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De toestand 

in Duitschland en Frankrijk.
In Duitschland, zooals elkeen het weet, staan 

de zaken erg gespannen ; in de laatste dagen is 
de mark gedaald tot eene laagte die tot hiertoe 
nog niet bereikt werd, en welke reel ontroering 
heeft verwekt.

Er is ook erg te vreezen voor inwendige be
roeringen ; de keizersgezinden hitsen gedurig aan ; 
vele politieke moorden worden bedreven en het 
ware niet te verwonderen indien hier of daar een 
oproer uitbrak.

De Eeichdag vergaderde Dinsdag namiddag met 
op het dagorde de bespreking over de wet voor 
bescherming der republiek. De openbare tribunen 
waren volzet, en men bemerkte er talrijke vrouwen.

De redevoering van den nationalistischen volks
vertegenwoordiger Graeve bracht geweldige onder
brekingen teweeg. De socialisten balden woedend 
de vuisten naar den redenaar. De voorzitter, M. 
Loebe, had het niet onder de markt vooraleer er 
in te lukken de socialisten te bedaren.

Na de redevoering van M. Eadbruck, minister 
van Rechtwezen, hoorde men den onafhankelijke 
M. Levy. Bij de eerste woorden van dezen spreker, 
verlieten de nationalisten de zaal.

Rond 5 ure was een « burger-demokraat » aan 
’t woord. Zijn rede had voor uitwerksel de ver
gadering in slaap te wiegen.

De stemming over de wet kon niet plaats grijpen 
en ’t was onmogelijk te voorzeggen, of de regeering 
de noodige meerderheid zou bekomen.

*
* *

In Frankrijk ook is de toestand ernstig. Ver
leden week verscheen in het blad « Le Matin » ' 
van Parijs een artikel over Frankrijks finantieelen 
toestand dat groote opschudding verwekt heeft.

De schrijver van het artikel, de heer Jouvenel 
betoogde in zijn schrijven dat, zelfs als Duitschland, 
in 25 jaren tijds alles betaalt wat het aan Frank
rijk schuldig is. Frankrijk aan zijne bondge- 
nooten meer zal te betalen hebben dan het van 
Duitschland zal ontvangen ; en dat de last der 
pensioenen aan de invalieden en van het herstellen 
der verwoeste gewesten op Frankrijk alleen zal 
drukken.

M. Jouvenel doet uiteen, hoe het komt dat 
MM. Clemenceau. Lloyd George en Wilson in 
het geheim beraadslaagd hebben en waarom Frankrijk, 
na Belgie, den voorrang niet bekomen heeft voor 
zijne verwoeste gewesten.

Om onzen — (Frankrijks) — ondergang te vol
trekken, zegt M. Jouvenel, is het gebeurd, dat, 
ondanks de wenschen en de bezweringen der 
Kamer, de onderhandelaars voor den vrede, het 
vraagstuk der wederzij dsche Bondgenooten-schulden 
onopgelost bleef, zonder dat men zelfs bekomen 
heeft dat rekening werd gehouden van den wissel, 
en dat het geld door ons in franken geleend en 
in franken verteerd, in franken geschat werd.

Die kleine nalatigheid zal ons meer dan dertig 
miljard kosten.

M Jouvenel toont vervolgens aan dat de Ver- 
eenigde Staten eene wet gemaakt hebben die de 
Bondgenooten verplicht hunne schulden aan Amerika 
af te leggen in 35 jaren, met eenen intrest van 
4 1/2 per cent.

Het Engelsch Gouvernement zal in den zelfden 
zin handelen, en in de veronderstelling dat Duitsch
land betale, ziehier tot welke cijfers M. Jouvenal 
komt :

Schuld van Frankrijk aan de Vereenigde Staten :
13 miljard goudmark, wat eene jaarlijksche af
korting van 876 miljoen goudmark vereischt, of 
daaromtrent u2 1/2 miljard franks. (Dat vertegen
woordigt eene jaarlijksche belasting van 62,50 
goudmark of ongeveer 80 fr. perfranschen inwoner).

Schuld van Frankrijk aan Engeland : 11 miljard 
600 miljard goudmark, wat eene jaarlijksche af
korting vereischt van <S71 miljoen goudmark.

Het gezamenlijk bedrag der twee jaarlijksche 
afkortingen is 876 + 781 =  1657 miljoen goud
mark of in ronde cijfers 2 miljardfgouden franks.

Zien we nu wat Frankrijk jaarlijks zal ont
vangen : 52 per cent van 3 miljards goudmark 
of 1560 miljoen goudmark.

Frankrijk zal dus 97 milioen goudmark — hetzij 
ongeveer 120 miljoen goudfrank — moeten bij
leggen om aan de Vereenigde Staten en Engeland 
de jaarlijksche afkortingen te kunnen betalen.

Als al de voorrangbetalingeu zullen uitgeput 
zijn, zegt M. Jouvenel, deze der bezettingsleger, 
van Belgie en der schulden aan bijzonderen, en 
als Duitschland betaald — wat maar eene ge
waagde veronderstelling is -- dan zullen onze 
Bondgenooten komen en de hand leggen op 48 
per cent van het gestorte geld ; dat krachtens 
het voorstel, in beginsel aangenomen in Mei 1919. 
Daarna, krachtens hunne niet vereffende leeningen 
zullen ze de hand leggen op de -52 andere « per 
honderd » eu zij zullen nog recht hebben ons nog 
97 miljoen goudmark erbij te vragen, het is te 
zeggen aan den huidigen wissel omtrent 300 mil
joen fr. per jaar.

Als ik eenige dagen geleden, ging M. Jouvenel 
voort, in den (Franschen) Senaat, cijfers voorbracht, 
die ten andere niet betwist zijn geworden, en dat 
ik gewezen heb op de noodzakelijkheid terug te 
komen op de akkoorden van December 1919, tot

vereffening van de schulden der Bondgenooten en | 
om eenen voorrang te bekomen voor de verwoeste : 
gewesten, heeft M. Poincaré', minister voorzitter, I  

mij enkel kunnen antwoorden :

« Men heeft eraan gedacht, maar men heeft niet 
« kunnen gelukken. »

M. Senator Jouvenel besloot met te zeggen : Ik 
vraag verschooning aan M. Poincaré, als ik hem 
zeg :

« Ge moet gelukken of failliet maken. »

Ziedaar dus een Fransche senator, die voorziet 
en berekent dat voor Frankrijk het gevolg van 
den oorlog zal zijn : de ondergang — zelf als 
Duitschland aan zijne verbintenissen voldoet.

En als het daaraan niet voldoet ? — Dan zal 
het natuurlijk nog slechter zijn.

Waar zijn nu die mannen die gezegd hebben 
dat de overwinning aan Frankrijk, roem, vrede 
en rijkdom zou brengen ?

De overwinning heeft hun persoonlijk glorie, 
decoraties en ook wel rijkdom gebracht, maar 
’t is de algemeenheid die nog dozijnen jaren zal 
moeten scharten en schrapen om er te geraken 
en den prijs van waanzinnigen hoogmoed te 
betalen.

----.----- .--.» «-----------

Het Ministerie tegenover de Vlaamsche 

Hoogeschool en de Militaire Kwestie.
Over eenige dagen, was er veel spraak van de 

gebeurlijkheid eener ministerieele krisis die zou 
uitgelokt worden door de kwesties der Vlaamsche 
Hoogeschool, en het militievraagstuk.

Volgens de Brnsselsche korrespondent van « Le 
Bien Public», zou het gevaar thans nagenoeg 
geweken zijn, datrit aan overgankelijke en ver
zoenlijke oplossingen, die bevrediging zouden 
brengen, en in het parlement eene meerderheid 
vinden.

Voor de Vlaamsche Hoogeschool, zou er door een 
lid der rechterzijde, Kamerlid voor Brussel en 
staatsminister, eene formuul worden vooruitgezet, 
volgens welke de Gentsche universiteit een hooge
school zou worden met « Vlaamsche basis » en 
met zekere verplichtende leergangen in de Fransche 
taal. Deze formuul zou kans hebben eene meerder
heid te verkrijgen : verscheidene Waalsche
Kamerleden der rechterzijde, verscheidene liberalen 
en een aantal socialisten zouden er zich bij aan
sluiten. Ook in den Senaat zou de oplossing goed 
onthaal genieten.

Wij kunnen niet nalaten hier eene kleine 
terechtwijzing te doen. In een hoofdartikel van 
« La Libre Belgique » van Zondag laatst wordt 
de bewering « VALSCH » geheeten, als zouden de 
Koning en de regeering de vervlaamsching beloofd 
hebben der Gentsche Hoogeschool. Er zou enkel 
in de troonrede van November 1918 spraak geweest 
zijn van eene « Vlaamsche Hoogeschool » en niets 
meer.

Dat is onjuist, De woorden door Zijne Majesteit, 
na de blijde intrede te Brussel uitgesproken luidden 
letterlijk als volgt ; « De regeering zal aan het 
parlement voorstellen van nu af aan, de grondslagen 
te leggen van eene Vlaamsche Hoogeschool TE 
GENT — (créant â GAND les bases d’une Uni
versité' flamande) Ziedaar de waarheid

In zake der militaire hervorming, zou men ook 
tot een vergelijk komen, betrekkelijk de geweste
lijke aanwerving. Er zouden Vlaamsche onderrich- 
tingsbattaljons zijn en ook Waalsche. De miliciaan 
zou tusschen beide kiezen. In het regiment zouden 
de bataljons worden versmolten, en de algemeene 
bevelen zouden in ’t Fransch worden gegeven.

M. Devêze zou aan eene dergelijke oplossing 
niet vijandig wezen.

--------------------- -------aar- ^ ^ ̂ ~gp~—— ------------------------

2Hond een ontslag\
Onder deze hoofding kondigt het weekblad 

« De Middenstand» het ontslag aan van M. Joseph 
Seynaeve, stichter van den Middenstandsbond te 
Iseghem, voorzitter en bestuurlid in verschillige 
afdeelingen van den zelfden bond. Het artikel in 
kwestie bevat eenige lofbetuigingen voor den Heer 
Seynaeve, maar ook zeer vele harde waarheden en 
aantijgingen ten zijnen laste. M. Joseph Seynaeve 
heeft onbetwistbaar talenten, die, had hij dezelve 
gebruikt op meer bedaarde en bezadigde wijze, 
veel nut en voordeel hadden kunnen doen aan zijne 
medeburgers, bijzonderlijk op sociaal, ekonomisch 
en politiek gebied. Zijn overdrevenheid heeft hem 
sedert jaren in alles onmogelijk gemaakt. Het is 
zelve te verwonderen, dat de bestuurleden van den 
Middenstandbond, die daarmede bekend waren, even 
gelijk wie, hem nog wilden voorenstellen als 
kandidaat voor de gemeenteverkiezingen in April 
1921, wanneer hij door eenieder, gezien zijn voor
gaande, als een onmogelijken kandidaat beschouwd 
wierd.

Hadde de Middenstandsbond, redelijk en ver
standig te werke gegaan, en de kandidatuur van 
M. Seynaeve aan de katholieke kiesvereeniging 
niet opgedrongen tegen wil en dank van gansch 
de kiesvereeniging, zoo hadden zij beter en ver

standiger gehandeld gelijk zij het nu zelve be
kennen. Eenige voormannen van den Middenstand, 
hebben dan eene afzonderlijke lijst samengesteld 

met M. Seynaeve aan ’t hoofd, tot groot nadeel 
voor den uitslag der verkiezingen zelve, voor wat 
de burgerij van Iseghem betreft.

Hadden de burgers maar ée'ne lijst gehad, zij 
zoudön meer gekozenen gehad hebben, en bijge
volg MEER vertegenwoordigd geweest zijn in onzen 
gemeenteraad.

De brief waarbij M. Seynaeve zijn ontslag geeft 
en welke hij tot het hoofd van den Middenstands
bond toezond, even als de bekrachtiging van zijn 
ontslag gestemd door het bestuur van den bond 
zelve, zijn zeer beteekenisvol.

De Middenstand, heeft nu klaar ingezien dat 
met de gemeenteverkiezingen zij een misstap begaan 
hebben met M. Seynaeve op te dringen als kan
didaat. Zullen zij nu ook inzien dat voor de 
Provinciale verkiezingen hun misslag even groot 
was, met een zwans kandidatuur als deze van 
Bostoen van Wynkel-St-Eloi voor te staan en te 
ondersteunen ? ? ?

Wilden de burgers elkander verstaan, zij zouden 
eene macht vormen, juist gelijk de Boeren in 
hunne boerenbonden en de Werklieden in hunne 
machtige syndikalistische vereenigingen.

Voor de burgerij twee honden en twee partijen. 
Hunne zwakte en machteloosheid ligt in hunne 
verdeeldheid, door eenige personen gesteund en 
in stand gehouden.

Zoolang de burgerij niet eensgezind is gelijk 
de boeren en werklieden zal zij weinig of niets zijn, 
zal zij nooit iets duurzaams kunnen tot stand 
brengen, want in de eendracht ligt de macht en 
in de verdeeldheid, de machteloosheid.

Burgersbelangen.
Telefoondienst.

Van verschillige plaatsen wordt er soms geklaagd 
over de Telephoondienst. M. Impe voorzitter der 
Handel- en N ijver heids kamer te Thielt, heeft 
diensaangaande een onderhoud gehad met den 
Heer Fremaux hoofdbestuurder en den Heer Willems 
toeziener der telephoondienst. Ziehier wat M. Impe 
daarover schrijft in ’t weekblad « Handel- en N i j 
ver heids kamer » van Thielt, van Zondag laatst.

Uit een onderhoud die wij gehad hebben met 
M. Fremaux hoofdbestuurder van den personeelen- 
dienst en M Willems toeziener mogen wij het 
volgende mededeelen :

Dat de dienst tegenwoordig nog in de volmaakt
heid niet gaat is zeker. Het oude materiaal, de 
verschillige soorten appareils, de voorloopige, tij
delijke inrichting in het centraal bureel, moeten 
in aanmerking genomen worden. Nieuwe toestellen, 
zouden zonder twij fel den dienst verlichten van 
de agenten, maar, men mag niet uit het oog 
verliezen dat wij tegenwoordig in de herinrichtings- 
periode zijn, en waar er vroeger 30 abonnees waren 
er nu 100 zijn en wij nog gestadig nieuwe aan
vragen krijgen. Het bestuur van den telefoondienst 
is gelukkig met uwe inrichting in betrek gekomen 
te zijn, zoo is er middel samen te werken om 
den dienst zoo volmaakt mogelijk te maken. De 
klachtep die gij ingediend hebt, zullen grondig 
en met nauwkeurigheid nagezien worden, en indien 
mogelijk en noodig, zullen de noodige verbeteringen 
gedaan worden.

Gij moogtten volle op onse medewerking rekenen, 
maar wij vragen U rekenschap to willen houden 
van de omstandigheden.

M. Impe voegt daarbij :
Heel dikwijls is het de schuld van de abom é’s 

zelf dat er vertraging voorkomt, en heel zeker 
maugelt het dikwijls aan opvoeding en ,' ennis aan 
diegene die een telefoontoestel gebruiken. (Dit 
bijzonderlijk voor de publieke telefoons en heibergen 
waar het toestel ten dienste is aan iedereen) Zoo 
b. v. gebeurt het heel dikwijls dat iemand tele
foneert naar de Centrale in dezen zin :

c Geef mij eens het nummer van M. X te ? of te ï 

De bediende moet eerst zoeken en ondertusschen 
mogen de andere abonnees wachten.

Anderen (en o. m. verklaarde M. Wiilems ge
beurt dit dikwijls met een van de abonnees van 
Thielt) willen de nummer niet geven die ze vragen, 
zoo vragen zij b. v. Gent, en als de agent hun 
vraagt welk nummer dan krijgt hij als antwoord :

» Dat zijn uwe zaken niet ».
Hoe wilt gij dat alles dan regelmatig gaat, 

daarbij sommige personen houden het telephoon- 
toestel als een middel om eene heele geschiedenis 
persoonlijke zaken enz te vertellen en zoo moeten 
de anderen die het toestel hebben voor dringende 
nijverheidszaken wachten. Voeg daarbij soms (en 
dit gebeurt ook meestal door de publieke of her
berg telefoons) onbeleefde en laat het mij toe te 
zeggen onbetaraelijke gesprekken met ruwe uit
drukkingen enz. (dit gebeurt namelijk heel dikwijls 
als deze gesprekken loopen over koersuitslagen en 
duivenprijskampen).

Dit alles helpt den bediende niet in het uitoefenen 
van zijn ambt

Onze lezers merken wel op, dat wij niet op 
ons genomen hebben de bedienden van den telefoon 
te verdedigen of wit te wasschen, neen, maar 
wij kunnen niet aannemen dat de last die zij

aangedaan worden door de onhandige en on
betamelijke manier van de gelegenheidsgebruikers 
van den telefoon, beschuldigd worden van nalaten
heid Wij hebben zelf de proef bijgewoond in de 
uren drukke bezigheid, en móeten bekennen dat 
het werk al de geestesinspanning vergt van den 
bediende die aan zijn tafel zit

Om te sluiten raden wij iedereen aan de raad
gevingen te lezen die aangeteekend staan in het 
telefoonboek, en dan indien er ernstige klachten 
zijn ons deze zoo aanstonds mogelijk over te 
maken per brief, wij mogen verzekeren dat het 
bestuur zoowel op technisch gebied als voor den 
dienst van het personeel ten volle bereid is den 

! dienst zoo regelmatig en zoo volmaakt mogelijk 
te verzekeren.

Bet fiiildensporeÉest te teglm
Het wordt klaar en duidelijk voor eenieder te 

zien en te gevoelen dat, van jaar tot jaar het 
vieren van ’t Guldensporenfeest onder onze bevol
king toeneemt. Voor do eerste maal wierd een 
feestberek, gekozen onder de verschillige politieke 
partijen van stad om er de organisatie van waar 
te nemen

Zondag voormiddag om 10 ure : Hoogmis met 
j gelegenheidssermoen door E. H. De Beir, Krijgs- 

almoezenier bij ’t Belgisch Leger. De Eerweerde 
spreker legde de ware beteekeuis uit van den 
strijd der Vlamingen tegen de Fransche overheer-- 
sching en den heilzamen invloed welke de slag der 
Gulden Sporen op ons Vlaantsch volk heeft uitgeoefend.

In den namiddag om 3 ure moest de stoet 
j plaats hebben, maar ’t weder was onaangenaam. 

Een koude wind joeg stofwolken in de lucht, met nu 
en dan een regenvlage. Om 4 ure klaarde het 
weder op. De maatschappijen die deel zouden nemen 
aan den stuet kwamen af, en de optocht begon. 
Van de Gentstraat, achter de Kerk, Rousselare
straat, enz. naar de Koornmarkt, alwaar de 
maatschappijen zich allen schaarden rond het 
gedenkmaal onzer gesneuvelde helden van 1914-18

M. De Pellecyn die als spreker zou optreden was 
belet, en wierd vervangen door den Heer Van Heirwe- 
ghen van Rousselare. Met zijn machtig orgaan,

1 zijn diepen blik en krachtig gebaar, deed spreker 
uiteen de beteekenis van den Gulden Sporenslag, 
die over 620 jaren op het Groeningenveld te 
Kortrijk plaats had

Hij vergeleek het lijden en strijden onzer dap
pere voorouders, met het lijden en strijden Van 
heden. Daarna wierd de Vlaamsche Leeuw door 
’t muziek der Congregatie gespeeld en door de 
menigte medögezongen. Rond den avond had een 
turnfeest plaats op de Groote Markt, en een Lieder- 
avond in de Congregatie

Om 8 ure speelde de Harmonie van Emelghem 
en de Stadsfanfaren een muziekconcert op de Groote 
Markt

*
* *

Dinsdag 11 Juli waren het meestendeel der huizen 
bevlagd met het national drijkleur, ook hier en daar 
wapperde aan den voorgevel der huizen de Zwarte 
Leeuw op Gouden veld.

s’ Avonds om 7 ure had er een Liederenavond 
plaats in de prachtige Schouwburgzaal van ’t Gil
denhuis- Al de banken en stoelen waren dicht 
bezet Het orkest der Cóngregatie opende het 
feest met de Rubbensmarche uit de werken van 
Peter Benoit. Daarna wierden verschillige kooren 
en gelegenheidsliederen uitgevoerd waarin ons 
volk en taal bezongen worden De Heeren Moenaert 
en Desmet droegen elk een fragment voor uit 
Ledeganck’s meesterwerk « De drie Zustersteden »

Mevrouw Berten Pil die den Zondag te Eousselare 
gesproken had, trad hier nu ook op

In eene sierlijke Vlaamsche taal en zeer ver
zorgde uitspraak, deed zij in korte en klare be
woordingen uiteen welke de oorzaken waren van 
’t ontstaan van den Gulden Sporenslag, en zijn heil
zame gevolgen, waardoor onze voorouders hunne 
rechten en vrijheden herwonnen hebben Zij schilderde 
in sombere kleuren af wat lijden heden ons Vlaam
sche volk te verduren heeft, en hoe het verachterd en 
mi. kend wordt op gebied van taal, gerecht, onderwijs 
enz. Zij beriep onze besturen tot het bekomen van 
volle lige amnistie ten voordeele van deze die zuchten 
in de kerkers en de bannelingen die op vreemden 
grond verre van Vlaanderen lijden om hun Vlaamsch 
ideaal. Zij sprak ons zeer gemoedvol over Herman 
Van den Reeck die te Antwerpen viel, slachtoffer der 
Vlaamsche zaak in Juli 1921 ; zij herinnerde 
ons den dood van de moeder van Wies Moens on 
andere dioevige bladzijden uit het lijden vavi ’t he- 
dendaagsihe Vlaamsche Volk.

Het w;is rond 11 ure toen de Symphonie « De 
Vlaamsche Leeuw » aanhief en uit honderdo borsten 
in de ruime zaal weerklonk :

Z ij  zullen hem niet te ra me , 

de fiere Vlaamsche Lee/> w.

N A t C H R IF T . Een Iseghemnaar die dins
dag verschillige steden en gemeenten van Wcst- 
vlaanderen bezocht, met z i,n t auto, stelde vast dat 
er t Iseghem, in evenre igheid, meest vaandels 
aar. de voorgevels der kuizen wapperden.

Verschijnt eiken Zaterdag 
15 ct. per nummer 

Abonnement 7.50f. ’s jaars. Buitenland 12,50 f.
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D R U K K E R - U IT G E V E R  :

J. DE BUSSCHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 7.

AANKONDIGINGEN : 
Notarieeie en andere 0.40 per regel« 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel



Schoone onderscheidingen.
M. Joseph Renier van Emelghem bekomt het 

Nijverheids eereteeken van I e klas voor 33 jaren 
dienst en den Heer Camiel Vermeulen van Lende- 
lede deze van 2' klas voor 29 jaren dienst bij het 
oud gekend huis van wijnen en likeuren Ameye en 
Zoons Iseghem.

V. 0. S. Tooneelgilde “  Hulp en Troost ,, 
fn t Gildenhuis.

Op 24 en 25 September aanstaande zal opgevoerd 
worden voor de eerste maal te Iseghem « OE 
TWEE WEEZEN » beroemd draina in 8 bedrijven.

Bond der Talrijke Gezinnen - Iseghem

Oproep to t in sch r ijv ing .
Verleden Maandag heeft het voorloopig besluur 

eene vergadering belegd.

Daar werd een bareel aangesteld om de werking 
te beginnen, bijzonder om de inschrijvingen op te 
nemen en de eerste stortingen in to zamelen.

De inleg is bepaald op minstens 2 Fr. per 
huisgezin en per jaar.

De inschrijvingen zullen kunnen gedaan worden 
bij al de leden van het voorloopig bestuur, van 
welke de namen hier volgen.

Het voorloopig bestuur zal zich in verbinding 
stellen met het hoofdbureel van Brussel om ten 
spoedigste de algemeene werking te kunnen beginnen 
en binnen enkele weken eene groote algemeene- 
Vergadering te beleggen, waar nogmaals het doel 
en de voordeelen van den Bond zullen uiteengezet 
worden.

Wij herhalen nogmaals dat de bond open staat 
voor alle huisgezinnen, niemand is uitgesloten. 
Wij voegen erbij dat de grootste samenwerking 
ook de meeste voordeelen zal kunnen bewerken.

HET VOORLOOPIG BESTUUR :

De Ondtrvoorzitter, De Voorzitter,
A. Rosseel. E. Allewaert.

De Schatbewaarder, De Schrijvers,

C. Vanhaverbeke. A. Decock.
Ph. Verbeke.

Leden : B. Geldholf, P. Dejonghe, C. Desmedt, 
C. Kints, J. Missiaen, PI. Sette, A. Vandommele 
en V. Velghe.

S T E R F G E V A L .
Verleden Zaterdag is alhier overleden den eer- 

zamen August Breemeersch, zoon van Arsène en 
De Brabandere Barbara Theresia, geboren te Iseghem 
den 20 Feb. 184"i. August Breemeersch was van 
Molenaarsvolk, immers zijn vader was molenaar 
op den ouden steenen molen, staande in de Kor
trijkstraat Die molen wierd binst den oorlog in 
1917 afgebroken. Het was een braven en dougd- 
zamen man, die God en menschen trouw diende. 
August Breemeersch is gedurende eene halve eeuw 
in dienst geweest in de werktuigmakerij van de 
firma Dekeirsschier, Marktstraat, alhier.

In 1849 verliet den Heer Leo Dekeirschieter 
Iseghem om naar Brussel te gaan leeren meka- 
nieken maken en stoomtuigen bouwen. In 1860 
kwam M. Dekeirsschieter naar zijn geboortestad 
terug en maakte er zijn eerste stoommachien (1). 
iiij vond in August Breemeersch] zijne beste hulp. 
Een jaar nadien was dit klein stoomtuig afgewerkt 
en ten titel van proefstuk in de herberg De Zalm , 
Gentstraat, alhier, ten toon gesteld. Den toeloop 
der bevolking om die stoommachien te zien en 
te bewonderen was zoo groot dat in eene weke 
den baas der herberg 50 ton bier tapte.

Dit proefstuk heeft de firma Dekeirschieter eene 
welverdiende faam toegekend onder opzicht van 
ïnachienenbouw en mekanieken, goede faam welke 
zij tot heden toe wel bewaard heeft.

De genegenheid die Augugt Breemeersch had 
voor zijn werkbaas en de familie er van, zijn 
hem bij gobleven tot den dood toe.

Op onze dagen wordt het eene ware zeldzaamheid 
zulke goede betrekking tusschen baas en werkman 
nog te vinden De hedendaagsche zeden hebben 
daar veel aan toegebracht om die vriendelijke en 
verkleefde betrekkingen af te breken.

STAD ISEGHEM

Nationale Feesten
op Vrijdag 21 Ju li 1922.

’S VOORMIDDAGS

Om 9 ure Pleohtige dienst voor onze gesneu
velde soldaten in St Hiloniuskerk.

Om 11 1 2  ure Te Deum : Vergadering aan het 
Stadhuis kwart na n  uren.

Na den Te Deum optocht n a a r het Standbeeld  
alwaar een Vaderlandsche toespraak zal gehouden 
worden door den Heer Burgemeester.

’S NAMIDDAGS.
Om 3 ure optooht in stoet n aar het kerkhof

ter verheerlijking der graven.
Vergadering voor de maatschappijen in de 

Nieuwstraat.
VOLGORDE :

i. Politie — 2. Congregatie-Muziek — 3. StTillos 
Turners — 4. Mandelkoor — 5. Reizigersbond —
6. Willem-Tell — 7. Schuttersmaatschappij St Se- 
bastiaen — 8 Koninklijke maatschappij St Barbara
— 9. Oud soldaten « De Ware Vaderlanders » —
10. Duivenmaatschappij « De Vrijheid » — 1 1 . Foot
ball Club — 12. De Lustige Vrienden — i3. Muziek 
Eendracht en Vooruitgang Emelghem — 14. De 
Boy-Scouts — i5. Middenstandsbond — 16. Onder- 
lingen Bijstand «Vereenigde Werklieden»— 17. De 
Kerels Emelghem — 18. Leopoldisten — 19. De 
Bluet — 20. De Gretry-kring— 21. De Broederliefde 
« Onderlingen Bijstand » 22. Stadsfanfaren — 23.
Veloclub « Vrij en Blij — 24. Vrijwillige pompiers
— 25. Stadsschool — 26. V. O. S Emelghem — 
27. V. O. S. Iseghem en vertakkingen — 28. Over
heden en Feestkommissie.

F E E S T E L I J K H E D E N  :
’s Morgends Duivenprijskam p ult B reteuil 2.200fr. 

prijzen
Om 5 ure oefeningen door den Velo-Club « VRIï 

EN BLIJ » op de Groote Markt.
C O N C E R T E N  op de G R O O T E  M A R K T  :

Om 6 ure door de Muziekmaatschappij Eendracht 
en Vooruitgang Emelghem

Om 7 ure door de Harmonie der Congregatie.

SPELWIJZER :
1. L ’E c la ireu r P. R . W e t t g e
2. Isabelle Gavotte T u r in e

3. A ir  V arié  Pour Tuba X .
4. N a a r W ijd en Zijd Vadert, hymnus G e v a e r t
5. Joyeuse Ivresse Waise X.
6. De Lustige B oer Fantaisie op het opera L. Falls
7. Fantaisie Polka X.
8. Brabançonne

Om 8 1 /2  ure De Stadsfanfaren.

1' DEEL
1. L’indépendance Belge Muldermans
2. O uverture de C oncert L a n g e l o is
3 - Aubade M ilita ire  D ’ H a e n e n s
4  A lm a Tyrolienne voor Trombonne Falikr

2e DEEL.
5. Salu t au drapeau Belge X .
6 . Fantaisie voor Fanfaren X.
7. Valse de Concert François
8 Belgie en Congo Vaderlandsch lied R e y n a e r t  )
9. Brabançonne.

VOOR DE FEESTCOMMISSIE:
De Schatbewaarder, De Sekretaris. De Voorzitter,

Albert Rosseel. LeonVanderhaeghe. Hector Loontjens.
De Ondervoorzitter,

Julien Van Wtberghe.

Stad Iseghem — Bericht.
De Burgemeester der Stad Iseghem maakt bekend 

dat op Vrijdag 21 Juli 1922, de Bureelen ten 
Stadhuize gesloten-aijn. ->

De Burgemeester,

C. STAES. 

BELANGRIJK BERICHT

STADSELECTRICITEIT
Ter gelegenheid van 21 Juli nationale feestdag zal 

er binst den dag,'van 6 ure ’s morgends tot 6 ure 
’s avonds geen electrieke stroom geleverd worden.

De Bestuurder A. DA ENE NS

H O E N D E R B O N D .
DRINGENDE VERGADERING. — Heden 

avond 15 Juli vergadering in den Café royal om 
7 1/2 ure.

1 Bespreking Hoendertentoonstelling Brugge,
! 2. Uitstap Brugge.

3. Mededeelingen.

Te koop C0FFREF0RT hebbende eene hoogte 

van 1.0 m. Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

(1) Zijn zoon M. Remi Dekeirsschieter toen hij zijn 
diploma van Ingenieur bekomen had aan de hoogeschool 
van Leuven, maakt« de eerste Petrole moteur in Iseghem 
[1895) later ondernam hij het maken van den eersten 
dynamo en automobiel. Laatst binst den oorlog heeft 
hij een telegraphisch toestel gemaakt naar het systeem 
v»n Mors.

Het eerste stoommachien wordt nog met zorg bewaard 
bij de firma Dekeirsschieter.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Juliette Thibau, dv. Michel en Maria Reynaert, 
Kruisstraat, 15. — Alfred Baele, zv. Jules en Cle
mentine De Naeyer, Abeele, 515. — Andre' Verbeke, 
zv. Oscar en Nora Hespeel, v. d. Bögaerdelaan. 
Firmin Desmet, zv. Remi en Irma Vandenbulcke, 
Lendeledestr. 200. — Roger D’Hooghe, zv. Jacob 
en Irma Van Kesbeeck, Marktstr. 9. — Julia 
Bringiers, dv. Julien en Maria Vereecke, v. d. Bo- 
gaerdel. 3. -- Maria Brugghe, dv. Hendrik en 
Eudoxie Depraetere, Hospitaal. — Julia Callens, 
dv. Hector en Theresia Declercq, H. Hertstr. 1.
— Gabrielle Rosselle, dv. Aug. en Rachel Brug- 
geman, Dr Janstr. 23. — Denise Dekeirsschieter, 
dv. Prosper en Anna Denys, Marktstr. 35. — Paula 
Descheemaeker, dv Achille en Clothildis Mouteyne, 
Sloore, 158.

STERFGEVALLEN :

Marguerite Vanhoutte, 8 w. dv. Leonard en He
lena Vandenbulcke — Mathilde Verhamme, zb. 
77 j. wed. Constant Heldenbergh. — Maria Deprez, 
zb. 17 1/2 j. dv. Camille en Marie Staes. — Roma
ine Martin, huish. 50 j. wed. Cam. Debackere.
— Aug. Breemeersch, werktuigm. 79 j. echt. Elodie 
Scheldeman.

HUWELIJKEN :

Eduard Deineyer, daglooner, 22 j. en Lia Seys, 
huish. 17 j. — Emilius Verstraete, Statiebed. 43 j. 
en Martha Debrouwer, zb. 41 j. — Alberic Cor- 
nillie, wever, 25 j. en Emma Verhelst, boeremeid, 
30 j. - Jerome Mistiaen, schaliedekker 18 j en 
Maria Baert, borstelm 20 — Georges Demuynck, 
handelsr. 34 j. en Ivonne Delannoy, winkel. 27 j.

De B ank  van  K o r tr ijk
(011de baak Ruusselare-Thielt) 

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

INGELMUNSTER.
Zondag aanstaande is er ommegang op deze 

parochie, ter dier gelegenheid zal als voorgaande 
jaren de Philharmonie der Gemeente een schoon 
muziekconcert spelen in ’t Park van ’t Kasteel.

Alwie liefhebber en kenner is zal er aan houden 
deze uitvoering bij te wonen. Het concert begint 
om 6 ure.

PROGRAMMA :

1. Le Redoutable, Allegro G. A l l ie r .

2. Fête Isiacque, Scène Egyptiennes W a t e l l e

3 Ballet d’Isoline d’A. Messager,
A rr  C h . E u s t a c e .

4. Elfenreigen, Wals G ü n g ’l

5. Perles fines, Polka voor Clarinetten
P. Beàüme.

EEN PLICHT. — ’t Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen het bestaan der M0N0P0EDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3.00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALEMAN, VERHAMME en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

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.

Uit ter hand te koop :

Ken groot schoon WOONHUIS
met MAGAZIJN en HOF, staande en gelegen te 
Iseghem, Rousselarestraat 348, recht op de Pa
terskerk : Onmiddelijk in genottreding^

Eene partij La rd  (üsnéllde YOOr Bouwgrond
Een Perceel B0UWGR0N3 gelegen langst de 

Mandelstraat.
Alles gelegen dicht bij elkander en met uitgang. 

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

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik mij als K leerm aker kom te vestigen in 

I de Pélichystraat, 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 E R A A N B E S T E D I N G
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 WOONHUIZEN, 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 Maatschappij Eigen Heerd te Rumbeke 
en toegekomen zijn daags voor de opening der 
aanbiedingsbrieven.

Deze opening zal plaats hebben voor de heraan- 
bestei \ng « Groenen Herder » op Woensdag 1 2 
Juli 1 9 2 2  en aanbesteding Kortewagenstraat op 
Woensdag 19 Juli 1 9 2 2 , telkens om 10 ure voor
middag, ten gemeeni 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 ix Juli 1922 

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

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster

i.

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 5  Juii 1922. om 3 ure namiddag in 

« DE WAGENMAKERIJ » bij Rich. Scherpereel 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 de Nieuwstraat.

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

III.
Woensdag 2 6  Juli 1 9 2 2 , om 3 ure namiddag 

in « ’T DAM BERD» bi; Ed Calluy te Ingelmunster 
IN S T E L  van

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.

IV.
Vrijdag  2 8  Juii 1922  om 3 ure namiddag in 

't VREDEGERECHT te Iseghem,
IN S T E L  van

EEN SCHOON WOONHUIS
te Ingelmunster Kerkstraat, 6

groot 62 vm. 90 vd. Onmiddelijk gebruik.
1/2 0/0 INSTELPENNING.

Studien van de Notarissen Vander Stichele 
te Qulleghem en Mussely te Ledeghem.

VENDITIE VAN

V ruch ten  te Velde
0p MAANDAG 17 Juli aanstaande ten verzoeke 

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

4 hektaren VLAS, 3 hectaren ROGGE, 3 hectaren 
TARWE en 4 hectaren SUIKERDEN.

Ruchtbaarheid — Komptante betaling.

Studie van den Notaris MUSSELY te Ledeghem.

O VER SLA G  op M aandag 2 4  Juli 1 9 2 2  te Da
dizeele Plaats ter herberg Sint Sebastiaan om 4 uren 
namiddag met tüsschenkomst van de Heeren Vrede- 
derechter en Griffier des Kantons Meenen van :

H U I S
met 28 aren 85 centiaren land gelegen te Dadizeele, 
Kasteelstraat. Bewoond zonder pachtrecht door 
Oscar Deceuninck Ingesteld S. 100.00 fr-

Een Perceel ZAAILAND
groot 25 aren 65 centiaren gelegen nevens voor- 
gaanden koop. Gebruikt zonder pachtrecht door 
Henri Vanhee, Jordaan Sintobin en Oscar De
ceuninck. Ingesteld 2S00 00 fr.

Een RENTENIERSHUIS
gelegen te Dadizeele, Becelaerestraat, nieuwgebouwd 
en met hof. Sterfhuis van Heer Victor Ingelbeen. 
Onmiddelijke ingenottreding- Ingesteld 10 000.00 fr.

E E N  S U I K E R I J A S T
met magazijn nevens voorgaanden koop en nieuw
gebouwd. In pacht gehouden door Heer Petrus 
Ingelbeen tot 1 Okt. aanstaande Ingesteld 10 .000.00 fr.

E E N  H O F S T E D E K E N
bevattende woonhuis, koeistal, schuur en verdere 
afhankelijkheden met zaailand weide en meersch 
samen groot 2 hektaren 84 aren 45 centiaren. Ver
deeld in 4 koopen. Gebruikt door de gebroeders 
Van Robays zonder pachtrecht.

Ingesteld 19 .100.00 fr.

Samen : S1700,00 fr- 

De koopers worden vriendelijk verzocht hun 
trouwboekje of een uittreksel van hunnen geboor
teakte mede te brengen.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Woonhuis met Land
gelegen te ISEGHEM, Lendeledestraat.

De Notaris I_ .e  CSo f  5 3c * s ic 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 Gillès 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 i en 
west M. de Baron Gillès de Pélichy met eene breedte 
langs achter van io.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 
drie en west Juf. Hélène Parmentier, voornoemd.

Vijfde en laatste Koop. — Een WOONHUIS met 
afhangen en erf, staande en gelegen langs de 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 
emeene haag koop 3 en west op gemeene haag 
oop 4.
Deze 5 Koopen maken eenen eigendom uit samen 

groot 33 a. 5i ca. VRIJ VAN GEBRUIK.

Zitdagen :
TO E S LA G  op Donderdag 2 7  Juli 1 9 2 2 ,

telkens om 3 ure namiddag, in de herberg DEN 
AREND, bij Allard L’Herminez, Rousselarestraat 
te Iseghem.

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

Openbare Verkooping
van

Vier W O O N H U I Z E N
EN LAND

te CACf TEM , Wijk nrtanegeschijn

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 IL — 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 328d 
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.l 
78 ca- gekend ten kadaster sektie B. nr 329- 

Er sullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITTINGEN :
TOESLAG op Woensdag 26 Juli 1922 telkens 

om 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 WO O N H U I Z E N
met ieder een achterhuisje 

te ISEGHEM, Meenenstraat.

De Notaris LE CORBFSIER te Iseghem zal 

openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.
Koop I. — Een W O O N H U IS , zijnde de herbern 

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

Koop I I .  — Een W O O N H U IS  met afhankelijl ; 
heden en medegaande huisje, groot g5 centa ge 
kend ten kadaster Sectie À, deelen van nrs 55u 
en 55id  en nr 55ih. Het groot huis bewoond doo: 
Florent Maelfait. mits i3 fr. te maande en ’t kleii 
huisje door Adolf Kesteloot mits 7 te maande.

Koop III. — Een W O O N H U IS  met afhankelijk 
heden en een medegaande huisje, groot 1 a. i5 o 
gekend ten kadaster Sektie A , deelen van nummer 
55im en nr 55ih. Het groot huis bewoond dot : 
Joseph D ’hondt mits i3 fr. te maande en ’t kleii S 
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 )922

TOESLAG op Woensdag 20ogst 1922, telken 
om 3 ure namiddag, te Emelghem-Dam ti 
herberg Het Hof van Commerce, bewoond do» 
Emile Vermaete.

De koopers worden verzocht zich te voorzie ; 
van hun trouwboekje of van een uittreksel hunm j 
geboorteakt.

S
T e Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, | 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
m staat, aan zeer voordeelige prijzen. — I  
|j Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, I 

|f zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

On demande pour Banque, employé 
ayant notions do Comptabilité 
Faire offre avec exigences au Bureau du Journa



Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
v; ) '5 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

ini'ciitingen ten bureele van ’t blad

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 
*;v ."jsnachien demi fixe Wolf, in werkingen 
icïitbaar in de Weverij Maes, Barbier en 

Vnbrugge Meulebeke.

OCCASIE
Koop : Verschiiiige PRESSEM voor 

^T ELS te LIJME'L

\ imrdeelige voorwaarden. Zich wendeu tot A 
,-qniére, Hondstraat, Iseghem,

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders

V  o o r  D a m e n  v a n  a f  - - t S  F ’ r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  w o l l e  O a b a r d i n e  8 8  JBr.
TROUW E 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 .

OPENBARE VERKOOPING

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be
vragen ten bureele van ’t blad.

m  v o ld o e n d e  v o o r d e je n  j i e k e  te p e p
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene etiSieï. üesch vol- 

' •nde was om geheel zijne nierziekten te genezen. Hij is verzekerd 
't degena die lijden van nier- of blaasdriften, van welke natuur ze 
•k zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Wanneer 
ij de pillen de Witt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien. d»t uw 
iter modderig en blauwachtig is. Dit geval is een bewijs dat de 

i Hen onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door het reinigen 
üi elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
üen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing.

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :
« Ik heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken, 

oor het geneesmiddel « De Witt Pillen » waarvan eene enkele flesch 
oldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 
leed.

» Sinds meer dan één jaar, leed ik van rheumatisme der inaag en 
lieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel, 
ijen ik gansch genezen.

» Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen 
laarn gebruik te maken en hem te doen kennen. »

Indien gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

D e  W i t t ’ s
Mieren & Blaas Pillen

De Baste Remedie in de Wereld voor

Iheum atiek,
?ïup Jicht,
- ändert Jicht, 
Z vakke Rug,

Blaasontsteking,
Steen in de Blaas, 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apeLae!-.;n, u..n 
'■ n prijs van 5  fra n k  de kleine flesch en f r .  7 .5 0  de groote flesch,

• Ike 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.
Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt 

;:i tc schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver- 
eerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 

V .i t t  &  C ° , rue de la G lacière, 2 2 ,  te Brussel, en de verzending zal 
ogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Iseghem , bij V erham m e, 13. Marktstraat ; W yffels, 35 
.Marktstraat ; Lalem an, 2, Brugstr.

CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
H Ü L P H ir iS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

K ap itaa l 6 0 0  0 .0  0 0  

3 Spaarkas :
1° op zicht 4.00 »/
2° op termijn van een jaar 4.50°/
Langer termijn volgens overeenkomst.

aa rn lo oze M aatschappij

A. Bankrekeningen : zonder 3a .kloon :
1° op zicht 3 00 "/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/0 
4n op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
a a n  de  v o o r d e e l lo s te  w is s e lk o e r s

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M  M  E  te Iseghem 
Led?n : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Fuqêtïf! V E fÏH A M iE  dokter isi geneeskunde Iseghem.

van

DRI E HOFSTEDEN
H U IZ E N  en LANDEfê

te ISEGHEM CACHTEM, ARDOYE 
en IN G tLM Ü N S T  ER.

%Wij hebben q
•  slechts Q
•  KOKO •  
5  gebruikt■ J

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. -  ISEGHEM.
1. (Koopen i tot en met 8) hofstede 7 h. 68 a. 28 ca. 

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

Ingesteld : ~3.5oo Fr-

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

Ingesteld : 4 .500 Fr.

LENDELEDE.
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.

Ingesteld : 4S00 Fr.

ARDOYE.
4. (Koopen il tot en met 12) drie huizen en 68

a. 10 ca. land verdeeld in drie koopen bewoond 
door Dumoulin Victorine. Desauter Julia. Vandromme 
Theophile mits i5o, 100 en 125 fr. 's jaars zonder 
pacht. Ingesteld : 8.000 Fr.

II« DEEL -  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. Ingesteld : 26.200 Fr.

ARDOYE.
2. (Koop 4) Huis en 3o a. 5o ca. Roodepoortehoek

sebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zonder 
pacht. Ingesteld : 5.800 Fr.

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

Ingesteld : 1 7 .S00 Fr.

ISEGHEM.
4. (Koop 9) Huis en 47 a. 06 ca. land wijk

Boschmolens. gebruikt door Aloise Pottie, mits 
200 fr. zonder pacht. Ingesteld : 7 000 Fr.

Samenvoegingen.

Z IT D A G E N  :
TO ESLAG  ; M aandag 2 4  Juli 1922 , in het

Gasthof « PATRIA» Noordstraat te Rousselare 
om 2 ure namiddag ten overstaan van de heeren 
Vrederechter en Greffier van ’t Kanton Rousselare.

p IE T  IDEALE

f f l I B Ï Ë f i S T E R K E R
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verfrischt 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

KO KO houdt het uitvallen van 
het haar tegen en staat ver boven 
alle gelijksoortige Produkten. 

OVERAL TE KOOP 
3,25j 6 ,—i 10 .—■ 

Bereid door 
K0K0 MftRICOPAS & C°, Limited

Bevis Mark, LONDON E. C.

Algemeen depot voor België : 

Maison Louis Sanders 
22, Rue (te la Glacière, Brussel

Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apothekers : 
Verhamme Marktstr. 13, Wyffels Marktstr. 53 en 
Laleman Brugstr. 2.

W erpt uwe gele enveloppen van Schampoo-Koko niet weg 
geef ze terug aan deze aan wien gii ze gekocht hebt, 18 
zulke emvloppen geven recht aan een flesjen Lotion Koko 
ter weerde van 3.25 welke U zal g ra tis  gçgeven worden.

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

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlai)deghenï-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Gevraagd bij de Gebr BOURGEOIS,
67, Vijfwegenstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk met de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

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 Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo ir 

H. Kerckhof. O. L. Vrouwstraat, Iseghem mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. ;1 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

GEW AARBORGD G £ W  AREND Bt TO N  "k

Men VRAAGT M A N S W E R K E R S  

(stek«). Standvastig werk bij A. DENNEWITH, 
Feestwegelstraat, 257, Thielt.

i  
; è- 

$  
w

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

C1TERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

fAm and  Denys-floehepied
I  Dweersstraat, 17, IS E G H E M

m
%

■pi:

f

•etsmpsmmrMm

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o r h e e n  B a n k  G r .  D E  L A I L R E &  G °  Naamlooze Maatschappij

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

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 B I O H  T I N  G  E N
Depot rekening op zicht en op termijn Rekeningen 11/2 % op 5 jaar zuiver van lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffrës-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach v a n  buizen A u to gè n e -Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



HUIS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

CORSETS

H.D JS9 Ekutö 9

BRUXELLES

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.
I viwnrwr: m3r,mirirmms0misBiiai^jat»xmmK^7.mmssjss^xmamKsaKism

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

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de 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 eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 1-5 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, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn, Glazen, op recept der 
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Moordstraat, Rousselare.
Er ft altijd een oogmeester ten ieder beschikking

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.

Zenuwachtige Afmatting en 
Siechte Spijsverteering.

Zwakte, slapeloosheid en vrees van eten. Genezen 
door de Dr. Cassell’s Tabletten.

Mevrouw M. E. Thorp, 9. Meadow-place South
Lambeth, London, S.W.8, zegt: “ Ik verliesde al 
m ijne krachten en wierd verschrikkelijk zenu
wachtig, ik  verzwakte bij oogcpzicht. Het 
kleinste ding dat ik doen moest koste mij groote 
moeite, het was mij zells te veel voort te gaan.
Na geëten te hebben voelde ik pijnen, en dit 
bracht weldra erge slechte spijsverteeringen 
voort; don aanval van winden was zoo hevig dat 
ik waarlijk vreesde het minste voedsel in te 
nemen. De sl&pekxwfeeid verzwakte mij nog 
meer. Ik had geene krachten meer en miste alle 
moed. Ik beproefde ellerlei geneesmiddelen 
maar niet één gaf mij veraachting, wanneer ik 
bij toeval de Dr. Cassell’s Tabletten ontving.
Weinige tijd  na ze gebruikt te hebben, voelde ik 
me veel beter, ik was minder zenuwachtig, mijne 
gezondheid verbeterde op ongevoelige wijze en 
heden ben ik in  zulken toestand, dat ik me 
nooit zoowel gezond gevoeld heb. dan heden.
De slechte spijsverteering is radicaal genezen, ik 
eet al wax het zijn wille en ik maf' zeggen dat raijne ilaaprust altijd goed is.

r. Cassell's
W R lê i  S F f t  « M  

7 . M F R , la D ie u e n N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

( h e t  g r r o o t  
m o d e l  bevat 
d r i e  m a a l  H e t
k t e i a e >  V e r  
k o - c h t  d o o r  d e  
a p o t h e k e n  i  n  
a l l e  w e r e l d c i e e -  

i e n .  V r a a g :  « ie  
D r .  O  a s  s o l l ’ « 
T a b  l e t t e n  e n  
w e ig r e r d  n i e  
a a m a k i n g .  »

f f u f r w r w l  fam üim  g t i i a m ié d + l  :

ïQ iu i  w a f  m a ttin g  Slapeloosheid H a r t k l o p p i n g e n  
Io n u w zw a k he id  Bleedgobrefc Leverasafmatting 
l e t t u w O R S t o k i n g  I N o M t  r p i j t v a r * * » - ^ Z e n u w a c h t i g h e i d  
Neurasthenie U itp u tt in g  N i o r e n z i e k t e

Bijzonders aentoevelwi a « n  de  m o * d e r s  « n  a m ti 
c i*  p e r le n e n  die de k r i t i s c h e  t i j d r s k f c e n  v a n  h a t  le  v o n  
doerKaen. D«hter CmsMI’s C o ., L t d . ,  E n a - iB nti 
A lt fe m # 1" «  d e p o t  v o o r  B e l p j8 « n  h e t  G r o o '  H s r s  t t  * r

M a is o n  i- O i i ls  Sanders, 2 2 ,  R u e  de  la  G la c iè r e ,  B rv a * © ! .

b i j  h e t  a l  a  p e n  
g a a n  en g e  M i t  
bem erken  h#e 

g o e d  g e  s l a p e n  
* u l t  : v e r v o l g d  
e n  ga s u i t  w e i  

d r a  d e  v r e u g d e  
k e n n e n  k r a c h t  
e n  g e z o n d h e i d  
te *  b e z i t t e n .

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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Uit 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 (!h. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

*« »»-  voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D I V I .  f t / I O R E L .

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensiag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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 coutii of leder ;

Levert alle slach onderleier en beiast 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

Hip. Deschryvere-Devos
B r u g s t r a a t  2  5 .  IS E G H E M .

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
I  zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 

coupons en andere ellegoederen.
MOEDEKS vooralleer aankoopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J  a y a  i S t e r k  - -  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  —  P â l e - a l e .  
V e r k o o p  v a n  ^ W i j n e n

HANDEL in KOLEN

Rumatieklijders! 

LIJDT NIET MEE

[ JICHT

r u m a t U k
W A T  U W  L I J D E N  W E Z K

De  ELIXIR PHILIPP A R T
verzekerd U do mnelle 
on volkomende genezing

ALGEMEEN OEPOT VOOR BELGIË :

268, d 'A v roy laan , LU IK  
•a l i  (Ut (Otdti apoth«k«n.

J O S E P H  N A E F t T
Groote Markt, 19,

: :  I S E G H E M .  : :

Depot van alle slach van Machienoliën

SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Motocycletten 
WAGENVET, enz.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B a rom eters  

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

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, hrilien te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde« ligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

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

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP ' '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
D̂ EL,cSYÎTRAAr  l2’ ISEGHEM.recht over bt Hiloniuskerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

e est la
t  6

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

9 9

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 camionettes 

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’E lectro -lécanique
Rue des Horticulteurs, G0URTRAI

------— . Téléphone 306  ---------

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 F0R0S0N est l’idéal et le 
réve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d'Essence SINC0-GAS0LINE.

Ail). VAiVNKSTË-VANHOUTTK
Tafelhouder (Traiteur)

G e n t s t r a a t  3 5 .  Î S E G H ü M  — 
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare 

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMING KOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Surgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

E I , K E N  V R I J D A G
S tokv isch  en M o luw e

ook Versclie Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

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

W I J L T  G I J

goedkoop en naar de
laatste mode gekleed zijn

WENDT ü TEK TROUWE BIJ

DELANNQY-DEIEY
in het huis CINEMA PATKIA

Groote Markt, 4, ISEGHEM.

I k  aanvaard ook stoffen voor het maken van 

kostuimen. — Spoedige bediening. — Ónmoge

lijke concurentie — Rouw in 24  uren

Kom zien en du rf verzekeren dat iedereen tevreden 

zal zijn

Men vraagt LEERJONGEN of HALVE GAST.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over W nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden lot den Heer A l o is  

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


