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Onze Congo.
De 1 Juli is de verjaardag van de stichting 

onzer kolonie. Dat verjaren wordt in de Pa
rochiale kerken gevierd morgen Zondag. Te 
dezer gelegenheid geven wij een klein over
zicht van de stichting en den toestand van 

onzen Congo

Koning Leopold II was door de verhalen 
van de groote ontdekkingsreizigers Livingstone 
en Stanley tot de overtuiging gekomen dat 
er in Afrika veel werk te verrichten was en 
eene groote toekomst te verwachten lag. Daarop 
riep Koning Leopold II een aardrijkskundig 
Congres bijeen te Brussel om de middelen te 
bestudeeren tot verdere ontdekkingen in die 
uitgestrekte onbekende streken. Dat was in 
1876.

Den 1 Juli 1885 wordt de onafhankelijke 
Congostaat uitgeroepen en Leopold II wordt 
het Hoofd van den nieuwen Staat.

Van nu af begon op breede schaal het groot 
beschavingswerk van die woeste landen en 
wilde stammen. In 1891 begon de groote veld
tocht tegen de Arabieren ; vele Belgen] namen 
er deel aan en na korten tijd was de slaven
handel uitgeroeid.

In November 1908 wordt de Onafhankelijke 
Congostaat de Belgische Congostaat uitgeroepen.

De missionarissen trokken in groot getal naar 
die onbeschaafde streden ’t is onbeschrijvelijk 
welke werken zij al uitvoerden tot zedelijk en 
stoffelijk welzijn van de volksstammen. De 
godsdiensthaters zelve brengen hulde aan het 
groot beschavingswerk door de zendelingen 
tot stand gebracht.

Volgden staatsambtenaars, nijveraars, han
delaars, geneesheeren, rechtsgeleerden.

De oorlogen tusschen de verschillende volks
stammen bestaan niet meer.

Groote wegen werden aangelegd, spoorwe
gen en stoomschepen laten toe gansch de 
kolonie te doorreizen.

De slaapziekte wordt doelmatig bestreden. 
Scholen en ziekenhuizen rijzen te «allen kante op.

De Congo levert ons goud, tin, koper diamant 
en vele plantaardige rijkdommen als caouthouc, 
palmolie, houtsoorten, vezelplanten. De katoen-, 
rijstkoffie en cacaoteelten breiden zich meer 
en meer uit, en Antwerpen wordt een der 
grootste ivoormarkten van de werld.

Congo wordt allengerhand eene bron van 
rijkdom voor ons land.

Dank aan onze koning, aan onze zendelin
gen, aan al dezen die meewerkten aan de be
schaving van onze groote kolonie.

t o n i j n  ! Tiert  (Isa 11 J a l i  !
Op Z3N3AG 10 JULI

richt de Katholieke Vlaamsche Studiekring met 
medewerking van andere Katholieke maatschap
pijen deG uldensporenfeesten
in,

Te 4 ure : Vergadering der deelnemende 
maatschappijen in het Gildenhuis, waar er door 
den E H. Van Cappel eene rede zal uitge
sproken worden over de beteekenis van den 11 Juli.

Daarna optocht door de volgende straten : 
Kruisstraat, Nederweg, Ameyestr. Rousselare
straat, de Pèlichystraat, D weersstraat, Meenen- 
straat, Pajestraat Gentstraat, Marktstraat, 
Wulvenstraat, Zegeplaats,

Aan het standbeeld aanspraak door den heer 
Leo Scheere, hoogstudent en gewezen adjudant 
van het Belgisch Leger.

De optocht zal dan voortgezet worden door 
de Nieuwstraat, Gentstraat, Papestraat naar het 
lokaal der Congregatie.

Van 7 tot 9 uur op den koer der Congre
gatie uitvoering van Vlaamsche Muziek- en 
Zangstukken door al de deelnemers van den 

optocht.

De volgende Maatschappijen nemen deel aan 
den optocht : Boerengilde, Congregatie-Muziek, 
Vlaamsche M îisjesboni, De Vereenigde Werk
lieden, Katholieke Werkliedenbond Leo X III met 
zang; en toïneelafdeelina; Vrouwenbond, Vlaam
sche Burgers, Katholieke Vlaamsche Studiekring 
van Iseghem en Muziek, Zangmaats :happij 
« De Kerels » en Katholieke Werkliedenbond 
van Emelghem.

De Martelaarsbloem zal geheel den dag 
verkocht worden ten voordeele van de onge
lukkige huisgezinnen der gebroodroofde idea
listen.

Op MAANDAG II JULI
te 8 ure in de Schouwburg ONS GILDENHUIS 

uitvoering van

Vlaanderen den Leeuw
groot vaderlandsch geschiedkundig drama in
4 bedrijven, door leden van den Katholieken 
Vlaamschen Studiekring met medewerking van 
liefhebbers uit stad.

PRIJZEN DER PLVATSEN :

Ie plaats 3 fr 2- plaits 2 fr. 30 plaats 1 fr.

Kaarten zijn te bekomen bij : J. Vandom
mele drukker, Kerkplaats en R Verhaeghe 12, 
Statiestraat.

De kaarten zullen genum nerd worden op 
Maandag 11 Juli van 12 1/2 tot 2 ure in het 
Gildenhuis.

De opbrengst is ten voordeele der Vlaamsche 
werken,

Wij doen een warmen oproep aan al de 
vlaamschvoelenden van Iseghem en omliggende 
om op beide dagen hunne huizen te bevlaggen, 

om in zoo groot getal mogelijk op te komen 
naar den optocnt, en tegenwoordig te zijn in 
het concert

W ij moeten laten zien dat er in Iseghem 
vele Vlaamschgezinden zijn die spijts alles 
trouw blijven aan ’t duurbare Vlaanderen, en 
die alles willen doen wat in hunne macht is 
om hun ideaal te steunen.

Allen dan in den stoet en dat de Gulden
sporenfeesten van 1921 als een gebeurtenis 
van groot belang geboekt blijven in de ge
schiedenis der Vlaamsche beweging te Iseghem.

De K VTHOLIEKE VLAkMSCHE STUDIEKRING.

— Op Maandag 11 Juli wordt er te 5 1/2
ure een optocht gehouden te Emelghem, ver
gadering aan de Vijfwegen. Alle ware Vla
mingen moeten daar ook naartoe, om het 
Vlaamsch leven ook te Emelghem wakker te 
schudden

Buitenlandsch overzicht
ENGLAND en IERLAND.

We zijn algelijk nen stap nader den vrede 
tusschen England en Ierland, ’t Zijn onderhande- 
lingen aan den gang tusschen Valera den president 
der lersehe republiek en Lloyd Georg«.

’t En zal toch zoo gemakkelijk niet effen ge
raken. ’t Zuiden, ’t Katholiek Ierland, wil eenen 
Staat één en onverdeeld, met volle onafhankelijk
heid, en ’t volle bestemmingsrecht' over zijne binnen 
en buitenlandsche politiek, ’t Noorden, Uister te 
weten dat fanatiek protestandsch is. en wil daar
van niet weten, ze zouden immers in een katholiek 
Ierland eene kleine minderheid zijn. Ze willen 
bij England blijven, of als dat niet en kan gaan 
eenen Staat a part maken, met eigen parlement 
en eigen bestier.

Wij hebben in den tijd gezeid hoe Lloyd George 
aan Ierland eigen bestuur toegestaan had, met 
twee parlementen, een voor ’t zuiden en "een voor Ulster.

Die parlementen zijn nu bijeengekomen. In de 
vergadering van het Noordsch dat zes graafschappen 
vertegenwoordigd zijn er nog al zaken besproken, 
doch de bijeenkomst van het katholiek parlement 
was- een ware komedie. Van de 128 leden, die
26 graafschappen vertegenwoordigen waren er vier 
opgekomen, vier professors te weten van de'pro- 
testantsche hoogeschool van Dublin. De 124 
andere en kram en, niet. ’t Zitten er een goe 
vijftig in ’t kot, en de andere zijn ’thu isgebleven . 
Op 61 Senators waren er 15 gekomen. Geheel de 
zitting' duurde een kwart, ’t Zal nog eens ver- 
gaderinge zijn den 13 Juli. Tusschen hier en 
viertien dagjn kan er al veel gebeurd ssijn.

Dat die toestand niet en kan blijven duren dat 
gevoelt men in England van langsom meer. Van
daar een zekere toenadering. Lloyd George treedt 
in onderhandelingen met Valera en belegt een 
Conferentie te Londen, Valera die Ierland één 
wil, zougeerne overeenkomen met de Ulstermannen, 
om ook in hunnen naam te spreken ; doch die zes 
graafschappen die liever zou len bij England blij
ven en willen met Valera niet onderhandelen, 
alles wat zij te zeggen hebben gaan ze te Londen 
op de Conferentie uiteendoen.

Dat Lloyd George wei een beetje rekent op de 
d.veerschdrijverij van die zes graafschappen- om 
Ierland in de koorde te houden is buiten twijfel, 
’t Is toch al veel gewonnen dat hij nu onder- 
hanlelaa'-s zendt naar Ierland, en dat is beter dan 
soldaten.' iVIenschen spreken manschen, en hoe 
vernesteld ook de toestanl is hij kan effen ge
haspeld worden als er van weerskanten een wei
nig toegevendheid is.

TURKEYE en GRIEKENLAND.
De g rieken willen opperwaart uit vechten tegen 

de turken. A.1 den goeden raai ea de heilzame

vermaningen die ze krijgeu van de bondgenooten, 
slaan ze in den wind. Dit hun vechtlust zou er 
nog onheil kunnen broeden voor Europa : de 
grieken en zijn voor geen haar te betrouwen.

Weet ge wat er te voorzien is ?
W int Griekenland in zijnen aanval, dan zal het 

pakken wat het krijgen kan, zooveel dat het 
Turkye zal dwingen eenen nieuwen oorlog te 
bereiden om ’t gene hem van rechtswege toekomt 
weer te krijgen, en zoo'en gaat er in ’t oosten 
nooit noch vrede noch ruste zijn. Krijgen ze slagen 
van de turken hetgene te voorzien is dar* rekenen
ze erop dat de bondgenooten wel zullen zorgen
dat de turk niet weerom te machtig wordt. Ze 
zeggen dus : Wij hebben ve :1 te winnen en
weinig te verliezen, ’t is de moette weerd om de 
kanse te wagen.

Doch Frankrijk, Engeland en Italie en zien dat 
met geen goe oog.}, en ze zijn vau gedacht aan 
Griekenland te zeggen, dat zij hunne handen 
daaruit trekken ; als de grieken hunnen zet ver
branden, ze gaan moeten op de blaren zitten.

De strijd is ingezet, en de turken slaan nog al 
deure, maar de grieken zeggen : wacht maar tot 
dat wij gereed zijn !

We zullen wachten en kijken. •
ln Italie ligt het ministerie om, en z’jn hebben 

nog geen nieuw, ’t Zou wel kunnen Gioletti zijn 
die ermee gelast is.

In Georgië, eene van die nieuwe republieken 
uit den Caucasus is er een opstand uitgebroken 
tegen de bolchevisten die daar meester waren. 
Ze hangen de bolchevisten op.

Rusland, het bolchevistenland wel te verstaan 
roept weer al zijn weerbare mannen op tot 48 
jaar, Sommigen zeggen ’t is tegen Siberie om 
daar te gaan vechten, anderen zeggen ze gaan 
weer tegen Polen optrekken. D ; arme dutsen van 
russen die weer moeten soldaat spelen zou len van 
nu voort even geerne ’t huis blijven. Z’hebben 
van de soldaterie tot ov3r hunns kele, en die 
kunnen steken schuitje van kante, en gaan naar 
Finland,

’t Geschil ' tusschen Polen ea Lithauwen staat om 
bijgeleid te worden. Hymans is met een voor
stel afgekomen dat eenparig aanveerd werd. ’t Geeft 
nog al veel toe am Polen, doch als er daarop 
kan vrede komen ’t is ook iets weerd.

IN SERBIE
is er een bomme gesmeten naar het rijtuig waar 
de Kroonprins in zat ; de bom botste tegen eene 
lanteernstake en ontplofte eer ze bij den Kroon
prins was, ’t Zijn esn mensch of tiene gekwetst.

’t Was een inwoner uit de streke van Hongarie 
die bij Serbie ingelijfd is die den aanslag beging.

Merkweerdig is het dat de Kroonprins van Servie 
door eeneu hongaar aangevallen wordt zes jaar 
dag op dag nadat de Kroonprins van Oostenrijk 
door serben werd vermoord.

Zou er daar geen weerwraak on 1er zitten?

Voor de Burgerij.
Te rekenen van 15 Juli zullen de abonne

menten van 15 dagen wederom in voege 
komen. De prijs is vastgesteld als volgt :

250 fr. voor abonnement van Ie klas.
150 fr. » » 2e klas.
9D fr. » » 3e klas.

Dit is een nuttige verbetering die dank de 
aanvragen gedaan door den Burgersbond van 
Iseghem en gesteund door de Heeren Senator 
Baron Karei Gdlès de Pélichy en Volksver
tegenwoordiger Sap, is toegestaan geweest. 
Reeds over verschillige maanden had de Bur- 
gersbond van Iseghem de aanvraag gedaan en 
de Heer Minister beloofde de zake in te willigen 
en binnen eenigen tijd ze te werke te stellen. 
Wij zijn gelukkig hierover den verdienstvollen 
Heer Baron Karei Gillès de Pélichy dank te 
zeggen even als zijn waarde Collega der 
Kamer Heer Volksvertegenwoordiger Sap.

Voor Handel en Nijverheid.
De Reizigersbond van Iseghem, heeft in 

’t voordeel van Handel en Nijverheid samen 
met de bonden van Rousselare eene werking 
op touw gezet bij het ministerie van ijzeren
wegen om merkelijke verbetering te bekomen 
in den dienst der reizigerstreins- M. Camiel 
Vanden Berghe, Voorzitter van den Reizigers
bond te Iseghem, en de Heeren Verstraete en 
Denolf van Rousselare zijn samen gekomen over 
eenige weken, en hebben aan den Minister 
van Spoorwegen eene lijst van wenschen doen 
voorleggen, gesteund door onze Heeren Sena
tors en Volksvertegenwoordigers. Hunne ge- 
zamentlijke werking wierd met goeden uitslag 
bekroond. Verschillge nieuwe treins wierden 
toegestaan op de lijn Brugge-Kortrijk, benevens

nog verschillige op andere lijnen en onder 
meer nog merkelijke verbeteringen toege
bracht voorwat aansluiting in verschillige rich
tingen betreft, zooals het ten anderen onze 
lezers volledig zullen kunnen nagaan op de 
nieuwe reisgids der maand Juli, gedeeltelijk 
overgedrukt op het bijvoegsel van ons week
blad « De Iseghemnaar » van 2 Juli.

W ij nemen deze gelegenheid te baat om den 
Heer Cam. Vanden Berghe den sympatieken 
Voorzitter van den Reizigersbond van Iseghem 
te bedanken om de moeite die hij gedaan heeft 
samen met de Heeren Verstraete en Denolf van 
Rousselare, alsook den Minister van Ijzeren
wegen om zijne welwillendheid, de Heeren 
Senators en Volksvertegenwoordigers om hun 
voetstappen die zij 'deden in ’t ministerie.

Het gemakkelijk verkeer met den ijzerenweg 
is eene eerste behoefte om de herstelling te 
bespoeden. de t Handel en Nijverheid te doen 
herbloeien.

Andere grootsche werken staan op het voor
plan, namelijk de verbinding van de Leievaart 
met de zee, waarvan men in ’t kort mogelijks 
meer zal hooren.

Mochten allen hand in hand gaan voor het 
heropbeuren onzer geteisterde streek ; en mochte 
uit de puinen van ons beproefde Vlaanderen 
een nieuw Vlaanderen rijzen, schooner en 
bloeiender dan voorheen.

Dood van E. H. Pastor
van E M E L G H E M .

Woensdag morgend ging door Emelghem en 
omliggende de mare dat de E. H. Pastor De 
Visschere overleden was.

Elkeen wist dat de Pastor sedert eenigen tijd 
ziekelijk was. Dinsdag namiddag werd hij ge
slegen met eenen bloedsopdrang Hij werd 
bediend van het H. Oliesel en overleed woens
dag rond 3 ure ’s morgens.

E. H. Alois De Visschere werd geboren te 
Ruddervoorde den 18 Juli H53. Hij deed 
schitterende studiën te Thielt en te Rousselare, 
trad in het seminarie te Rrugge, werd na 
zijne priesterwijding, professor aan de Bis
schoppelijke Normaalschool te Thorhou', en 
bleef er 17 jaarlang. Zijn professoraat was zijn 
glorietijdperk. De leerlingen aanzagen Hem als 
een professor zonder weerga in het onderwijs 
van de Beredende Rekenkunde en de meet-en 
stelkunde. Zijne leerlingen achtten en beminden 
Hem, Mijnheer De Visschere was de groote 
Professor bij de onderwijzers.

Hij was door en door Vlaamschgezind en 
baanbreker voor de vervlaamsching van het 
onderwijs. Hij maakte in ’t vlaamsch een vol
ledigen leergang van Beredende Rekenkunde, 
en een handboek voor het aanleeren van de 
Driehoeksmeetkunde. Voorzeker is er nooit 
geen professor geweest die zoo grondig de 
Vlaamsche spraakkunst kende en onderwees 
als Mijnheer De Visschere. Hij schreef in 
« Biekorf » talrijke bijdragen over taalkunde.

Als professor was hij geacht en bemind en 
hooggeschat. Al zijne oud-leerlingen zullen dat 
getuigen

Na 17 jaar professoraat werd hij onderpastor 
te Ru.ysselede ; twee jaar later werd Hij Pastor 
te De Panne bij de zee ; sedert 1906 was Hij 
Pastoor te Emelghem. In al zijn parochiewerk 
betrachtte Hij de glorie van God en het wel
zijn van de parochianen. Zijne innige gods
vrucht maakte Hem soms verstrooid zoodanig 
dat Hij voor zijne diensten en zijne onder
wijzingen geen acht en gaf op uur of ver
moeidheid Zijn lastig en jarenlang studiewerk 
van vroeger had Hem zenuwachtig gemaakt, 
en alzoo onderwees Hij altijd met koortsach
tigheid en geweld. Hoe dikwijls zat Hij niet 
weenend in aanbidding voor het Tabernakel ; 
hoe menigmaal kwamen Hem de tranen inde 
oogen niet wanneer Hij sprak over het H. 
Sacrament, de H. Communie, het H. Hert 1

Eene groote geleerdheid en eene innige 
godsvrucht kenmerkten den overleden Pastor.

Zijne begraving zal plaats hebben te Emelghem 
Maandag te 10 1/2 ure

De broeder van Pastoor De Visschere was 
Advokaat Emiel De Visscnere, den grooten 
vlaamschen redenaar en voorzitter der West- 
Vlaamsche hoogstudentengilde, die hier destijds 
eene voordracht gaf ki het Gildenhuis. Hij 
was echtgenoot van Juff. Vande Vyvere van 
Thielt, de zuster van Minister Alois Vande 
Vyvere. hun zoon E. H Joseph De Visschere 
diaken studeert in ’t Belgisch Collegie te Rome, 
verders heeft Pastoor De Visschere een zuster 
gehuwd met Antoine Delva, substituut procu
reur des Konings.



D. 0. M.

Gedachtenis der Gekende

Pastoors van Emelghem
Dat deze dingen geschreven 2 Weêst uwe leidsmannengedacktig-

worden voor liet volgende die U Gods woord verkondigd
geslachte. Cl. liebben. HEBR. XIII.

Voorafgaande Bemerking.
Het patronaatschap der pastorij van Emelghem 

behoorde oudtijds aan de inachtige abdij van 
St Maartens, ia Doornijk, welke alhier de bij
zonderste tienden hiel', maar ook de kerke en 
het pastoreel huis moest helpen bouwen en 
onderhouden, alsmede aan den Pastor eeüen 
bijleg, onder den titel van canonieke poj'tic 
of portio congrua. Jaarlijks te Sint Jansmisse 
(middeu-zomer) moest geven. Daarenboven was 
de Pastor ook gerechtigd verscheidene tienden 
tot eigen onderhoud te heffen, en genoot de 
inkomsten van sommige lanlen en meerschen 
die eigendom der cure waren. Het blijkt uit 
nog bestaande schriften dat vóór den- Geuzen
tijd daze parochie n ijt alleen eenen Pastor op 
haar eigen had maar eenen hulppriester, onder 
den titel van Capeliaan, tot het bedienen der 
alhier gestichte capeinje van O. L. V. waarvan 
Bmelghein-Ominegang (nalf Oest), nog eeu over
blijfsel is. Uit die oorzake draagt hedendaags 
de Onderpastoor nog bij ’t volk den name 
van Capeliaan. Binst de Geuzentijd wierd de 
kerke van Emelghem verwoest, zoodanig dat 
er maar vier muren vau over bleven. Van 
dan af wierden de pastorij en de capelrije ver- 
eenigd, en door de Pastors van Iseghem be
diend. Da laatste Pastor van Iseghem die ter 
zelfder tijde, tot 1603, de parochie van Emel
ghem bediende, was Heer en Meester ARNOLDU3 
VAN HAMME, die als Pastor van Iseghem 
overleed den 3 Mei 1625. De opvolgers van 
Pastor van Hamine in het herderschap van 
Emelghem, waren

de Eerweerde Heeren en Meesters

I. Gulieeimus EGHELS, 
die aankwam in 1(303. Om te kunnen dienst 
doen in de verwoeste kerke, herbouwde hij 
den noordchoor, wezende de oude eapelrije van 
O. L. V. De twee andere ÿleven in d’opene 
lucht staan. Bij gebrek aan torre hing hij een 
klokke in een belfort, gemaakt boven den 
ouden torresteeger, hedendaags nog te zien. 
Pastor Eghels stierf te Emelghem ten jare 1624. 

Deservitor Pastoor VAN HAMME voornoamd.

II. Everardus OBRECHT,

die in April 1625 aankwam. Voor leven o f
sterven (zoo schrijft hij zelve) herbouwde hij
in 1635 de twee overige chooren der kerke. 
De Bisschop van Gent, Z. H Antonius Triest, 
de kerke komende wijden maande hem aan, 
om eenen lorre te matchen en daarinne 
cloecken te hanghene. Daarv or moest Pastor 
Obrecht schier het onmogelijke doen ; maar 
toch hij wrocht er deure, en in 1644, draaide 
het haantje op den prächtigen toren die men 
heden nog bewondert. Pastor Obrecht heelt cu
rieuse handboeken nagelaten, waaruit blijkt 
dat hij een man was met uitgtfstrekte kennis
sen, eenen vasten moed en stalen wil. Men ziet 
nog in zijne schriften dat hij niet alleen de
Pastor, maar ook de doktor, de notaris, de
rechter zijner parochie was. Die moedige Pastor 
wierd den ü5 Mei 1618 bij ongelukke dood
geschoten.

Glande plumbia trajectus casualiter inlerüt, zegt 
het doodregister, zonder hoe of waar. De traditie voegt 
er bij dat het zou gebeurd zijn te Iseghem. op den 
knok, alwaar hij, komende uit de prieste>-ragie, eenen 
kogel zou gevangen hebben van de Schutters, die daar
nevens in hun Hof bezig waren met schieten. Het 
doodboek geeft hem den titel van Pastor optimé meritus.

Deservitor : MATTHIAS DE VALLIERS, onderpas
tor te Iseghem.

III. Ludovicus WACKINS,
' . . . , rs

opvolger van Pastor Obrecht, overleed alhier 
den 28 September 1662, na een herderschap 
van 14 jaren. In 1662 is het pastoreel huis 
afgebrand; doch men kan niet bepalen of h< t 
vóór of na de dood van Pastor Wackins was 
Door deze ramp zijn de oudste kerkpapieren 
vernield, ter uitzondering der handboeken van 
den voorgaanden Pastor Obreght,

Deservitor : JACOBUS VAN DOLRÉ, s. t. b. Pastor 
van Iseghem.

IV. Joannes ARENTS

overleed den 16 Maarte 1064, na een herderschap 
van 16 maanden. Het overlijdensregister zegt 
dat hij een langer leven weerdig was, had 
de Almogende God hem niet weerdiger gevon
den voor den Hemel dan voor de aarde. Lon- 
giori vità dignus, nisi ilium Deus opt mux 
digniorem reputasset -polo qiia-m solo.

Deservitor : Pastor VAN DOLRÈ voornoemd.

V. Philippus SPANOGHE,

gebortig van Dender monde (volgens M. den 
kanonik Tanghe), oudsgekende onderpastor van 
Ruiselede, wierd ten jare 1661 Pastor van 
Emelghem. De registers van zijnen tijd zijn 
met zorge onderhouden. Krachtens concours 
van 1679 verkreeg hij de pastorij van Ruiselede, 
en bekwam zijne benoeming, den 6 November 
van 't zelfde jaar, van den Abt van St Herten, 
den E. H Benedictus de Bethune Desplancque. 
Hij herbouwde te Ruyselede den kerketorre 
(afgebroken in 1872), en overleed aldaar den
13 November 1691.

Deservitor : LUDOVICUS PEERS, onderpastor te In
gelmunster

VI. Gerardus DE MEULENAERE,

onderpastor te Vijve St Baafs, wierd Pastor 
van Emelghem op ’t einde van 1679 Ten jare 
1686 lezorjfile hij de instelling van het Broeder
schap van den H Rozenkrans, welke nog in 
voege is. Men bewaart nog het schoon register 
waar ten hoofde als Leden ingeschreven staan 
de namen van Ba'juw, Burgemeester, Schepenen 
en Greffier van Iseghem en Emelghem. In 
November 1691 wierd M. De Meulenaere Pastor 
benoemd der stede’ van Thielt, alwaar hij den 
8 Angusti 1716 overleden ,is 

M. De Meulenaere. reeds Pastor van Emelghem zijnde 
wierd nog naar Vyve St Baafs terug geroepen als Peter 
der Vormelingen, als Z. H de Grobbendonck, Bisschop 
van Gent, aldaar den 17 Mei 1680 het H. Vormsel 
toediende.

Volgens d’aanteekening van dezen Pastor had Emel
ghem, in 1690, vele te lijden van Spaansche en andere 
soldaten.

VII. Joannes-Baptista 0E GRAEVE
was Deservitor of Pastor van Gaver en Eeke 
(bij Nazareth), vàn 1691 tot het einde van

• 1694. wanneer hij Pastor van Emelghem wierd. 
Ten jare 1699 tot eene andere plaatse geroepen 
zijnde, gaf hij zyti ontslag, en overleed lange 
jaren daarna, te Brugge (waarschijnlijk zijne 
geboortestèe). Ten jare 1720 schonk hij bij 
testamente zijne boeken aan de vermaarde Abdij 
van den Duine (nu ’r. groot seminarie) te Brugge.

Onder Pastor De Grave, en zijnen opvolger, bloeide 
in Emelghem de aloude familie Mulle, Gillis Mulle, 
overt 3 Oct. 1723, en zijne vrouw, Cath. Verstiaete, 
overl. 23 Dec. 1709, zijn beide in O. L. V. choor van 
Emelghem kerke begraven.

Deservitor : PASCH. DE BACK ER. Pastor van Iseghem

VIII. Albertus-Augustinus ISEBRANT,
geboren uit eene voortreffelijke- familie, te 
St Pauwel, in ’t land van Waas trad ten 
jare 1681 onder de Oratoren van Veurne, welke 
orde hij naderhand verliet. Hij was sedert lange 
onderpastor van Meulebeke, toen hij in 1699 
Pastor van Emelghem wierd. Zijne registers 
en handboeken zijn regelmatig en schoone on
derhouden, en hij heeft het goed gedacht ge
had in dezelve . menige geschiedkundige aan- 
teekening te doen. In 1711 bezorgde hij voor 
zijne kerk eenen bijzonderen aflaat te verdienen 
op O. L. V. Hemelvaart (Emelghem-Ommegang). 
In 1712 deed hij vele aan de kerke werken, 
alsook bij de groote klokke twee nieuwe gieten, 
die later door de l'ranschen geroofd wierden. 
Pastor Isebrant overleed te Emelghem' den
27 September 1727.

In de schriften van Pastor Isebrant. vindt men deze 
aantaekening : Voyage de M. Evert Isebrant, ambas
sadeur de sa Majesté Oiarienne, à I Empereur de la 
Ohitie. Was ’t van zijn familie?

Wegens den strengen winter van 1709, en d'over- 
strooming van den Mandei, in 1703, zie Pastor lse 
brants aan teek eningen. Rond den Heerd, iv 76 en 
V II I .  412,

Deservitor : P. CARLIER, reeds coadjutor sedert 1723.

IX. Balthasar DE WOLF

overlelen* den 21 Januari 1761, oud 71 jaren. 
Zijn grafschrift in den muur van ’t kerkhof is :

D. O. M.

hier vooren light tot t’ verwachten 
door g o i‘s almogende crachten 
oin het vleesch te nemen aen 
als den mensch weer op sal staen 
eenen wolf, maer waeren herder 
pastor, en hier sielverweerder 
omtreut de dry en dertigh jaer
welkers naem was baltazar
tot dendermonde gheboren 
die het leven heeft verloren
t’ -jaer seventhien hondert en 
eenen sestigh hij stierf den 
eenen twintighsten van janry 
eenen seventigh jaeren hy 
exemplairelyck heeft geleeft 
bidt dat godt hem ruste geeft 
W ee s t hkM eLCk geD aC htIg .

R. I. P.
Ten tijde van Pastor De Wolf was de aloude Emelghern- 

omnegang nog in zijnen vollen luister. Zie Rond den, 
Heerd, viii. bl. 291.

Deservitor : PATER ARCHAMGELUS, capuci.in.

X. Jacobus Ignatius STAESSENf
zone van Pieter-Francies bij Marie-Francisca 
Hardy (in eersten huwelijke), geboren op St Maar
tens, t’ Iper, den 8 Januarij 1733 Licentiaat 
in d’heilige Godsgeleerdheid van d’Universiteit 
van Leuven en Primus in die van Douwij zijnde, 
bekwam hij de pastorij .van Eme'igherri, van 
welke hij bezit nam den 25 Pebruarij 1761. 
Na dat hij deze parochie gedurende 52 jaren 
op de alierlofiijkste wijze bestierd had, met 
groot levensgevaar tijdens het fransch schrik- 
hewinl, overleed hij er den 5 November 1812. 
Een schoon grafgesteente, in den O. L. V. choor, 
bewaart, zijne gedachtenis.

In 1761 deed hij de grootste k^rkeklokke verzwaren : 
haar opschrift uit voorzienigheid vermeldende dat zij 
ten koste der kerke hergoten is, en dus aan de kerke 
toebehoort, luidt als volgt :

Salvatori Mundi sub serenissimo principe Emeglemiensi 
etc Äd0 D"° ac magistro laaobo Ignalio Staessens. S. 
T. L. et Pastore de Emelgem, Dno Joe Baptista Ver
huist predore, Josepho Lmcke, Petro Be Laere. Guil- 
lelmo Bals. Philippo Oastelein, Francisco Van Outlive, 
Joe Verstraete nee non Martino Vermeersch scabino 
bonorum, ecclesiœ et mensœ pauperum administratoribus 
refusa sumptibus ecclesiœ. Georqius Du Meru me fecit 
Brugis 1761.

Deservitor : P. V. DE CEUNYNCK, onderpastoor 
te Iseghem.

XI. Jacobus-Carolus VICT00R

overleed den 6 Pebruarij 1815. in den ouder
dom van 53 jaren, na een herdersschap van
26 maanden. Op zijnen grafzerk, achter in den 
vrouwenchoor, leest men dat hij gebortig was 
van Poperinge, zone van Jan-Frans bij Josepha- 
Francisca Spinnewyn, dat hij voortijds Monik 
was der abtdij van Loo, en naderhand onder
pastor te Leisele en dan te Vlamertinge, tot 
dat hij Pastor van Emelghem benoemd wierd 
op 't einde van 1812.

Deservitor : OE. S. DE VLEESCHAUWER, Pastor 
van Ingelmunster.

XII. Ignatius-Franciscus CAPELLE,

gebortig van Beveren (bij Rousselare), zone van 
Pieter-Antonius bij Francisca De Olerck, gewezen 
onderpastoor te Cortemark en Pitthem, bediende 
de Pastorij van Emelghem gedurende 14 jaren, 
tot zijn overlijden den 4 Januarij 1829, oud 
wezende 54 jaren. De Z. E. Heer J . Simons, 
Pastor van Pitthem, en Deken van het Thieltsche, 
geeft van Pastor Capelie in het overlijdensre
gister de vereerende getuigenis dat hij de stichter 
eener armschole is, dat hij de kerke schoone 
versierd heeft, en altijd voorbeeldig heeft ge
leefd ; {qui fundav it scholam pauperibus, Ec- 
clesiam nitide decoravit et vix it semper exem- 
plariter). Men leest zijn grafschrift op ’t kerkhof 
vóór ’t kruisbeeld.

Deservitor : F. VAN COILLIE, onderpastor te Iseghem, 
en M. Cl . VAN OOTEGHEM, priester te Ingelmunster.

XIII. Philippus NOLF

geboren te Thielt den 29 September 1783, Priester 
gewijd in Junij 1816. onderpastor te Anseghem 
in 1816, Pastor te Baveghem in 1821, Pastor 
te Emelghem in 1829, aldaar in den avond, 
van den 3 November 1851 bijna schielijk over
leden, dien zelfden avond nog het lof gezongen 
hebberde voor de Geloovige Zielen.

Volgens aloud en zielroerend gebruik zond de dood- 
klokke over nacht deze treurmare onmiddelijk door 
gansch de parochie.

Deservitor : H- DEFOORT, onderpastor.

XI/. Joannes Casimirus G0EMAERE,
zoon van llieronimus en van Anna-Theresia 
Goemaere, geboren te Vijve St Elooi, ten jare 
1795, Priester gewijd in 1820, was eerst onder
pastor te Ingooighem, vervolgens te Aarseele 
(IS32-1835). en daarna te Goohcamp. Dan wierd 
hij Pastor benoemd te Lomburdsijde, van waar 
hij, in 1348, overging te Middelkerke. Op ’t einde 
van ly j l  wierd hij, reeds ziekelijk zijnde, 
Pastor benoemd van Emelghem, alwaar hij, 
na ellendige maanden en pijueJijkè nachten 
doorgebracht te hebben, den 8 October 1857 
tot een beter leven is overgegaan. Eene ar
duinen grafzuil wijst' op ’t kerkhof zijne rust
plaats aan.

Deservitor : P. J. GHE8QUIERE, van Bisseghem, 
onderpastor.

XI/. Josephus VERSTRAETE,

geboren te Ouckene ill 1805, professor te Veurne 
in 18 52, subdiaken en diaken gewijd te Gent, 
183J-31, professor te Brugge in 1835, aldaar 
priester gewijd in December 1835, professor te 
Meenen ia 1836. en van daar, in 1843, benoemd 
tot onderpastor te Meessen (bij Pastor Leo 
Verkest, van Wingene) In 1815, wierd hij 
onderpastor van St Maartens parochie in Kortrijk, 
en bediende er tevens de Magdalene of stads
kerkhof, ten welken tijde het Staatsbestuur 
hem eene eere-medalie schonk tot erkentenis 
zijner zelfopoffering als de cholera in Kortrijk 
woedde. Hij herbouwde er de schole Verrue, 
nu het klooster der Paülinen, op den Pottelsberg, 
buiten Kortrijk. In November 1857 wierd hij 
vervoorderd tot de Pastorij van Emelghem. 
Hij luisterde er de kerke op, versierde ze met 
nieuwe autaren en bouwde eene tweede sacristie. 
Hij vergrootte het klooster ten dorpe, en bouwde 
eene nieuwe schole, ouder dm  titel van St An
tonius, op de verste palen zijner parochie. Hij 
is aldaar overleden.

Het vervolg van de EE. HH. Pastors van 
Emelghem geven wij de naaste weke.

STADSNIEUW S.
Maandag avond was het voor eene volle zaal 

volk dat Professor Thysebaert zijne kunstige 
goocheltoeren voordroeg. De knappe symphonie 
veraangenaamde nog den avond. In naam van 
den Heer Amand Vauden Berghe, voorzitter 
van deu Burgersbond, die door de dood van 
zijnen Vader^belet was den feestavond bij te 
wonen, sprak Mijnheer C. Staes een woord 
om kunstenaar en aanwezigen te bedanken, 
en drukte den wensch uit dat er vele feest
avonden zoudén ingericht worden tot nut en 
vermaak van het volk.

Borstelmakers misdag, -f
Van over aloude tijden dat de borstelmakerij 

in Iseghem bestaat, en nu hedendaags eene 
der bijzonderste nijverheden geworden is onzer 
stad, bestaat het gebruik in de maand Juni 
borstelmakersmisdag te vieren. Dit feest valt 
bijna altijd samen met het St Jansfeest of den 
ommegang van Cachtem.

Deze jaar hebben de borstelmakers buitenge
woon veel gevierd en sommigé misschien wat al 
te veel. Immers nog nooit en heeft er zulk 
groot verteer gedaan geweest in kostelijke 
kleeding, drank en vermaken als dit jaar. De 
danszalen waren in zwier deze week drij dagen 
lang ! !

’t Is de eerste keer dat het gebeurt met de 
St Jansda^en en borstelmakersfeest — en ’t is 
te hopen dat het wel de laatste keer zal zijn.
—  Alle deftige en weldenkende burgers en 
werklieden komen tegen zulke misbruiken op. 
De danszalen brengen niet alleen groot verveel 
en woelinge bij in het gebuurte en zijn ook 
niet gesteld om het volk te verbeteren noch 
voor zeden noch voor gezondheid. Deze weke 
kwam dat nog ter sprake in gezelschap van 
zeer vrijzinnige burgers onzer stad, die ook 
grootelijksch zuhe misbruiken beklaagden en 
nochtans was er kortgeleden een heer uit Iseghem 
die durfde zeggen dat het een geluk is dat 
er hier danszalen tot stand kwamen. Noch 
de philosophie, noch de historie kunnen hem 
dat gedacht gegeven hebben, ’t moest wat 
anders zijn

In die danszalen wordt er zeer veel geld 
verteerd, en ’t is nog meest het geld van den 
werkman dat daar naartoe gaat. ’t Zijn wel 
menschen die vinden dat er eens mag gedanst 
worden, maar die Heeren peizen zeker nooit 
dat een groot deel van den werkloozenonder- 
stand daar naartoe gaat ? Let er op die zulke 
verkwistingen redelijk vinden of aanmoedigen 
gaan toen nog de eerste zijn om te roepen 
en te tieren als hunne belastingsbrieven wat 
te veel gepeperd zijn, Burgers peist er ne keer 
op als ’t alzoo niet en is.

-------------  A

Verleden Zaterdag 25 Juni is alhieroverleden 
in den gezege nden ouderdom van 87 jaren en
4 maanden Mijnheer Eduard Vanden Berghe- 
Muylle, Iseghemnaar van geboorte, was niemand 
meer dan hem aan zijn geboortestad gehecht. 
Opgeruimd van karakter was hij zelfs in de 
tegenheden des levens nooit ontmoedigd.

M. Eduard Vanden Berghe was de oudste 
schoenmakersbaas van Iseghem Hij leefde 
mede met zijn stiel, en was een man van 

•vooruit in zijn bedrijf daar waar er velen bleven 
steken. Met den vooruitgang in de schoen
makerij wist hij met den besten mede te 
strijden naar hooger en beter. Heden is de 
schoenfabriek van M Vanden Berghe, nu door 
zijne zonen voortgezet onder de firma « Vanden 
Berghe gebroeders • een der belangrijkste, niet 
alleen van Iseghem maar zelve van gansch 
Belgie.

Blijmoedig van karakter was hij ook vol 
medelijden voor de ongelukkigen en armen. 
Vele onzer medeburgers getuigen van zijne 
goedjunstige milddadigheid, die hij zeer be- 
dekkelijk deed.

Vrome katholiek zonder menschelijk opzicht 
was hij een voorbeeld van goeden huisvader 
en laat aan zijne kinderen en kleinkinderen en 
al die hem gekend hebben de geheugenis na 
van een leven vol van plichtbesef

Donderdag 3 0  Juni om 10 1/2 ure wierd 
hij op St Hiloniusparochie te Iseghem plechtig 
geuitveerd en begraven. Een overgroot getal

burgers van alle standen der maatschappij 
woonden de lijkplechtigheid bij. Vele vreemde
lingen van uit het omliggende en bijzonderlijk 
uit Brussel waren tegenwoordig.

Onder de bijzonderste vrienden die de fa
milie Vanden Berghe telt waren tegenwoordig
E.H Lagace Pastor van Ledeghem, E H. 
Fové Pastor van St Rochus te Kortrijk, E.H. 
Dierick Pastor te Harelbeke, E. H. Declercq 
Pastor op St Jan te Kortrijk, benevens de 
parochiale geestelijkheid van Iseghem de EE. PP. 
Capucienen enz..

De offerande duurde tot het einde der
hoogmis.

Het muziek der Jongelingen-Congregatie 
waarvan zijn zoon M. Bruno Vanden Berghe 
Voorzitter is hield het zich ten plichte eenen 
laatsten blijk van hulde en genegenheid te 
geven aan de afgestorven vader van hunnen 
Voorzitter.

M. Eduard. Vandenberghe is de eerste over
ledene die met het nieuw hooggeluid van St 
Hiloniuskerk begraven, is geweest.

Aan de achtbare familie Vanden Berghe-Muylle 
bieden wij onze kristene gevoelens van deel
neming. '

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

* Omer Bourgeois, zv. Valere en Marie Tack.
— DanieljClaeys, zv. Edmond en Marie Missiaen. — 
Marguerite Vandommele, dv. Camiel en Blanca 
Herman. — Cyriel Couckhuyt, zv. Rerai en

.*Marguerite Tack. — Paula Herman, dv. Gustaf 
en Rachel Van Iseghem. — Cyriel Vanderheeren, 
zv. Henri en Julia Demeestere. — Gustave 
Vanthournont, zv. Eduard en Auguste, Vande- 
ghinste. — Silvain Seynaeve, zv. Joseph en 
Maria Lecluyse,

STERFGEVALLEN :
Eduardus Vanden Berghe, rentenier, 87 j. 

wed. Mathilde Muylle. —  Georges Vandommele,
5 m. zv, Georges eu Margaretha Demeestere. 

HUWELIJKEN :
Alidor D’hondt schoenfab' 26 j. en Martha 

Demasure, zb. 30 j. —  Hyppolite Oosterlynck, 
borstelrn. 64 j. en Klisa Vandeputte, huish, 58 j.
— Gustave Debackere, boerew. 47 j. en Elisa 
Lievens, huish. 43 j. — Remi Brabant, vlasb.
29 j. en Elisa Djwaele. huish 26 j.

EMELGHEM.
GEBOORTEN :

Clara Deforche dv. Cyriel en Marie Bonte 
Marelp. — Gilbert Hoet, zv, Karel en Anna
Malisse, Plaats, — Maria Lanssens, dv. Oscar
en Augusta Himpe, Baronstr. —  Oscar Sabbe, 
zv. Alberic en Helene Brulez. Vijfwegen. — 
Maria Deprez, dv. Alfons en Magdalena De
forche, Liester. — Marie Ramboer, dv. Remi
en Rachel Vermeulen, plaats. — Yvonne 
Strobbe, dv. Carolus en Pharilde Viaene, 
Tinnenpot.

STERFGEVALLEN :
Remi Blancke, Landw. 18 j Marelputten. — 

Clara Deforche. 2 w. Marelputten. — Con
stant Coopman, 81 1/2 j. echt. Rosalie Naessens, 
Kouterweg — Aloysius De Visschere, Pastor 
67 j . 11 m.

HUWELI/KEN :
Camiel Vandenberghe, Metserdiener en Ger

maine Windels, borstelm — Robert Vansteen- 
kiste, houtzager en Augusta Vannenis, naaister.
— Prospéré Grymonprez, dagl. en Julia Van- 
keirsbilck, huisw.

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ 

14 DE ISEGHEMSCHE SCHOENMAKERS „ 

Meenenstraat, 101, Iseghem.

Al de leden worden uitgenoodigd naar de 
algemeene Vergadering op Zondag 17 Juli 1921 
om 3 ure namiddag in het Gildenhuis 

Dagorde :
a) Goedkeuring Bilan 2e Maatschappelijk jaar.
b) Herkiezing lid van den beheerraad.

Elk lid moet drager zijn van zijn aandeel- 
boekje om tot de vergadering toegelaten te 
worden.

Voor den Beheerraad 
D ’h o n t  L.

OOST WEST, ’T HUIS BEST'., want .. ZOOALS 
HET KLOKJE ’T HUIS TIKT, TIKT HET 
NERGENS. — Waarom uw geld in vreemde han
den on tegen vreemde waarden laten, wanneer gij 
in uwe streek achtbare en vertrouwbare Vertegen
woordigers vindt, die gij sinds jaren kent, er. U 
met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle 
inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/*
c) Kasbons voor 5 'jaar aan 4 1/2 */0
d) Grond obligaties 10 jaar aan 5 »/„ 

’sjaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-Eekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vasto Goederen, alleen in eersten 

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Postcheck-Bekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Wr Florent Behaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijjer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.
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Zoetemelk ! ! !
Kernemelk!!!

Met den oorlog is er groot gebrek ontstaan 
aan goede melk. — Van nu af zal dit gebrek 
ophouden. Ziehier hoe. Bij
Ed. STRAGIER-B0URGEQI3

Rousselarestraat, 164, ISEGHEM

is er van heden af te bekomen extra goede 
zuivere Zoete IfcÆells. in lite r flesschen 
aan 1.40 en 1.20 de liter.
Kernemelk aan  0.80 fr. de liter.
Deze melk kom t van de m elkerij HET L E  IE  

DA L van Zulte, en is GEWAARBORGD ZUIVER: 
wie ze gebru ik t heeft belooft er hem van voor 
’t voeden der kinderen. Zij is ook aan ie 
prijzen voor OIJDE] MENSCHEN en ZIEKEN

De liefhebbers van goede KERNE MELKPAP vin
den die kernem elk zeer goed.

Bij Ed. STAGIER-BOURGEOIS ook altijd  t.e 
verkrijgen zeer goede inlandsche boter en mel- 
kerijboter alles zuiver gew aarborgd.

N. B. De meik in flesschen bew aard meer 
dan 8 dagen.

R oger  A M E Y E
h U N D E L S iN G É N IE U R ,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 
hoeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

E X P E R T - C O M P T A B L E
(A C CO U N T A N T )

Hij stelt zieh ter beschikking ztjuer medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han

delsvennootschappen.
V.'Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
Vil. Raadplegingsn napens bijzon Jere gavallsn 

(Contracten, BELASTINGEN OP H£T INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 2 1 .

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

MauricelllOYAERT
PHOTOGRAPHE, Zegeplaats, 6, ISEGHEM.

Bij deze wordt het piMiek kenbaar ge
maakt dat benevens mijn  Werkhuis van Photo
graphien, ten mijnen huize ook eê i WINKEL 
is geopend geworden sedert eenige dagen waar 
te verkrijgen i,s alle slach van

W I T G O E D  
zooals Mans- en Vrouwhemden, Cache-Corsets, 
broeks, lakens en fluwijnen, bonnetterie, hand
doeken, enz. enz.

Verhopende door de matigheid mijner prijzen 
en mijn trouwe bediening de gunst r ui het 
geacht publiek te winnen, bied ik UEd. de 
verzekering mijner oprechte hoogachting.

Maurice Moyaert-Letens.
»

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per Wagon of Schip.

Prijzen vragen aan :
G E R M A I N  D I O K

Coupure, 72, GENT

Teleph. 338

GEVRAAGD

Eene goede en deftige Meid (goeden loon)
in een burgershuishouden te Doornijk. Adres 
ten bureele van ’t blad.

Studie van de Notarissen 

X _ .e  G o r b e s i e r  te Iseghem, en 

Ameye te Rousselare.

o p  11  J U L I  1 9 3 1 ,  om 411. stipt nam iddag 
OPENBARE VERKOOPING

te CACHTHM, wijk Kruipendaarde
ten verzoeke van Vrouw Octavie BUYSE wed. BEEUW- 
SAERT Bruno te Cachtem, op de landen door haar 
gebruikt, van ,

2 Hectaren sterke

H A V E R  en R O G G E  op STAM
(verdeeld in koopen)

Op gereed geld en 15 o/o kosten.

OPEN BA RE  VERKOOPING
• van liet

K asteel Ter W a lle
met groot

Park, Conciergerie, Stallingen, Remisen
L A N D

en DRIE W ERKM ANSHUIZEN
t e  i s e g h e m :.

De Notaris T „ E  C O R B B S I E R ,  te
Iseghem. daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan 
van den heer Vrederechter van 't Kanton Iseghem en 
met de pleegvormen der wet van 12 luni 1816, over
gaan tot de openbare verkooping van :

Stad Iseghem .

Koop Een.— Het KASTEEL “ Ter Walle-„ te Iseghem 
Kortrijkstraat, met medegaand schoon groot park, vijver, 
conciergerie, stallingen, remisen, en andere afhankelijk
heden, DRI.J W ERK M a NSHIJIZEN  en eene partij 
LAND, samen groot volgens kadaver 3 hectaren 42 
aren 20 centiaren.

Het Kasteel met ’t park, de conciergerie het huis 
hiernevens en het huis pilende ain de remisen zijn 
verpacht aan de. Zusters Arme Clären Collettmen tot 

-L._Oct. 1922, mits 1850 fr. ’s jaars boven de lasten.
Het anier werkmans woon huis en de partij land zijn 

verpacht aan verschilligen tot 1 Oktober aansUande 
m lW  2-i5 fr 's jaars lasten vrij.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met kie:stal en 
andere afhankelijkheden en koer, staande en gelegen te 
Iseghem. Gentstraat, samen groot volgens Tcadaster 1 
are 28 centiaren palende zuid aa i de Gentstraat. west 
aan Heer Vital Delobelle, noord en oost aan de Burger
lijke Godshuizen van Iseghem. - ;

Gebruikt door Heer Victor Brouckaert tot 1 'November 
aanstaande mits 1^7,50 fr. ’s jairs. boven de lasten.

I)e oorlogsschade vergoeding wordt hier mede verkocht. 

Koop Drie. — Een WOONHUIS ten dienste van Bak
kerij en Herberg, genaamd “ De Bikkertj „ met afhan
kelijkheden en mftdegaande land, staande en gelegen te 
Iseghem, Wijk “ t’ Kotje „ langs de Lendeledestraat, 
samen groot volgens kadaster 8 aren 69 cent palende 
west aan de Lendele lestraat, noord aan Heer Eugène 
Üarpentier-Hanrnan. ojst. aan het Bureel van Welda
digheid van Iseghem en zuid aan Juffrouw Elod;e Vincke.

Gebruikt door Heer L'uis Christiaens-Meurisse tot 
21 Januari aanstaande mits 250 fr. ’s jaars, betaalbaar 
alle 6 maanden de helft, en boven de lasten. 

5 z i ' n r ,xi>a'GHï3i>a' :

TOESLAG op Dinsdag 12 Ju li 192I telkens om 
2 ure namiddag ter zittingszaal van’t VREDEGERECHT 
te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.

T e  Koop Goede KAPMACHIEN, bij D.
VANDERBISr, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel.

GEVRAAGD 

GOEDE SCHRIJNWERKERS, bij François SPRIET- 
SANS, Aannemer en Trapmaker Rousselarestraat 

96, Iseghem.

J.W IN D ELS , Slabbaardstraat 7 6
vraagt eene plaats als NACHTWAKER.

Kantoor van den Ndaris 

LE GDE13SSIEEI te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, wijk Abeele.

KOOP I. — Een WOONHUIS met LAND, groot 
volgens kadaster 17 a. 46 ca 

KOOP II. — Een Partij ZAA ILAND palende aan 
den gravier naar Ouckene, gsoot volgens kadaster 
22 a. 40 ca.

Beide Koopi gebruikt door Vrouw wed. Henri 
Beeuwsaert-Dejonghe tot 1 Nov. 1921, mits 140 fr. 
’s jaars, betaalbaar alle zes maanden de helft. Lasten vri.

Zittingen :
INSTEL op Donderdag 21 Ju li 1921,

TOESLAG op Donderdag 4 Oogst 1921, telkens om 
3 ure namiddag te Iseghem, t»r Herberg “’T PARADIJS,, 
bewoond door Vrouw wed. Paul Dumoulin.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE C0RBESIER.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d "  MAES
—  M arktstraat ,  4 4 , IS E G H E M .  *

BELLA
IN VRAC, KILOS 

12 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

=  P A S T A  =

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Ï9

•Vil

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

DEPOT VAN OLIËN

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.

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

_______________________________________  “  Z E E S T E R R E  ,, — «

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

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ---------------
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OPENBARE VEE K OOP IN G

van een

GOED HOFSTEDEKE
te MEULE3EKE “ Panders „

De Notaris JL-.-® C o r t o s s i e r  te Iseghem, 
zal, met tusschenkomït van den Notaris de Meurisse
te Mierkerke, openbaar verkoopen :

KOOP I. — E me HOFPLAATS bestaande uit 
Woonhuis, Stallingen. Schuur, en andere afhankelijk
heden, Hof, Boomgaard, Weiden en Ziailanden, samen 
groot volgens kadaster 2 Ha. .60 a. 33 ca, en aldaar 
gekend Sektie D, nummers 337, 338, 339a, 351, 467, 
467/2, 477, palende of gepaald hebbende, noord Heeren 
Jan en Ivo Van Hollebeke te Meulebeke, Heer Gustavs 
Vanderougstraete-Lievens te Meulebeke, west Heer.Henri 
D’Hallewyn-Dê Romm^laere te Meulebeke. vrouw wed. 
Pieter Milfait-Tack en kinders te Aerseele, zuid koopen 
I I  en I I I ,  oost Heeren Jan en Ivo Van Hollebeke te 
Meulebeke.

KOOP II. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot vol
gens kadaster 80 a. 40 ca en aldaar gekend Sektie D, 
nummer 468, palende of gepaald hebbende, noord 
koop I, west Heer Pieter Seynhaeve-Martain te Wiels- 
beke, zuid koop V, oost koop III.

KOOP III . — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“  L)e Mortier,, groot volgens kadaster 83 a 40 ca. en 
aldaar gekend Stktie D, nummer 476, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, en Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke, west koopen I I  en IV, 
zuid Heer Pieter Seynhaeve-Martain te Wielsbeke en 
Heer Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost 
koop IV.

KOOP IV. — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“ De Commandant ,, groot volgens kadaster 77 a.' en 
aldaar gekend Sektie O, nummer 481, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke en Heer Cyriel Van den 
Bussche-Degraeve te Ardoye, west koop I I I ,  zuid Heer 
Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost Jufvrouw 
Flavie Vand=«n Bussch? te Ardoye en Heer Pieter 
Verbru^he-Goemaere en kinders te Meulebeke.

KOOP V. .— Eene PARTIJ ZAA ILAND groot 
volgens kadaster 33a. 68ca. en aldaar gekend Sektie' 
D, nummers 469 en 471a ; palende of gepaald hebbende, 
noord koop II. west Heer Pieter Seynhaeve-Martain. 
zuid jie Panderstraat en Heer Pieter Seynaeve-Martain 
west delfden Heer Seynhaeve en Heer Charles Lebrun- 
Vandewalle.

Deze vijf koopen uitmakende een goed HOFSTEDEKE, 
ter eenen blok, zijn in pacht gehouden door Heer 
Henri Wullaert tot 1 Oct. 1922 mits 940 fr. ’s jaars 
boven de las'ten.

Z i t t i n g e n  :
TOESLAG op Woensdag 13 Ju li 1921, telkens om 

2 ure te Iseghem ter herberg “ St HILONIUS „ (bij 
de groote kerk) bewoond loor Hser F rsderic KERCK- 
HOF.

1/2 O/o INSTELPENNING.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden
De koopers worden verzocht zich te voorzien van hun 

huwelijksboekje of een uittreksel uit hunnen geboorteakt.

M A R K T P R IJZE N "” 
KORTRIJK 27 Juni — H aver, 65.00 tot 70 

peerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 50 à 55 
Boter 9 à i l  fr. de kilo; e ie re n ’t stuk, 0,47 
koolzaadolie, 220 tot 22a ; lijnzaadolie, 170 to t 
175; koolzaad 00 to t 0 0 3 ; lijnzaad, 90 tot 
93 ; koolzaadkoeken. tot 00 ; lijnzaadkoeken 
o3; sbdanitraat, 73 ; am m oniak, 76-00
suikerij, 00 tot 00 ; duiyenboonen, 51 tot 52 
hooi, 14 tot 20; strooi, 7 to t 8.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E L S  te Rousselare.

IN S T E L  op D onde rdag  21 J u l i 1921, en

O V E R S L A G  op D onde rdag  4  O ogs t daa rna ,

telkens 2 ure namiddag, in het Gasthof “ DEN HERT,, 
te Rousselare, Zuidstraat, van :

Gemeente LENDELEDE, Molenstraat.
Eene onbeschadigde

H  O  F S T E D  E
gelegen als voirzsid mat rmiagainda WOONHUIS 
groot 6 Ha. 91 a. 90 ca. Verdeeld in koopen.

Gebruikt door dé kinders Huysentruvt, aan 1342.50 
fr. te jire, met recht van pa,cht tot eersten October 
1922

1/2 o/o IN ST ELPEN N IN G .

EEN GOEOE RAAD ! Indien gij aan Hoofd
en scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende 
Tandpijn, Rhumatiek of Grippe aangetast zijt, 
en dat, tot hiertoe, niet één geneesmiddel u 
er-van heeft kunnen ontslagen, neemt zonder 
aarzelen de MONO POEDERS en gij zult 
spoedig en volkomen genezen zi\n.s Te koop 
in doozen van 1,75 fr. en 3 fr. te Iseghem 
bij de Apotnekers Wyffels varhamma, Laleman 
en in alle Apotheken.

VAN HEDEN AF ALLE DAGE

VERSCHE en INGELEGDE VISCH, 

alsook NIEUWE PEKEL HARING
Vermindering van Prijs 

- — aan Voortvarkoopars — —

bij Isidoor VANBEYLEN
16,. Wijngaardstraat, 1 6

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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

I e

Gentstraat, 41, ISE à HEM.

OPENING VAN EEN WIKKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOÈffÊ EN TROUW E BEDIENING. '

NOQQ ZOEKT TROOST

STAD ISEGHEM

ïtâ à tà â i

D r D E L C R O IX

Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking, Herstellen van gebitten, enz.

GRÉDIT FONCIER D ’ A N I / E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGrHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.00 0 .000

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 3.60°/°

2° op termijn van een jaar 4. °/°

3' op termijn van twee jaren 4.25 °/°

A. Bankrekeningan : zander Bankloon :
1° op zicht 3 50 «/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3« op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

A A N K O O P  en V R R K O O P  m Flunsch, Sü^ilscii ea Amuit«anseh Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V ê R H A M iV IE  te Isegham. 
Leden: Paul SCHOTTE Gsimnta Sakretaris Ingelmunster,

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



T-Txt ter liand te ltoop

eene zeer goede partij

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

Griot 50 aren 92 centa.

gelegen te ISEGHEM
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE G e b r o e d e r s , Rousselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE,

^  hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 

Wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 

Het inaken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer

werk voor gebouwen enz. alles wat onzen stiel 

betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 

de hoogte zijn van onzen stiel, goede eu trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 

en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 

goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

M i t  Foncier ito H m
(BELGISCH ÖRONDCREDIET)

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

Hypotheekleningen minderde tariven # zonder voorafgaandelijk© kosten om hat koopen van huizen en 
grondon on hot Bouwen van Hnizen te vergemakkelijken.
(Q-eld opoolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er verlies van intresten

RECHT van door La Royale Belgre, mita een* zeer
5©matigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te oen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

n , , .  .. - / / ■ gewaarborgd : 1° door aver-Obligatien 4 1/2 0 / 0  eenkonastige pandleeningen ; 
2> door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

Se Algimune Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementafonds 
r»n de leaning- van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor 
é.400,000 frank van die obligatien.Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worien.Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, dunne terugbetaling en de betaling der koepons zich wenden tot den heer Otffiß SAßFj Wisselaar, 1? St- 
Jorisstraafc, KORTRUK.

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

KASTEELSTRAAT, 10 
-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelbroiiwerij Gebroeders Callebaut, Wieze
- - Bock o ix Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurenlie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gawone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WlNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S'P BD IGB E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In 't groot sn in 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
. i « U 0 H Y . T « 4 T . I » ,  (S E & H E M .
recht over st Hiïoniuskerk

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° 't is nog zoo gezond 

2° 't is nog zoo aangenaam.

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

Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 
zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
/,elfle<i arb?il en Ie kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker

Gnf.df, en ter trouwe nerf te verkrijgen 'bij Oéslré 
2CHEL0EVI^N, St Hiloniusstraat. CS, alsook Meu
bel papier, enz Elk zeg het voort.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor- 
deelige voorwaarden.

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

de Pèlichystraat 26, ISEGHEM
Goede Naaisters om "bp den winkel of te huis 
te werken, voor brosks, vesten, mans- en 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

X E  K O O F *
bij de firm a D. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeef goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich N ederweg, 
14, Iseghem.

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit-van Gepreste Gimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

Ä m a n d  D e n y s - H o e b e p i e d
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELAKE
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 H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die onsjuist 
het nummer van 't gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is vau uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
H .*H . Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

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

w ..........

Den Heer 

Albert CARPENTER

(volgens een fotoj

Geen rugpijn meer
Zettere ontlasting na 2 4  uren
V.ijt gij niet peinzend wanneer gij 

wakker wordt met pijn in den rug en 
een \ uilen smaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint even 
vei moeid als wanneer gij hem eindigt?

Wanneer gij stekende pijnen in den 
ru,; gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn  
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en
prikkelbaar gevoelt?

Dit zijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan wórden. Niet een geneesmiddel 
dat o]> de ingewanden inwerkt, maar 
een s!of die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al deze pijn lijke kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
vau rheiiniatisme, jicht, heupjicht, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (ei wil verlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen I)e W itt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De lieer Albert Carpenter, 17, Lani- 
beth-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft:

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert m ijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis . overgebracht worden, 
aangetast door rheuiuatisme. In 
Maart 1912 bevond ik m ij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; mijn moeder 
gaf me dan een kleine doos jiilieu 
De W itt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik «eite da 
behandeling voort en na zes wekeu 
kon ik m ijn wei k hernemen, dal ik 
sedert dien steeds voorlgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen eu 
wordt m ijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1012 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de 1 leer Car
penter zijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik  heb de pillen De W itt voor len
den en blaas aanbevolen aan j>ei sonen 
van mijne streek en waarvan ver.-, lul
lende in zorgwekkenden tovstand 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen I)e W itt voor lendi n en 
blaas genezen alle ziekten der I n len 
en blaas door de oorzaak.de- ziekte le 
doen verdwijnen : het giftig pis^um- 
dat uit het bloed langs de pi.-!. a.;s 
verwijderd wordt. Wanneer gij m-a. 
stelt dat de pis een bhuuvaeht e 
kleur aanneemt, dan beteekonl zt;i s 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de fleseh een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, 'stuur dan een kaartbrief 
aau de toebereiders E.-C. I)e W itt 
and C° Ltd. East Croydon, London, 
met vermelding van dit aansehrijven.

De pillen I)e W ilt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeili k- 
heid ontmoet om uw de echte pii.tn 
De W itt, voor lenden en blaas, aau 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aau 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

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

E.-C. l'e  M ilt et C°, 22, rue de la 
Glacière, LruicUes.

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEQHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier.

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
JVtarktstraat, Iseghem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER A FGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij, ;

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. er.z. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meeaenstraat. ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
J  j  Gravuren, Oeurplakken, 
Portretten-Glazen, Glazenpannen.

jlk gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
’ gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

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

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

B IJ  DEN UITVINDER

jipotbsskj LALEMAN _
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

IN  DE GOUDEN PLU IM

{ujimu MODin-YWll
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- ea Kinderlederen
9 Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

M— WITTE sn GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

; ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

[SEYNAEVE Gezusters
5B Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estminster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.

Te Verkrijgen te I3B3HEM. VERHAMMB, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat; 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

V erkoop van 'Wijnen

_______ HANDEL in KOLEN._______
PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 

OARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbb-Brulez, Beeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaelhem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

H U I S

J. Vanla ndeghem- Behaeg'he
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GBOOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
T00E MANNEN- en VROUWENKLEEBMAAKSTEBS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen

Spéeialiteit van

GORSETS Merk H. D B.


