieuw 
tegen den vijand in te loopeu ; zijne stem verstaalt 
hunnen moed, zij werpen zich vooruit met het 
onstekend geroep van : Vlaanderen den Leeuw ! en 
als echte leeuwen springen zij te midden der
Franschen. Baudewijn van Papenrode komt hun 
ter hulp. Eene bloedige worsteling neemt aanvang ; 
men hoort niets dan de slagen der marteelen, het 
krijschen der zweerden en een verward gerucht, 
waarin de stem der menschen en der paarden in 
den roep der dood versmelten. Ónmogelijk kan
m»n aien, Wie er siaat of wie er Valt, àii«v3u".ia 
de worsteling ziet men de Vlamingen bebloed 
boven de lijken hunner vijanden staan en do roep : 
Vlaanderen den Leeuw ! klimt als een zegegalm 
boven het slagveld. Jacob van Chatillon, de aarts
vijand van Vlaanderen, ligt daar in zijn bloed, 
tusschen de lichamen van beroemde Fransche ridders.

Het is negen uren des morgens wanneer de op
perveldheer Robrecht van Artois de tijding dezer 
nederlaag krijgt. Zinneloos van woede maakt hij 
zich gereed om met al zijne overblijvende ruiters, 
de bloem des legers, vooruit te rennen, Eenige 
ridders pogen hem te wederhouden ; maar hij, in 
eenen dollen drift ontstoken, luistert naar niets 
Hij springt de weiden in met al zijne mannen en 
bonst, als een razende, tegen het Vlaamsche heir. 
De slichtirij verdubbelt, de lijken van paarden 
en menschen stapelen zich als opgeworpen dijken 
boven elkander, de stukken van verbrijzelde wapens 
vliegen met afgehakte leden boven de strijdenden. 
Held Breydel doet wonderdaden : van de p)aats 
waar hij met zijne mannen staat vlieten stroc nen 
bloeds naar de Groeningerbeek, Robrecht van Aitois 
geraakt bij den standaard van Vlaanderen, hij 
scheurt een stuk van het doek ! Dan «raat een 
schreeuw van wraak uit het Vlaamsche leger op : 
de zonen van den gehoondeit Leeuw werpen alles 
onder den voet. De monnik Willem van Saaftingen 
rukt Robrecht van Artois van zijn paard, een 
beenhouwer hakt hem den arm af, anderen door
kerven eu pletteren zijn lichaam. De overige Fransche 
ridders vinden hetzelfde lot, en weldra hoort men 
niets meer dan den schreeuw : Vlaanderen den
Leeuw ! Wat waalsch is, valsch is, slaat al dood ! 
De slag van Groeningen is gewonnen ! Het vader
land is vrij !

In dezen bloedigen veldslag verloren de Franschen 
20,000 man, onder dewelke, benevens een overgroot 
getal edelen, zich drie-en-zestig vorsten, hertogen 
on graven bevonden. De overblijvenden waren langs 
alle kanten naar Frankrijk gevlucht, doch werden 
nog grootendeels onderwege omhals gebracht. Op 
het slagveld vonden de Vlamingen 700 vergulde 
sporen, elk aan eenen Franschen ridder toebeho^rd 
hebbende, en hingen dezelve op tegen het welftal 
der Onze Lieve Vrouwenkerk te Kortrijk. Het is 
daarvan dat deze strijd de slag der Gulden Sporen 
genaamd werd.

( U it de Leeuw van Vlaanderen)

v a n  H e n r i CONSCIENCE.

Guldensporenfeesten 

te Iseghem
op Zondag 9 Juli

’s voormiddags te 10 uur : Hoogmis met gele- 
genheidssermoen door E H. De Beir in de 
St Hiloniuskerk.

’s namiddags te 3 uur : grootsche optocht door 
de volgende straten :

Gentstraat, Papestraat, Kortrijkstraat, Droogeii jan, 
Slabbaertstraat, Meenenstraat, St Pieterstraat. Kre
kelstraat, de Pélicnystraat. Rousselarestrnat. Kruis
straat, Statiestraat, Wulvenstraat. Brugstraat, Markt 
en Marktstraat, Rousselarestraat, Nieuwsiraat en 
Zeyeplaats.

Op de Zegeplaats wordt de Veldmarsch ge
blazen onze gesneuvelden ter eere. Daarna 
aanspraak door den Heer F. De Pillecyn en 
uitvoering van * Vlaamsche Leeuw » door de 
menigte.

Te 6 uur : Turnoefeningen op de Groote 
! Markt door den Turnclub « De Roode Ster » 

Te 6 1/2 uur : Concert door het Congregatie 
j Mu?iek op den koer der Congregatiezaal.

Te 8 1/2 uur : Concert op de Groote Markt 
door het muziek van Emelghem en de Stads
fanfaren.

ORDE VAN DEN OPTOCHT :

I .  Boeren te paard. —  2. Muziek V . O .  S. —  3. 

Bond der verminkten. — 4. V. O. S. — 5. Tooneel 
afdeelina: V. O. S «Hulp en Troost» — 6- Stads- 
muziek. — 7. Veloclub « Vrij en Blij ». — 8. Het 
Kristen Werkersverbond. — 9. Vrouwenbond « St 
Godelieve ». — 10. Tooneel- en Zangmaatschappij 
Leo XIII. — ü. Handboogmaatschappij «Willem 
Teil » — 12 Handboogmaatschappij « Sint Sebas- 
tiaan » — i3. Tooneelkring « De Lustige Vrienden ».
— 14 Koorzangmaatschappij. — i5. Congregatie- 
Muz;ek. — 16. St Tillo’s turners « Vreugd in Deugd ».
— 1 .̂ Bediendenbond «Vooruitzicht». — 18. De 
Ware Vaderlandsche ». 19. Turnclub « De Roode 
Ster ». — 20. Vak vereen igingen der werkliedenpartij ■
— 21. Ziekenbond « Vrijheid en broederschap ». — 
22. Muziek Emelghem. 23. « De Kerels » Emel
ghem. — 24 Werkliedenbond Emelghem. — 25. V.O.S. 
Emelghem. — 26 Het Vlaamsche Front. — 27. De 
Katholieke Vlaamsche Studiekring — 28. Het Sporen- 
komiteit.

Op Dinsdag 11 Juli.
Te 7 uur : Liederen-avond in den Schouw

burg Ons Qildenhuis. gegeven door de Tooneel- 
en Zangmaatschappijen van Iseghem en Emel
ghem. Tusschenin Voordracht door Mevrouw 
Berten Pil.

De ingang is vrij voor iedereen.

De bevolking van Stad wordt vriendelijk ver
zocht op beide dagen hare huizen te bevlaggen. 
Iedereen drage op die dagen het Vlaamsche 
bloempje. Het Guldensporenkomiteit.

] Proj' anima der Koncerten op de Groote Markt 

*■" .» - op Zondag 9 jirti

om 7 l/"2 ure : Het Muziek van Emelghem.

1. De -Vlaamsche Leeuw, Siapmarsch.
2. Bloemken uit de dalen, Openingstak.
3. Scènes Villageoises, Fantasia.
4. Madeleine : Polka voor Bugle en Piston.

Rustpoos.
5. Honneur aux basses, Siapmarsch.
6. Miss Mary, Openingstuk
7. Soutenir de Spa. Fantasia.
8. Artevelde lied, Stapmarsch

om 9 uur : Het Stadsmuziek.

S: Jongers 
Kessels. 
Falier. 
DHaenens.

I .  Keepsake, marche.
2- Ouverture de la Norma
3. Aima. Tyrolienne voor Trombonne-
4. Aubade Militaire.

Rustpoos.
5. L’eau douce, fantaisie.
6. Grande valse de concert
7. Belgique et Congo, Vaderlandsch lied 
8 De Vlaamsche Leeuw.

Brabançonne.

Het Muziek V. O. S speelt binst de rustpozen.

..... j*-- ----------

Dewyngaard
Thabies
Reynaert
Moeremanr-

Stichting van den

te I S E G H E M .

Manndag laatstleden waren in « Ons Gilden- 
huis » ongeveer 150 hoofden van talrijke ge
zinnen bijeengekomen. De Heer Senator E. 
Allewaert, opende de vergadering met een welkom 
aan de aanwezigen, en verleende het woord 
aan den Heer H Depraetere van Ingelmunster 
De geachte spreker was overtuigend door zijn 
gepaste beweegredenen zoowel als door zijn 
gemoedelijk woord. Klaar en bondig werd het 
prog/amma, dat de bond der talrijke gezinnen 
nastreeft, door den redenaar uiteengezet We 
vatten dit programma hier kortbondig samen :

Hervorming der belastingswetten —  verlieh 
ting der militaire lasten, — premies ter be
vordering van het geboortecijfer — sociale 
gezinsverzekeringen — voorkeur aan de pachters 
met talrijke gezinnen — reizen per spoor aan 
verminderd tarief — gezinstoelagen — voor
keur bij het begeven van betrekkingen aan 
persoonen uit gezinnen van minstens vier kin
deren — vermindering van schoolgeld in de 
onderwijsgestichten — pensioen en bijzondere 
uitkeeringen aan de weduwen met veel kinderen.
— herziening der wetten op het erfrecht.

Daarna gaf de heer Allewaert nog eenige 
woorden uitleg en toonde hij aan hoe de Re
geering reeds eene Commissie tot stand gebracht 
heeft die tot doel heeft in de wetgeving, met 
de belangender kroostrijke gezinnen op billijke 
wijz#. rekening te houden ; hoe van den anderen j 
kant, de provinciale Raad van West-Vlaanderer,, j 
met hetzelfde doel, de vroegere toelage van 
4000 fr ten voordeele der ziekenbonden nu 
op 400.000 fr. komt vast te stellen

Uit de gedachtenwisseling waartoe de voor
dracht aanleiding gaf, bleek maar al te duide
lijk hoe groot de grieven zijn en hoe ontmoe

digend al de lasten te eenzijdig door talrijke 
gezinnen gedragen worden. Algemeen was de 
vergadering van oordeel dat de stichting van 
een bond der talrijke gezinnen zich opdroeg ;

dat de vereeniging van plaatselijke bonden 
in een gewestelijk verbond en de aansluiting 
bij het Nationaal Verbond noodzakelijk waren 
om. door de macht, van de regeering recht, 
en van de openbare meening eerbied af te 
dwingen.

Ruim honderd leden lieten zich onmiddelijk 
inschrijven als lid van den bond. Het voor- 
loopig Bestuur, door al de aanwezigen bij 
geheime stemming gekozen, is samengesteld 
uit de volgende leden, vertegenwoordigende 
gezinnen uit den burger- den boeren- den werk- 
liedenstand.

Allewaert Emiel, Geldolf Basiel, Decock Achiel, 
Dejonghe Petrus, Desmedt Cyriel, Kints Cyriel, 
Missiaen Joseph, Rosseel Albert, Sette Florent, 
Vandommele Arthur, Vanhaverbeke Camiel, Velghe 
Victor en Verbeke Philomin.

De bond der talrijke gezinnen bestaat en 
zal vooruitgaan. Vaders en moeders, wie het 
aangaat, sluit u bij den bond aan.

Onze Oorlogsverminkten.

Nog altijd wekt de gedachte aan den oorlog, 
met alle pijnlijke voorvallen van die lange, 
lange jaren, eenen allertreurigsten indruk. Op 
het hart van iederen weldenkenden Belg. Midden 
onder ons echter leven er sommigen wier ge
moed niet alleen gekweld wordt door het pijn
lijk terugdenken aan den oorlog, doch die 
nog iederen dag aan het lijf gevoelen hoe 
zwaar de oorlogsjaren nog op hen drukken. 
Hunne vroeger zoo kloeke gezondheid is ge
knakt, hunne ledematen zijn stram, verlamd 
of afgezet ; de toekomst die hun zoo veelbe
lovend tegenlachte is gebroken, en, ieder uur 
van den dji£. ondervinden zij dat zij ,mav 
wrakken meer zijn in de samenleving. Pijnlijk 
en verpletterend moet die standvastige onder
vinding werken op die groote slachtoffers van 
den oorlog, en daarom moet er hun hulde ge
bracht worden, moet hun dank en erkentelijkheid 
betoond Hoe moet het wee soms diepe wonden 
groeven in de ziel van hem, die in den bloei 
van zijne jaren zich machteloos en gebroken 
voelt, en ondervindt dat hij niet meer bestand 
is in den levenstrijd ! Wanneer hij de menschen 
onverschillig rondom hem ziet voorbijgaan en 
weet dat hij om het welzijn van dezelfde 
menschen geleden heeft ! en daarom nu 
nog ten achteren zijn ! Het mag niet zijn 
dat zij van ons die gedachte hebben, want 
wij verstaan te goed wat zij voor ons opge
offerd hebben. En zoo de tijd noodzakelijker 
wijze vele zaken uitwist, en men in de be
slommeringen van iederen dag, ook het schoonste 
en het heldhafstigsle uit een droevig verleden 
vergeet, door hetgene iederen dag daarboven 
geschreven wordt in ons gemoed ; toch mag 
nooit in den'vergetelhoek geraken wat helden
moed sommigen voor onze vrijheid getoond 
hebben : de slachtoffers moeten voor altijd 
kunnen rekenen op de dankbare erkentelijkheid 
van hunne tijd- en stadsgenooten.

Het stichten van een « Bond voor Oorlogs
verminkten » biedt ons de gepaste gelegenheid 
Om, door eendracht sterk, te kunnen in de 
vele droevige omstandigheden die de toekomst 
hun voorbereidt, hun recht bekomen ; scharen 
zich alle verminkten, soldaten en burgers, onder 
ééne vlag. Die vlag, die ze als het ware ver
persoonlijkt, mogen zij niet aankoopen ; wij 
moeten ze hun aanbieden en dan nog op feeste
lijke wijze, wij d. i. alle Iseghemnaars, elk 
volgens zijne middelen moeten meehelpen.

H et Steunkomiteit  :

Ondervoorzitter, Voorzitter, Schrijver,
J. Leenknecht, C. Staes, E. H-De WuIf,onderp. 

Voorzitter v. den Bomt Burgemeester, 
voor verm inkten .

Leden : Mevr. J. Vandekerckhove-Laleman, 
M. Paul Depoorter, M. Adhemar Vandemoortele, 
M. Em. Vanden Bogaerde.

Zitting van den Provincialen Haad 
van West-Vlaanderen.

Verleden Zaterdag werd de Zitting van don Pro
vinciale; raad geopend onder het voorzitterschap 
van M. Désire' De Lays van Hooghlede, ouder
domsdeken Er werd overgegaan tot de verkiezing 
van een bureel.

Werden gekozen : als voorzitter M. Brutsaert, 
ondervoorzitter M. Henri D’Artois van Iseghem, 
stikretarissen MM De Geldere en Ronse, hulp- 
sch rij vers. G»ed?hebeur en Dupondt, kwestors de 
Heeren Vercruysse en Damricourt

Na eenige woorden van bedanking drukt de 
Heer Voorzitter Brutsaert den wensch uit dat de 
vergadering eensgezind zon zijn om van de re
geering te verzoeken, strenge maatregelen te nemen 
om rampen als deze van Wytschaete te beletten 
(algemeene bijtreding). Vervolgens werden de vol
len ie hulpgelden gestemd : 10 duizend frank voor 
de Vlaamsche wetenschappelijke congressen van 
Brugge 1000 fr. voor de vereeniging der Belgische 
steden, 3000 fr voor do Provinciale tentoonstelling 
vau beroepsonderwijs



Bij zitten en rechtstaan stemt de raad een 
hulpgeld van 500 frank aan den Bond der oud- 
leerli igen vau de Broeders van Liefde te Brugge.

Du socialisten hebben eens te meer de politiek 
in 'leze zaak opgeworpen, doch zo werden flink 
op hunne plaats gezet door M. Van Haecke. Het 
;relcit hier geen politiek, zegde hij, inaar de her
denking der stichting over 100 jaar, door de 
Broeders van Liefde, van de eerste volksschool te 
Brugge, dus 20 jaren voor de inrichting van het 
officieel onderwijs. Het programma bestaat uit stoet 
on koncert der blinden van het gesticht der 
Brooders van Liefde van Woluwe Er is dus door 
do stemming van het geringe hulpgeld van : UO 
frank zake hulde te brengen aan de grondleggers 
van liet volksonderwijs te Brugge. Iu den tijd be
stonden te Brugge prijskampen waaraan de leer
lingen aller volkscholen deelnamen en het waren 
de leerlingen der Broeders van Liefde die bijna 
altijd de meeste prijzen behaalden Ook vorleende 
de liberale gemeenteraad van Brugge te dien tijdo 
een jaarlijksch hulpgeld aan de Broedersschool 
Waarom zouden wij het nu niet doen ?

Het antwoord was raak ; de socialisten waren 
hunnen mond gestopt.

M. Vandenbos deed verslag over de gunstige 
besluitselen betreffende de vragen der vrije nor
maalscholen van Brugge on Thielt om verhooging 
van toelagen.

Liberalen en socialisten kwamen op tegen deze 
aanvragen welke echter met groote meerderheid 
aangenomen werden. De vergadering keurt de vraag 
goed strekkende tot de oprichting van hot gehucht 
St Louis onder Deerlijk, als afzonderlijke gemeente.

Kene toelage van 1000 fr. wordt gestemd aa.. 
de hofbouwmaatschappij St Dorothea te Rousselaere, 
voor het inrichten eener tentoonstelling.

Hot onderzoek van de vraag om hulpgeld ten 
gunste van de uitbreiding der riool- en waterlei- 
dingsstelsels to Knocke, wordt verdaagd

Ken hulpgeld van 500 fr. wordt, ondanks de 
ongunstige besluitselen der kommissie, gestemd 
voor het op richten te Oostende van een gedenk- 
t eken aan de muziekcomponist Edmond Lapon.

I >o vraag om 2000 fr. hulpgeld voor het tooneel- 
ge/.elschap De Gruyter, wordt voor laattijdig in
zenden, met gunstig advies ^naar de bestendige 
afvaardiging verzonden.

Een voorstel wordt aangenomen strekkende om 
de bestendige afvaardiging te machtigen om op 
het kapitaal der plaatselijke en provinciale maat
schappijen van goedkoope woningen in te schrijven
tot een beloop van 20 o/o voor de eerste en tot
beloop van 25 o/o voor de tweede.

Een amendement wordt daarbij aanvaard waarbij 
de maatschappijen eene pachtvermindering zullen 
toestaan van 30 fr. per jaar aan de huisgezinnen 
die ten minste drie kinderen onder de 16 jaar 
hebben.

Zooals altijd voorgaandelijk het gebruik geweest 
is heeft ditmaal voor den eersten keer de Heer 
Gouverneur de gebruikelijke aanspraak bij het 
openen der zitting niet gedaan.

In  den Senaat.
Verleden Week Vrijdag heeft den Heer Emiel 

Allewaert in den Senaat tijdens de bespreking van het 
Imdjet der ijzeren wegen, over de statie van Iseghem 
gesproken.

Ziehier wat hij onder andere gezeid heeft :

t. Dat de voorloopige statiën van den ijzeren
weg in de Vlaanderen zouden moeten vervangen 
worden door nieuwe

2 . Dat de reizigers van Midden-Vlaanderen meer 
en beter aansluiting zouden moeten hebben voor 
Gent, Brussel, Antwerpen en Luik. Nu is het zeer 
moeielijk naar deze steden te reizen en terug te 
keeren denzelfden dag.

3. Een postbureel zou er moeten ingericht worden 
op de Gemeente Dadizeele.

4. De bevolking van Iseghem is en blijft altijd 
iu afwachting naar eene beter statie van den 
ijzerenweg. Het is reeds meer dan 20 jaar dat zij 
wierd toegestaan en tot nu is nog niets gedaan 
geweest. De plans zijn opgemaakt sedert 1913 en 
men was van gedacht dezelve uit te voeren in 
1915, alswanneer de oorlog er belet is komen 
aan stellen.

Begrooting van Economische zaken.
De heropbouw \in de vtrwoeste gewesten

VI, GILLES de PÉLICHY vraagt o. in. dat men 
zoo spoedig mogelijk herstel verleenen zou aan 
dezen die kleine oorlogschade leden.

M. ALLEWAERT (in het Vlaamsch) zegt dat, 
dank zij den werklust der Vlaatnsche arbeiders en 
de goede leiding van het departement van Econo
mische zaken, de heropbouw sedert een jaar zoo 
snel is vooruitgegaan.

L)e kleine geteisterden zouden voor de grooten 
moeten geholpen worden. De coöperatieven zouden 
moeten de transactiën afsluiten. De Staats-commis- 
sarissen mogen niet altijd gedurende een onbepaalden 
tijd de moeilijk op te lossen dossiers onderzoeken, 
maar kunnen tusschen in kleine dossiers van nood
lijdende geteisterden onderzoeken. De aanvragen 
der geteisterden moeten ten minste beantwoord 
worden.

M. VAN DE VYVERE, minister van Econo
mische Zake», antwoordt bondig, en belooft 
genoegdoening voor wat betreft de verschillend 
te berde gebrachte desiderata. Hij is ook van 
oordeel dat de belangen der kleine gesteisterden 
terdege dienen behartigd te A’orden, en dat de 
tribunalen voor schadevergoeding onder dit opzicht 
nog beter kunnen ingericht worden,

Geheimzinnige misdaad te Cappellen.
Verleden Zaterdag, oin 7 ure en half is M. Stein- 

mann overleden in het St Camilius gesticht te 
Antwerpen.

Hij werd geboren in Zwitserland in Oct. 1887, 
dus bijna 35 jaar oud. Hij laat I kinderen achter.

Zondag morgend werd de lijkschouwing gedaan 
De kogels in ’t lichaam gevonden zijn deze van 
een automatiek revolver. M. en Mm0 Steinmann 
en Vaude Wouwer bezaten elk zulk een revolver.

Dinsdagmorgen heeft de begraving van M Stein- 
inann plaats gehad. De lijkplechtigheden hadden 
in de Protestantsche kerk plaats. Vele bloemen 
en kronen waren er gezonden van wege vrienden 
en kennissen- Een zeer aandoénlijk tooneel had 
aldaar plaats ; toen Mad. |Steinmann, de moeder 
van den vermoorde, de doodkist aanraken wilde, 
als om een laatste vaarwel te zeggen, viel zij in 
onmacht, hetgene een algemeen beroerte onder de 
nieuwsgierigen teweeg bracht. De begraving had 
plaats op het Kielkerkhof. Mme Steinman, de echt- 
genoote van den overledene blij It onder aanhoudings
mandaat opgesloten. Dagelijks hebben verschillige 
onderhooren plaats. Proefnemingen worden op de 
villa gedaan tot het juist vaststellen van ’t drama 
en der verklaring der getuigen en betichten.

Hulste. — Beu blijde jubelfeest. — : Maandag 
aanstaande, 10 Juli zal er feest zijn op deze 
parochie, ter gelegenheid van het GO jarig hu
welijksfeest der echtgenooten Henri Verhaeghe- 
Dubaere. Henri is geboortig van Cachtem (1844) 
alwaar deze familie zeer wel gekend is en talrijke 
leden telt. Zijne vrouw is van Ingelmunster en 
geboren in 1844. Zij trouwden in deze laatste 
gemeente den 9 Juli 1862. Henri Verhaeghe-Du- 
baere heeft elf kinderen met een talrijk nakome
lingschap.

T’en is maar in de Vlaanders dat jiien dat 
nog vindt. Bij de Walen telt men tegenwoordig 
meer doodkisten dan wiegen.

Als dat alzoo voortgaat zal de Vlaatnsche kwestie 
haar zelven oplossen met don tijd ; de Walen 
zullen bijna uiisterven en de Vlamingen alleen 
zullen in groote meerderheid blijven.

BEDEVAART naar LOURDES 
van 23 tot 31 Augustus

Het legt goed aan. Wij vernemen dat de be
devaart nog talrijker zal zijn dan verleden jaar 
en Iseghem zal er even goed vertegenwoordigd 
zijn. Wij weten dat er nog zijn in I'eghern, die 
wenschen mee te gaan Zij mogen niet vergeten 
dat de lijsten gesloten worden den 1 Oogst. Wij 
raden hun aan niet lang te wachten en zoo vroeg 
mogelijk hunne inschrijving te nemen. De Iseghem- 
naars verlangen natuurlijk allen bijeen ie zijn op 
reis en te Lourdes in het hotel. Hoe eerder wij 
weten wie er al meegaat, hoe gemakkelijker wij 
schikkingen kunnen nemen voor het samenstellen 
der groepen op den trein en vooral voor het verblijf 
te Lourdes Er zal daar een grooten toeloop zijn 
van volk in de hotels, ’t is dus van groot belang 
aan tijden de beste plaatsen te bespreken en te 
zorgen dat wij kunnen bijeenblijven.

Dus niet te lang wachten ! Tracht zoo spoodig 
mogelijk uwe inschrijving te nemen bij E. H 
VAN CAPPEL.

STAD ISEGHEM.

BERICHT.
De Burgemeester maakt de ingezetenen bekend 

dat ter gelegenheid van het Gulden Sporenfeest, 
de bureelen ten Stadhuize gesloten zijn 

op Dinsdag 11 Juli 1 9 2 2  
ter uitzondering van het Bureel van den B u rg er
stand die enkel zal open zijn van 9 tot 10 ure voor
middag slechts voor de aangiften van geboorten en 
overlijdens.

De Burgemeester,
C. Staes'.

STAD ISEGHEM.

Bericht aan de Landbouwers.
De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen 

zend ons het volgend schrijven met verzoek van 
openbaarmaking.

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen 
van Iseghem.

« Wij hebben de eer Uwe aandacht te vestigen 
« op het gevaar van brand dat zich voordoet langs 
« de spoorbaan tijdens de droogte. Eigenaars van 
« bosschen in t bijzonder zouden moeten zorgen 
« voor het wegnemen van droge bladeren en droog 
« gras, zich bevindende in de onmiddelijke nabij- 
« heid der spoorbaan.

«Wij verzoeken IJEd., dus de belanghebbenden 
« uwer grondgebied te verwittigen zoo spoedig 
« mogelijk het noodige te doen. Landbouwers die 
« rijp graan langs de baan hebben dienen ook 
« kennis te lsrijgen dat, van als er brand
« ontstaat zij gehouden zijn hun goed :te bewaken 
« en zooveel mogelijk het afgepikte graan van de 
« spoorbaan te verwijderen.

« Op uwe welwillendheid rekenende,’"bieden wij 
« UEd. Mijnheeren, de verzekering] onzer hoogach- 
« ting aan

De Uitbatingsoverste.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Ruiisselare-Tliielt) 

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Antoinette Vanmoeu, d^. Arthur en Margareta 
Vergote. — René Decoutere, zv.Joseph en Pharailde 
Acx, Brugstr 32. -- Irena Maddens, dv. August 
en Emilie Vauhaverbeke, Hondekensm. 322. — 
Cyrille Horré, zv. Hector en Eulalie Vandecasteele, 
Droogen Jan, 10. - Agnes Vaudoorne, dv. Eugèue
en Kachel Gryspeert, Kruisstr. 5 — Remi Van
deputte, zv. Jules en Alice De Visschere, Rousse- 
larestr. 161. — Georges Gheysens, dv. Emile en 
Silvia Segers. Hondekensm 42. — Godelieve
Cappelle, dv. Jules en Helena Debrabaudere Mee- 
ii en straat, 2 2 .

STERFGEVALLEN :
Regina Dumoulin, huish 68 j. echt Victor 

Houthoofd. — Jules Dewaele, soldaat zv. Joannes 
en Sylvie Rommel.

HUWELIJKEN :
Camille Cornillie, schoenm. 24 j.en Alice Desmet, 

fabriekw 21 j. Valere Stevens, bediende 27j . 
en Maria Verhaeghe, zb. 25 j.

Uit ter hand te koop :

lïen groot schoon WOONHUIS
met MAGAZIJN en HOP, staande en gelegen te 
Iseghem, Rousselarestraat, 348, recht op de Pa
terskerk : Onmiddelijk in genottreding.

Eene partij Land [üenéllilfi YüüF Bouwgrond
Een Perceel BOUWGRQNQ gelegen tangst de 

Mandelstraat.
Alles gelegen dicht bij elkander en met uitgang. 

Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij den 
eigenaar, Rousselarestraat, 348, Iseghem.

On demande pour Banque, employés 
ay»!*! notions de Comptabilité.
Faire offre avec exigences au Bureau du Journal.

Bericht.
Satnenwerkende Maatschappij 

De Iseijhemsche Schoenmakers Iseghem.
Al de leden aandeelhebberK worden uitge- 

noodigd naar de ALG. VERGADERING op 
Zondag 16 Juli aanstaande om 9 ure voormiddag 
in het Gildenhuis.

DAGORDE :
1. Verslag Kommissarissen,
2. Goedkeuring Bilan,
3. Herkiezing Bestuurleden,
4. Meiledeelingen

De B eheerraad .

o c c a s i e ;
Te Koop : Verschillige PRESSEN voor 

BORSTELS te LIJM EN .
Voordeelige voorwaarden. Zich wenden tot A. 

Gesquie're, Hondstraat, Iseghem,

M A R K T P R I J Z E N
KORTRIJK 3 Juli. — ( Haver, «5 tot 72 

peerdeboouen, 72 tot 0 0 ; aardappelen, 55 à 60 
Boter 10,50-1! 00 fr. de k ; eueren ’t stuk, 32-38 
koolzaadolie, 250 tot 000; liinzaadolie, 238 tot
000 ; koolzaad 100 tot, 000 ; lijnzaad, 99 tot 
100; koolzaadkotkeii, tot 50 ; lijnzaadkoeken
07 ; sodanitraat, 71.00 ; ammoniak, 88 00 
suikerij, 10 0  tot 00 ; duivenboonen, 100 tot 0 0  
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 
Stoommachien demi fixe Wolf. in werkingen 
zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 
Verbrugge Meulebeke.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik mij als K leerm aker kom te vestigen in 
de Pelichystraat, 17.

Hopende door mijne trouwe bediening en 
verzorgd werk de gunst van eenieder te genieten, 
bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

JOSEPH D ’HONT.

Gemeente Rumbeke —  Eigen Heerd
Samenwerkende Maatschappij voor het bouwen 

van goedkoope woningen te Rumbeke.

I. H ER A AN B ES T l£DING
van 5 W OONHUIZEN te Rumbeke,

Rousselarestraat, bij den Groenen Herder
Bestek : 87.513 91 Fr.

2 a a n b e s t e d i n g
van 6 W OONHUIZEN, te Rumbeke-Beythem, 
Kortewagenstraat, tegen de Oude Melkerij, 
dicht bij Beythem statie.

Bestek : 98.423.72 Fr.

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden zijn 
per aanbevolen brief met de melding op buitensten 
omslag « Heraanbesteding Rumbeke Groenen Herder » 
of «aanbesteding Rumbeke-Beythem Kortewagen
straat » aan het adres van den H e er N o taris  Devos, 
voorzitter der Maatschappi j Eigen H eerd te Rumbeke 
en toegekomen zijn daags voor de opening der 
aanbiedingsbrieven.

Deze opening zal plaats hebben voor de heraan
besteding «Groenen Herder» op Woensdag 12 
Juli 1922 en aanbesteding Kortewagenstraat op 
Woensdag 19 Juli 1922, telkens om io ure voor
middag, ten gemeen'ehuize te Rumbeke.

Plans, bestekken en lastenboeken liggen ter in
zage ten bureele der maatschappij, Hoogstraat 3 
Rumbeke, alle werkdagen van 8 tot 4 ure.

Bestekken en lastenboek zijn te verkrijgen aan 
10 Fr. de reeks, zij moeten teruggebracht worden 
voor il Juli 1922

Inlichtingen ten bureele en bij den Bouwmeester 
Heer Georges Van Kerckhoven, il, Rue des trois 
ponts, JAuderghem.

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster

Donderdag 2 0  Juli 1 9 2 2 . om 3 ure namiddag 
«IN  DE HARMONIE » te Ingelmunster 

IN S T E L  van

D R IE  W O O N H U IZ E N
met ERF 

te INGELMUNSTER, aan de Nachtegaalhoek.
Gebruikt zonder pacht door O. Windels, H. Planc- 

kaert en Fl. Keinckiens.
Gewone Voorwaarden.

II.
Dinsdag 2 6  Juli 1922 , om 3 ure namiddag in 

« DE WAGENMAKERIJ » bij Rich. Scherpercel te 
Ingelmunster.

IN S T E L  van

V ie r  W O O N H U IZ E N
te INGELMUNSTER

waarvan drie in de Bruggestraat en een vierde 
met land in dè Nieuwstraat.

Gebruikers : G- Debeuf, K. Devoldere, G. Verbeke 
en Jos. Vercruysse, allen zonder pacht.

III.
Woensdag 26  Juli 1 9 2 2 , om 3 ure namiddag 

in « 'T DAMBERD » bij Ed Calluy te Ingelmunster 
IN S T E L  >an

Een W O O N H U IS
met 24 a. 33 ca. LAND 

te INGELMUNSTER bij ’t Haantje.
Gebruikt door August Cottenie, zonder pacht.

OPENBARE VERKOOPING 

van een schoon onlangs nieuwgebouwd

WOONHDIS n e l Poorl e i  Hof
Een MAGAZIJN met keuken en Hof 

Een MAGAZIJN met Peerdenstal, Hof en 
aanhoorigheden

te ISEGHEM, Noordkaai der Vaart.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie D.
Koop I .  — Magazijn. Keuken en Hof, sektie D 

nummers ex 971 1, Rioot 87 ca
Koop 11. — Schoon groot Woonhuis met poort 

en Hof, sektie D. nummer ex 9 7 11 groot 3 a 37 ca.
Koop III. — Magazijn, Peerdenstal, Hof en aan- 

hoorigheden, sektie D. ex 971 1 groot 4 aren 29 cent.

DERDE ZITDAG :
TOESLAG op Vrijdag 14 Juli om 3 ure te 

Iseghem ter herberg Paviljoen bij Heer Florent 
Devos, bij de Statie.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden 
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 

voorzien van hun huwelijksboek of van een uittreksel 
uit hunnen geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Woonhuis met Land
gelegen te ISFGHEM, Lendeledestraat.

De Notaris 8 G o r ö e s i e r  verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen, het volgend 
onroerend goed :

STAD ISEGHEM.
Eerste Koop. - Een perceel BOUWGROND, 

groot 09 a, 48 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 2, oost met eene breedte 
van 14.03 m. de Lendeledestraat, zuid M. Jos. Van- 
haverbeke en west M- de Baron Gilles de Pélichy 
met eene breedte langs achter van 10.38 m.

Tweede Koop. — Een perceel BOUWGROND, 
groot 08 a. 19 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 3, oost met een voorhoofd 
van 14 o3 m. de Lendeledestraat. zuid koop 1 en 
west M. de Baron Gillès de Pélichy met eene breedte 
langs achter van 10.38 m.

Derde Koop. — Een perceel BOUWGROND, 
groot 06 a. 99 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 4 en op gemeene haag 
koop 5, oost met een voorhoofd van 14.03 m. de 
Lendeledestraat. zuid koop 2 en west M. de Baron 
Gilles de Pélichy met een breedte langs achter 
van 10.38 m.

Vierde Koop. — Een perceel BOUWLAND, 
groot o3 a. 17 ca, gekend op het kadaster Sektie B, 
deel van nummer 370a, palende noord Juf. Hélène 
Parmentier, oost op gemeene haag koop 5. zuid koop 
di ie en west Juf. Hélène Parmentier, voornoemd.

Vijfde en laatste Koop. —Een WOONHUIS met 
afhangen en erf, staande en gelegen langs dé Len
deledestraat, samen groot o5 a. 68 ca. gekend op 
het kadaster Sektie B, nummer 371b en deel van 
nummer 370a, palende noord Tuf. Hélène Parmen
tier voornoemd, oost de Lendeledestraat. zuid op 
gemeene haag koop 3 en west op gemeene haag 
koop 4.

Deze 5 Koopen maken eenen eigendom uit samen 
groot 33 a. 5i ca. VRIJ VAN GEBRUIK.

Zitdagen :
IN S T E L  op Donderdag 13 Juli 1 9 2 2 ,
TO E SLA G  op Donderdag 27  Juli 1 9 2 2 ,

telkens om 3 ure namiddag, in de herberg DEN 
AREND, bij Allard L’Herminez, Rousselarestraat 
te Iseghem.
1/2 0/° Instelpenning—Voorbehoud van samenvoeging, 

De Koopers worden vriéndelijk verzocht zich te 
voorzien van hun huwelijksboekje of van een uit
treksel uit hunnen geboorteakt-

Openbare Verkooping
van

Vier WOONHUIZEN
E N  L A N D

te CACHTEM, Wijk iflanegeschijn

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

GEMEENTE CACHTEM:
Koop I. — Een HUIS met medegaande land groot 

23 a. 56 ca. gekend ten kadaster sectie B nummer 
319b en deel van 3i6b.

Koop .11- — Een HUIS met medegaande land, 
groot 23 a. 56 ca. gekend ten kadaster sektie B 
nr 319c en deel van nr 3i6b-

KOOP III — Fen HUIS met medegaande land, 
groot 18 a. 17 ca. gekend ten kadaster sektie B, 
nrs 327a, 326d en deel van 328c.

Koop IV. Een HUIS met medegaande land, groot 
17 a. 75 ca. gekend ten kadaster sektie B. nr 3z8d 
en deel van nr 328c.

Koop V. Eene partij ZAAILAND, groot 14 a. 
81 ca gekend ten kadaster sektie B deel van nr 
328c.

Koop VI. — Eene partij ZAAILAND, groot 23 a. 
78 ca- gekend ten kadaster sektie B. nr 329,

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

1/2 0/0 Instelpenning.

ZITTINGEN :
INSTEL op Woensdag 12 |uli 1922
TOESLAG op Woensdag 26 Juli 1922 telkens 

0111 2 ure namiddag te Iseghem ter herberg 
Het Paradijs, bewoond door de Wed. van 
Heer Paul Dumoulin.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 
voorzien van hun trouwboekje of een uittreksel 
uit hunnen geboorteakt.

Openbare Verkooping
van

Drie WOONHUIZEN
met ieder een achterhuisje 

te ISEGHEM, Meenenstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.
Koop I. — Een WOONHUIS, zijnde de herberg 

St Jan met afhankelijkheden en medegaande huisje, 
groot 95 centa. gekend ten kadaster Sectie A, deelen 
van ns 55im en 55xe en nr 55ii. De herberg be
woond door Emile Naert mits 18 fr. te maande 
en het achterhuisje door Jules Neyrinck aan 7 fr. 
te maande.

Koop II. — Een WOONHUIS met afhankelijk
heden en medegaande huisje, groot g5 centa ge
kend ten kadaster Sectie A, deelen van nrs 55im 
en 55id en nr 55ih. Het groot huis bewoond door 
Florent Maelfait, mits i3 fr. te maande en ’t klein 
huisje door Adolf Kesteloot mits 7 te maande.

Koop III. — Een WOONHUIS met afhankelijk
heden en een medegaande huisje, groot 1 a. i5 ca. 
gekend ten kadaster Sektie A, deelen van nummers 
55im en nr 55ih. Het groot huis bewoond door 
Joseph D'hondt mits i3 fr. te maande en ’t klein 
huisje door Maria Kerckhof mits 6 fr. te maande.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden 
1/2 0/0 Instelpenning.

ZITTINGEN :
INSTEL op Woensdag 19 Juli 1922

TOESLAG op Woensdag 20ogst 192 ’, telkens 
om 3 ure namiddag, te Emelghem-Dam 1er 
herberg Het Hof van Commerce, bewoond door 
Emile Vermaete.

De koopers worden verzocht zich te voorzien 
van hun trouwboekje of van een uittreksel hunner 
geboorteakt.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 | 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden. | 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden I  
staat, aan zeer voordeelige prijzen.
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 1 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.



O P E  N B A  R E  V E R K O O P IN G  
van

DRI E HOFSTEDEN
H U IZ E N  en L A N D E N  

te ISEGHfc ÎVÎ, CACHTEM, ARDOYE 
en INGELM UNSTER.

De Notaris AMEYE te Rousselare, daartoe 
in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van 
zijne ambtgenooten Meesters CAMERLYNCK te 
Passchendaele, DE PLA te Ardoye en PATTYN 
te Beveren, openbaarlijk verkoopen :

Ie DEEL- -  IS E G H E M .
1. (Koopen i tot en met 8) ljofstede 7 h.68 a. 28 ca. 

aan de Boschmolens, bewoond door M. Cyrille 
Jonckheere mits i5oo fr. tot 3o Sept. 1925.

2. (Koop 9) 53 a. 20 ca land wijk t Kotje gebruikt 
door Van Outryve mits i3o fr. ’s jaars '

L E N D E L E D E .
3. (Koop 10) herberg ’t Zaagsken langs den steen

weg naar Iseghem, 18 a. 12 ca. land, gebruikt door 
M. Maes mits 160 fr. 's jaars.

A R D O Y E .
4. (Koopen 11 tot en met 12) drie huizen en 68 

a. 10 ca. land verdeeld in drie koopen bewoond 
door Dumoulin Victorine, Desauter Julia. Vandromme 
Iheophile mits i5o, 100 en 125 fr. ’s jaars zonder 
pacht.

II* D E E L  -  CACHTEM .
1. (Koopen 1, 2, 3) hofstede 2 h. i5 a. 65 ca. be

woond door Pieter Verheile, mits 520 fr. tot 1 Oct. 
1922.

A R D O Y E .
2. (Koop 4) Huis en 3o a. 5o ca. Roodepoortehoek 

gebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zonder 
pacht.

3. (Koopen 5, 6, 7 . en 8) Hofstedeken en 2 h. 
35 a. en 79 ca. gebruikt door Lammertvn, mits 
5oo fr. ’s jaars tot 1 October 1922.

ISEG H E M .

4. (Koop 9) Huis en 47 a. 06 ca. land wijk 
Boschmolens. gebruikt door Aloise Pottie, mits 
200 fr. zonder pacht.

Samenvoegingen.

Z IT D A G E N  :
IN S T E L  : M aandag 10 Juli 19 22 ,
TO E S LA G  ; M aandag 2 4  Juli 1922. in het

Gasthof « P A T R IA »  Noordstraat te Rousselare 
om 2 ure namiddag ten overstaan van de heeren 
Vrederechter en Greffier van't Kanton Rousselare.

Studie van den Notaris

M U S S E L Y  van L E D E G H E M
IK STEL op Maandag: 10 Ju li 1922. om 4 ure na

middag t« Dadizeele ter herberg SINT SEBASTIA AN 
op de plaats ten overstaan van den Heer Vrederechter 
des Kantons Meenen van :

Gemeente GHELUWE

1) Een H O F S T E D E K  E N
nieuw gebouwd sedert den oorlog

bestaande uit woonhuis, schuur, stalling en verdere 
afhankelijkheden groot 2 Ha. 84 a. 45 ca.

Verdeeld in drie koopen, gebruikt zonder pachirechl 
door de gebroeders Vanrobaeys.

Gemeente DADIZEELE

ï) Ken BKNTENIERSWJIS
met Suikerijast on Magazijn, met Hof

groot 18 a. 96 ca. Zijnde het sterfhuis van Heer Victor 
Ingelbeen.

3) Ken WOONHUIS
met medegaande land

groot. 54 a. 50 ca. Gebruikt zonder pachtrecht door 
Oscar Deceuninck en gelegen in de Kasteelstraat.

Een half ten honderd INSTELPENNING te winnen.

Studien van de Notarissen Vander Stichele 
ta ßulleghem en Mussely te Ledeghem.

VENDITIE VAN

V ruch ten  te Velde
Op MAANDAG 17 Juli aanstaande ten verzoeke 

en ten hove van Heer Alfred DECRUYNAER- 
DELVAEL te Rolleghem-Capelle, wijk Geusche 
Smisse van :

4 Hektaren VLAS, 3ihectaren ROGGE, 3 hectaren 
TARWE en 4 hectaren SUIKERDEN

Ruchtbaarheid — Komptante betaling.

WOONHUIZEN
B O lW tïH O N ü, een perceel MEERSCH

te I N G E L M U N S T E R .

De Notaris D E N E C K E R  te Iseghem, zal 
met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M. Paul Lauwers Notaris te Yper, tijdelijk 
te Oostende verblijvende, op de hierna vast
gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden 
’t volgend onroerend goed :

Gemeente IN G E L M U N S T E R .
KOOP EEN. — Een Woonhuis met afhankelijk

heden en erve, gestaan en gelegen langs en ter 
zuidzijde der Sint Amandstraat palende overigens, 
oost en zuid Albert D’Hondt te Emelghem en west 
koop twee. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
gi8n groot 80 vm.

Gebruikt door Joseph Carton, zonder pachtvoor- 
waarde. Ingeste ld 1700 f r .

KOOP TWEE. — Een Woonhuis gestaan en 
gelegen als voren, en palende overigens, oost koop 
een, zuid Albert D'Hondt voornoemd en west koop 
drie. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 918° 
met eene oppervlakte van 70 vm.

Gebruikt door M. Beauprez zonder geschreven pacht.
Ingesteld 1400 f r .

KOOP DRIE. — Een Woonhuis gestaan en ge
legen als voren, en palende overigens, oost koop 
twee, zuid Albert D’Hondt voornoemd en west 

j koop vier. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
918e groot 70 vm

Gebruikt door Petrus Pattyn, zonder geschreven 
pacht. Ingesteld 1600f r .

KOOP VIER. — Een Woonhuis gestaan en ge
legen als voren, palende overigens, oost koop drie, 
zuid Albert D’Hondt voornoemd en west Joseph 
Maertens te Oyghem. Bekend bij kadaster Wijk A, 
nummer 918’ groot 70 vm.

Gebruikt door Petrus Vergote zonder geschreven 
pacht. Ingestela 1600 f r .

KOOP VIJF. — Een perceel Bouwgrond, groot 
478 vm. gelegen langs en ter noordzijde der Nieuw
straat, met eene façade van 10.70 m. en palende 
overigens, noord de weduwe Jules Gits en kinders, 
oost koop zes en west. haag alhier afgaande ; de 
weduwe Victor De Boutte en kinders te Ingel
munster. Bekend bij kadaster Wiik A, ex nummer 
873s.  ̂ Ingeste ld  1000 f r .

KOOP ZES. — Een perceel Bouwgrond groot 
467 vm. gelegen als voren met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m., palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop zeven 
en west koop vijf. Bekend bij kadaster Wijk A. 
ex nummer 873s. Ingesteld 1000f r .

KOOP ZEVEN. — Een perceel Bouwgrond groot 
469 vm. gelegen als voren, met eene breedte in de 
Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop acht 
en west koop zes. Bekend bij kadaster Wijk A, 
ex nummer 873s. Ingesteld 1200 f r .

KOOP ACHT. — Een perceel Bouwgrond, groot 
471 vm. gelegen als voren, met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens 
noord de weduwe Jules Gits en kinders. oost koop 
negen en west koop zeven. Ingesteld 1100f r .

KOOP NEGEN. — Een perceel Bouwgrond, 
groot 471 vm. gelegen als voren, met eene breedte 
langs de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens, 
noord de wed. Jules Gits en kinders, oost Schotte 
Robert en Palmer te Ingelmunster en west koop acht.

Inqeste ld 1000 f r .
Koopen vijf tot en met negen, gebruikt tot i Ok

tober 1922, door de weduwe Gits voornoemd zonder 
geschreven pachtvoorwaarde.

KOOP TIEN- — Een perceel Meersch, geleden 
langs en ter zuidzijde der Mandelbeke. en palende 
overigens, oost het Weldadigheidsbureel van Ingel
munster. zuid Iréne Vermeulen te Ingelmunster en 
west Vanneste Bruno te Ingelmunster. Bekend bij 
Kadaster Wijk C., nummer 676, çroot 26 aren

Gebruikt door Constant Vanneste zonder geschre
ven pachtvoorwaarde. Ingeste ld  1600 fr .

Zitdagen.
TO ES LA G  op Woensdag 12 Juli 1 9 2 2 ,

om 3u. namiddag ter afspanning « DE KAPPELLE » 
bewoond door Emiel De Bruyne Statieplaats te 
Ingelmunster.

Kantoor van den Notaris 

D U P O N T  te A R D O Y E

BBSSSBRRBBBSnBI

CREDIT FONCIER D’ANl/ERS
H U L P H C fIS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

K a p i t a a l  8  0  0  0 . 0 0 0
Spaarkas : 

op zicht
op termijn van een jaar

1°. op zicht 4.00 7
2* op termijn van een jaar 4.50'’/
Langer termijn volgens overeenkomst.

N a a m lo o z e  M a a ts c h a p p ij
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1° op zicht 3.00 »/o
2» op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/„
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0 !

AANKOOP en verkoop van Fraosch, Sflgelsch en Amerikaansch Papier
a a n  de  v o o r d e e lig s te  w is s e lk o e r s

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaattelijken Beheerraad

Bestuurder : JULES  CROCHON-VERHAMME te Iseghem 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN 0 £ iVIA ILLE  dokter in geneeskunde Rumlieke 
Eugène VEtfHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem.

Vooraleer ST00RS en kleine GORDIJNEN 
te koopen, vraagt de prijzen aan

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

TE K O O P bij BOURGEOIS, Gebroeders 

Emelghem, een Gaz of Benzinemoteur 5 H P.

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schoonen 
KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw met 4 
spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van 't blad.

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t Na
tionaal Sijndikaat der Bedienden van Belgie 
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O. L. Vrouwstraat, Iseghem

Een SERIEUZEN MAN zonder werk vraagt 
eene bediening als nachtwaker of andere trouwe 
bediening in een fabriek of huis Kan ook 
goed hovenierwerk Voor verdere inlichtingen 
ten bureele van ’t Blad.

E e n  b e k w a m e  B ed iexxde  
wordt gevraagd, kennende de Engelsche taal 
en wat rekendienst, voor lijnwaadfabriek, 
Rousselare. Voor verdere inlichtingen ten bureele 
van ’t blad.

GEHEELE en HALVE GASTEN worden 
gevraagd voor

Schrijnwerk en Menbelmaken 
bij René TUYTTENS-SARRE, Houthulststraat, 
Staden

Goede Naaisters gevraagd bij MOYAERT- 

DEVOLDERE, Rousselarestraat. 6

GEVRAAGD een Jongen voor hulpbureelbe- 
diende Vlaamsch en Fransch kennende alsook 
goed rekenen.

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Men VRAAGT M A N S W E R K E R S  
(steke). Standvastig werk bij A. DENNEWITH, 
Feestwegelstraat, 257, Thielt.

C S - e v r ja E ^ c ä L  bij Em iel DECRU Nieuw
straat. Goede Metsers aan 3 fr. per uur.

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKER1J 

G o e d e  T o u p ie  w e r k e r
kunnende draaien. Onuoodij’' zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bcj L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

Gevraagd bij de Gebr. BOURGEOIS,
67, Vijfwegenstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk met de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 

ik een WINKEL kom te openen in het huis 

der CINEMAZAAL PATRIA, Groote Markt, 4, 
van MÂNS en KINDERKOSTUIMEN alsook alle 

slach van WERKKLEEDËREN.
Hopende door mijne trouwe bediening 

en verzorgd werk de gunst van eenieder te 
genieten bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

Joseph DELANNOY-DEMEY.

H u is  S A B B  E-MUL1ER
Vanden Bogaerdelaan, 13, ISEGHEM.

Postcheckrekening N° 39842.

Ik heb de eer het geacht publiek te berichten 
dat te beginnen van Zaterdag 1 Juli 1922, ik 
een magazijn zal openen van alle slach van 
kanten artikelen, zooals ameublementkant voor 
stoors en gordijnen in wit of geel garen, fijne 
cluny en picot voor witgoed ; alle soorten van 
motieven zooals hoeken, ronden, incrustaties, 
enz. voor het opmaken van een of ander werk, 
zakdoeken, kragen, hemdstukken en tafelstukken 
in fijn  Brugsch werk.

Ik beveel m ij eveneens aan voor het opma
ken van stoors

Daarbij zult g ij vinden eenen grooten en 
schoonen keus van mansartikelen, cravatten. 
cols, manchetten, hemden, enz., evenals fijne 
dameartikelen, alles van bezorgde hoedanigheid.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders

V o o r  E » a . m e n  v a n  j v l '  4 S  ] P . r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

In wolle Gabardine BB B'r.
TROUWE BEDIEN ING.

JA N S S E N S  Gezusters
B r u g s t r a a t ,  6 ,  I S E G H E M .

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlaodeghenï~B@baegbe
öroote IWarkt, 21, ISfeCJHEm

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo ir 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. H 

Bijzondere prijzen voor voortverivoopers.

GEW AARBORGD GEW APEND BETON

Dinsdag 11 Juli 1922, om 2 ure, te ARDOYE, 

Weezehoek, op de hofstede van Cam. Claerhout. 

Venditie van de volgende

Sterke Oogstvruchten
2 hectaren 70aren ROGGE. —  1 hectare 10 

aren TARWE. —  1 hectare 80 aren HAVER.
Komptante betaling en verdere gewone conditiën.

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

I  CITKHNS en BKIRPÜTTKN van gelijk welken inbond
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

I  flmand Denys-Hoehepied
I  Dweersstraat, 17, IS E G H E M

,0 J»5 cvjuo i'H o, Wv "vj

u œ n r.T  - r f l e s a s R * » «  w s s *s ä  tmmsvKBH

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G. D E  LA E RF .&  C» Naamlooze Maatschappij

Fr. 10 MILLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Sank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A G E N T S C H A P P E N  :
ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A .L .L .E  B  A N K  V E R R I C H T I N G E N
Depot rekeiiiug op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 «k op 5 jaar zuiver van lasten

iBSa M BBW BHiaB BBSU W g W BBMSBBSlBM HI

VKKHURIMj van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A.lle  slach va n  buizen A u t  o ff ène-Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



H T J I 8

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

HDB
W K J L I J

H . D .  jjp ■ Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

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 __ ______
.  t t  t t  r\ — .  'tde HH. 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 aersten 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, wordon kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met üjne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien vau eenen schoonen keus juittellen, longues-vues, barometers en kunsto»geu; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en. kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Louper, voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo mi 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germai»? Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat RousselarB.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

” Üït ter hand te koop GERIEFLIJKE TWEE™
WOONST met land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Onmiddelijke 
in genottreding. — Zich te wenden : We Gh. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

Gevraagd bij Florent DERACHE, 
Marktstraat, 1, WERKJONGENS kunnende goed 
aan de caoutchouringen werken, en dit om te

werken in eerste of tweede ploeg.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de laatste uitvinding (zonder plaat)" 

----- Herstellen van Gebitten enz. -

BERICHT : Oin 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.

IJïierste Zwakheid en 
Uitpiitting.

Tot den laatsten graad aan bloedgebrek lijdende en als ongenezelijk aanzien 
Door de Dr Cassell’s Tabletten genezen,

H. J. Payne, 24, Mysore-road, Lavender
H ill, London, S.W.ll, zegt: “ Eenigen tijd voor 
m ijne intrede in  het leger, verloor ik mijne 
eetlust, wierd zwak en zoo zorgloos dat zelfs
de grootste w ilinspanning niet kon overwinnen.
Ik  kan den toestand vian verzwakking in de 
welke ik mij bevond niet beschrijven; ik had 
niet de minste m acht en was standvastig 
droevig en-neder gedrukt. Alle handelingen 
waren nutteloos en m ijn en  toestand wae 
a l s  ongeneeslijk aanzien. Degeneesheeren 
erkenden een chronisch bloedgebrek. Hoe ik 
m ij ook beredeneerde, miste mij de macht 
om het soldaten l e v e n  te verdragen. Op ’t 
einde van twee maanden zond men m ij naar 
het hospitaal, m ijnen  toestand wierd weldra 
a l s  ongeneeslijk aanzien, en ik wierd als 
onbruikbaar voor den dienst lafgedankt.

Te huis gekomen, beproefde ik alle genees
middelen, maar te vergeefs. Op zekeren dag 
ontving ik de Dr. Cassell’s Tabletten, weldra 
voelde ik m ij beter, wierd vroolijker. de spijsverteering deed zich beter. Sinds 
verbeterde eiken dag m ijne  gezondheid, zoodat ik heden geheel en gansch 
hersteld ben en gezonder dan vöör mijne ziekte.

PRÎJ8 3 Fn EN I
7.50FR.

( h e t  g r o o t l  
model bevat I 

ï d r i e  maal h e t  
•j kleine1) V e r  
; kocht door de 5 
f  a p o t h e k e n  i  t l  jj 
ij alle v / e r e l d d e e -  
jj l e n .  V r a a g  d e  
• !>r CriSKoira 
S T  a  i> l e l t . -n  e n  
I  w e i g v r d  a  - Î  e  
5 u a u ia ki

Te koop te 

VERHAMME.

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen :

ie r .ü  w af m a t t in g  Sîapeâoosheid H artk lopp in ge n
Zeffsuwzwaktteid 3'ïoerj e ’jrs k  L e ven sa fm aU u tg
L ö n  j  wt o  n s i <s h i  r : g  S is c h t  5  p i js v e r  :eo: - . n g Z e m t  v v a  . c h t i ^ h o i d  
tte u ra s th e n ie  Ü Jïp üU én g  N ierenziek te

E i jz c n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  ö«  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a ^ n  
eta f je n s o w in  d ie  d e  k r i t i s c h e  t f jd v a & f r e n  v a n  h e t  le v e n  
r V : c s - ^ s n .  ! > r k t e r  C a s s e l l ’s  C o .,  L t d . ,  M a n c h e s t e r ,  E n s l a n d  

.J;»90t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G ro o »  H e r tre « S * -m  :

c u is  G a n d e r s ,  22, R u e  d e  la  G ia o id r e ,  B r u s s e l .

Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraatj 

Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .
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K iekenkw eekers, Landbouw ers
In geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens vraagt de

Onfeilbare Remedien Vermandere
Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Lever enz. N° 4200, fr. 3.75 en 7.50 de pak. 

Tegen Snot : MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Tegen pokken : ARSYL0L, fr 2.50 en 5.00 de flesch.

Te verkrijgen te Iseghem : Apotheek Laleman ; te Rousselare ter Apotheek 

Vandewalle, Groote Markt. — Te Lichtervelde, ter Apotheek Rosseel 
Voor den verkoop in ’t groot, Huis Pelgrims, Antwerpsche Steenweg, Brussel.

A. Lambert Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

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

Levert alle slach onderle'ler en belast zich met. 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  , ,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome
Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

In de Belgische Vlag
WJBaaCBTÜKWSr’TOTTCr iWrFÏJT-TJra

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGrHEM.

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

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S B Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 04, ISEGHEM.

J a v a  S t e r k  — J D u b b e l  S t e r k  
W e s t m i n s t e r  S t o u t  

S c h o t h - a l e  —  I ^ â le - a le .
V  o r k . o o p  v a n  “W l j n e i a

HANDEL in KOLEN

R u m a H e k l i j d e r s !  

LIJDT NIET MEER
E L IX IR  - d T s

P H I L I P P ^
§

Genees!

J I C H T

RUMATIEK
W A T  U W  L IJ D E N  W E Z E

O e  ELIXIR P H I L I P P A R T  \
verzeft ord U dm »nolle 
on volkomendo gonoMlng

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELOIË :
2 6 8 , d ’A v r o y l a a n ,  L U IK  
«  I* t i lt  (M dai ipothtkm .

J O S E P H  N A . E H T

Groote M arkt, 19,
: : I S E G H E M .  : :

Depot van alle slach van Machienoliën
SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en IVfotocycletten 
WAGENVET, enz.

HUIS VAN VERTROUWEN.

- S. H O E T -H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat. 38  IS E S H E i
Brillen, P in ce-N ez, B arom eters  

Jumellen, V errekijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groole ondervinding gesteund c p 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
slaat aan de verschillige gezichten, brillen to geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordecligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die will eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

MIe siech van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, GR1N EN ZEEGRAS,

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T R O U W E  B E D IE N IN G  

In ’t groot en in ’t klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D £  P É L IC H Y S T R A A T , 12 , |$ E G H E i.
recht over St Hiloniuskerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c’est la

“  F O R D „
T H E  U N IV E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :

Touring 4-5 places avec démarreur électrique 
et jantes amovibles ■ . . fr. 8.950.00 

Runabout, 2 places, avec démarreur et ecl.
électrique, jantes amovibles, fr. 8700.00 

Sedan, conduite intérieure, 4-5 places avec 
démarreur et écl. électrique et j. amov.

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionottes 

avec jantes amovibles. . . fr. 5.600 00 
Châssis camion Truck pour charge utile 

de 1250Kgr.monté sur gros pneus fr. 7175 00 
Tracteur Fordson........................ fr- 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticu lteurs, C 0 U R T M !

--------- —  T é l é p h o n e  506  -- -------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs■ Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l’idéal et le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

V lb . VANNESTE-VANHOUTTIi
Tafelhouder (Traiteur)

— G e n t s t r a a t  3 5 ,  IS E G - H & M  — 
Opvolger van ’t oud gekend huis

Vanhoutte-JSTeyrinclc van Fiousselaro

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

E L K E N  V R I J D A G

Stokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

H O U T  

Het huis JULES DELSAERT van Watermael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 

maker, van verkoop.

Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen.

Te koop eeu Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

0m uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoom borstel fa briek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo is  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven sonder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.


