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Ziet de kiezerslijsten na. Ze 

liggen ter iozage in den Café Royal 

Nieuwstraat en in 't Gildenhuis.

Wie de vereischte voorwaarden bezit om 

kiezer te zijn, doet de zaak onderzoeken en 

ga naar ’t stadhuis naar het bureel der kies- 

zaken, alwaar gij zult ingeschreven worden. 

Dus opgepast als het tijd is, en niet als het 
te laat is.

In het Vlaamsch letterkundig tijdschrift 
Dietsche Warande en Belfort verscheen van 
wege oud-niinister Poullet een merkweerdige 
studie over onze buitenlandsche Politiek.

Hier geven w ij er de groote punten van.
Belgie’s onzijdigheid heeft veel goed teweeg

gebracht : ze was voorzeker de oorzaak van 
langdurigen vrede in Europa ; ze was voor ons 
zelven de reden van onze voortdurende on
afhankelijkheid ; ze was voor ons eene bron 
van handel en welvaart; ze bezorgde ons Congo, 
de prachtkolonie ; ze vergemakkelijkte de vrij
making der Schelde; enz.

Ondanks al die voordeelen die onze onzijdig
heid ons schonk schijnt het toch best en wordt 
het door het meerendeel der Belgen goedge
keurd, die onzijdigheid op te geven.

Duitschland miskende ze toch Van dan voort 
kon Belgie niet meer dienen tot evenwicht of 
voorwaarden van vrede voor Europa. Daarbij 
kan Belgie nu trachten door zijne politiek te 
komen tot eene vrijwillige onzijdigheid.

Maar komt er daaruit geen gevaar voor 
’s lands bestaan ?

Belgie moet daartoe niets meer eischen dan 
Holland en andere kleine staten.

Te meer dat Frankrijk en Engeland er alle 
belang bij hebben ons tniet alleen te laten 
tegenover Duitschland. Met de onafhankelijk
heid van Belgie te beschermen, beschermen ze 
zichzelven.

Het best is onzijdig zijn, tegenover niemand 
geene verplichtingen hebben.

In geval van oorlog kan de onzijdigheid veel 
goeds teweegbrengen. Alzoo was de onzijdig
heid van Zwitserland voor ons veel voordeeliger 
dan hun bijspringen voor ons zou geweest zijn. 
Holland, Denemarken, Noorwegen. Zweden 
hebben door hunne onzijdigheid meer onze be
langen dan die van Duitschland gediend

Belgie behoort noch met Frankrijk noch met 
Engeland verbonden te sluiten. Wordt Belgie 
door Duitschland aangevallen die landen zullen 
wel seffens ons helpen. Een verweer-verbond 
zou ons ook veel meer doen geven dan het 
ons zou laten ontvangen.

Het nu bestaande Fransch-Belgisch verbond 
en is geene politieke overeenkomst maar een
voudig een zuiver technische afspraak tusschen 
den legerstaf der beide landen. Geheime over
eenkomst is het niet, en mag het niet zijn 
krachtens het verdrag van Versailles. Een tech
nisch militaire overeenkomst en een politiek 
verbond zijn twee totaal verschillende dingen.

Er zijn er die een volledig verbond met 
Frankrijk wenschen, om daardoor te bekomen 
de herziening van de verdragen van 1839.

Die menschen missen ! Peist nooit dat Belgie 
eens die Hollandsche provincie en den linker 
Schelde oever zal bekomen. F rank r ijk  en Enge
land zullen dat zelfs nooit toestaan.

Belgie moet zoohaast mogelijk trachten vriend
schappelijke betrekkingen aan te knoopen met 
Holland

Dat is het beste.

Werkliedenvereniging.
Zondag laatst begon te Brussel het congres 

voor het algemeen Christen Democratisch 
Verbond van Belgie.

Aan het hoofd van dit verbond staan nu 
als voorzitter de Volksvertegenwoordiger Hey- 
man ; als ondervoorzitter heer Senel ; als 
algemeene schrijver heer Cyriel Van Overberghe; 
als schatbewaarder heer Partous ; als geeste
lijke bestuurder Eerw. Heer Colens. Verder 
bestaat de algemeene Raad uit nog 35 afge- 
veerdigden uit de aangesloten organisaties.

De groote zaal uit de Plettinckstraat was te 
klein om de afgeveerdigden te bevatten toege
stroomd uit alle hoeken van Belgie.

Volksvertegenwoordiger Heyinan opent het 
congres met den HÜidegroet : Geloofd zij Jesus 
Christus ! Dan sprak hij een prachtige rede
voering uit waarin hij voorstelt de werking 
uit het verleden en-de-nieuwe werking voor 

de toekomst.

Na verschillige kleine aanspraken komt aan 
het woord de nieuwe bestuurder Eerw. Heer 
Colens, Doctor in philosophie en godsgeleerd- 
heid, van Brugge, die langen tijd proost was 
van de volkswerken te Oostende en nu proost 
werd voor het algemeen Christen Democratisch 
Verbond.

Nieuwe mannen geven nieuwe gedachten. 
Eerw. Heer Colens zette daar nu vooruit een 
geheel nieuw plan voor de christen werklieden
organisatie. Het is teene echt-maatschappelijke 
studie die de christenene werklieden-vereeni- 
gingen leidt op nieuwe wegen en tot grootere 
macht.

’t Ware te lang om hier zelfs een korten 
inhoud te geven van die meesterlijke sludie.

Het hoofdgedacht komt hierop uit :

1. Den werkliedenstand in iedere gemeente 
in te richten op de basis van een Verbond der 
bestaande werklieden-inrichtingen.

2. In iedere plaats eenen niiddenraad in te 
richten bestaande uit afgeveerdigden der aan
geslotene vereenigingen.

3. Aan den middenraad komt alle gezag toe 
voor het leiden van de werkliedenbeweging al 
is het dat iedere vereeniging op haar eigen 
werkt en bestiert.

4. De plaatselijke inrichtingen worden ge
groepeerd tot arrondissementsbonden, deze tot 
provinciale verbonden om te komen tot het 
Nationaal Verbond van den Christen Werklie
denstand van Belgie.

Daarin ligt een geheel nieuwe organisatie 
voor de christene werklieden ; ’t is het eigenlijk 
inrichten van den Christen Werkliedenstand 
in Belgie ; ’t is de groote stap tot het ver
overen van de groote macht.

Burgers, gaat ter school bij de Werklieden !

Niet tegen den Go isdienst.

Zaterdag en Zondag hielden de Belgische 
Vrijdenkers een kongres te B russel, op het
welk de volgende dagorde gestem d werd :

« De anti-klerikale partijen, ophoudende het 
« godsdienstig gevaar te onderschatten, moeten 
« eens voor altijd eraan verzaken de kerken 
« (godsdiensten) te ontzien en nam elijk de 
« katholieke kerk die in ons land  de over- 
« heerschende Godsdienst is ; waar hij, op 
« elk gebied der m aatschappelijke werkzaam- 
« heid, dank aan het stelsel gezegd der « zeem- 
« eendracht » eene meer en m eer overweldigende 
« werking uitoefent, ea waar zij een bestendig 
« gevaar uitm aakt voor de vrijheid van geweten 
« en de openbare rust — en welke zij dus 
« openbaar en beslist moeten bestrijden in 
« hare grondslagen, herstelsels, in het geheele 
« van hare leering, welke het congres voor 
« onzedelijk en onm aatschappelijk houdt ; de 
« m enschen die rechtzinnig besloten zijn te 
« werken aan de volledige vrijm aking van de 
« m enschheid mogen e r zich niet bij bepalen, 
« enkel « anti-klerikaal » te zijn, volgens de oude 
« opvatting, m aar ze moeten vierkant anti-gods- 
« dienstig zijn ».

H et masker van « N iet tegen den G ods
dienst ! » is dus afgelegd.

De Huishuurwet.
Het Verbrekingshof heeft uitspraak gedaan 

in eene belangrijke kwestie van huishuurver- 
lenging.

Zekere X .., handelaar te Brussel, had van 
zijnen eigenaar Z .. gebod gekregen het huis 
dat hij bewoonde en voor zijnen handel ge
bruikte, te verlaten.

X... verhuisde niet ; zijn eigenaar betrok hem 
voor den vrederechter, die besliste dat de 
huurder W .., mocht blijven tot 1923, ingevolge 
de huishuurwet. De eigenaar Z... gingin beroep 
tegen de uitspraak en de Rechter van beroep, 
M. Benoidt, besliste dat de huurder X. . niet 
mocht blijven, omdat het huis niet uitsluitend 
tot woonhuis diende maar tevens een handels
huis is.

De huurder X ... bracht de zaak voor het 
Verbrekingshof, en dit laatste heeft de uitspraak 
van den Beroepsrechter bekrachtigd.

De huurder X . .  moet dus zijn huis verlaten.
Deze uitspraak zal belangrijke gevolgen hebben. 

Er zijn vele huizen waarvan de bewoners den 
eenen of anderen handel drijven, hoewel het 
huis niet tot handel is bestemd ; maar enkel 
om te dienen tot woonhuis

Waarschijnlijk zal een nieuw eindje wet 
moeten gemaakt worden om de huishuurwet 
op te klaren.

Maar de zittijd loopt op zijn einde, en zal 
maar in November aanstaande bijeenkomer^ —

Intusschen moeten de belanghebbenden maar 
wachten.

Buitenlandsch overzicht
Onze K oning met de K oningin is deze laatste 

dagen in E ngeland  geweest. De ontvangst was 
hertelijk en overprachtig ; doch t' en zijn de 
uitbundige feestelijkheden niet die ’t belang van 
zulk eene overkom ste m aken, ?t zijn eer de 
gêvolgen op handels en nijverheidsgebied. Men 
weet hoe Leopold II  zaliger veel op reize was, 
nu  eens voor openlijke bezoeken, dan eens 
incognito, en hoe hij den handel en nijver
heid van ons land  deed bloeien.

A lbert I schijnt die kunste van zijnen Oom 
afgedeeld te hebben. Engelsche dagbladen zooals 
", Daily C hronicle » en andere wijzen erop hoe 
het K oninklijk .bezoek zonder den m insten 
twijfel de handelsbetrekkingen tusschen de twee 
landen nauwer zal toehalen.

’t Is noodig genoeg.
E en tweede gevolg :
’t E n  is voorniem and een m ysterie dat D uitsch

land nog nooit zijn nederlage en kan teren. 
Vooralsnu en is er wel geen gevaar dat het den 
oorlog zal herbeginnen, ’t en kan niet. Maar 
m orgen komt ook alhier, en uitgesteld en is 
niet kwijtgescholden. B ovendien, ’t Verdrag 
van Versailles is op zulk een m aniere opgesteld, 
en wordt op zulk een m aniere toegepast dat 
er daar raad genoeg in  ligt voor eenen nieuwen 
oorlog.

D uitschland heeft veertig jaar gewerkt om den 
oorlog van 1914 te bereiden, hoe lange het zal 
m oeten werken om den toekom stigen gereed te 
m aken, dat en weet geen m ensch, m aar ’t zal 
tiem gereed m aken. W as ’t in '14 het duitsche 
\Vlan door Belgie te kom en, 't zal het later nog 
veel meer zijn. W ij gaan er nog aanw aaien.

’t Is dus kwestie voor ons bereid te zijn, en 
wij en hebben de m acht niet om uit ons eigen 
zulk ’nen m achtigen gebuu r tegen te houden.

Reeds hebben wij eene m ilitaire overeenkom ste 
m et F rankrijk . Doch wij hebben ’t reeds ge
zegd en zeggen 't nog, al die m ilitaire over
eenkomsten staan ons weinig aan : 7,1 leggen 
ons lasten op en geven geenè voordeelen :

W ij hooren liever de engelsche m inisters 
spreken : -als ooit de onzijdigheid van Belgie 
weer bedreigd wordt, zeggen zij, dan zal 
E nglan  1 daar zijn om ze te verdedigen.

Ge zult m isschien zeggen dat zijn ijdele 
beloften, ’t En doet. E ngland  weet im m ers 
dat het z iu  uit zijn met zijne im estersch ip  
op zee meest D ji ts c h la n l  Vlaanderen? kuste 
hebben. E ngland  zou ons helpen uit eigen 
belang, en die hulpe is volstrekt zeker.

’t Is dus in ’t allergrootste belang van ons 
V aderland wel te staan met E ng land , en onze 
Koning toont veel beleid met die vriendschaps
banden nader toe te halen.

Duitschland.

De oiïderhandelingen tusschen F ra n k rijk en  
D uitschland brengen ook al iets te weeg. 
F rankrijk  zal eenige duizend houten woningen 
aannem en die D uitschland gaat leveren.

Z ’ hebben altijd  houden staan dat het herstel 
der verwoeste streken rapper ging in 't fransche 
dan alhier, we zouden wel denken dat er daar 
niets van en is. Im m ers ze -doen daar nog 
houten woningen in als ze hier beginnen ver
wezen te worden.

G aat eens al de frontstreke en ge zult staan 
kijken dat er al zooveel gebouwd is. In  twee 
drie jaar van hier zegt M inister Vande Vyvere 
zal alles weer rechte staan, ’t Zijn in  F ran k 
rijk nog veel streken waar ze nog niet opge
ruim d en hebben. W e zullen nog verre de 
eerste zijn .

In  Opper-Silezie wringt het nog altijd voort. 
F rankrijk , E ngland  en Italie die daar moeten 
orde houden en kom en zelf niet te wel overeen. 
.Als het tegen den duitsch is, ze zijn ’s eens, 
m aar ondereen, dat is wat anders.

O ndertusschen D uitschland is aan ’t betalen 
z' hebben al m eer dan een m iljard afgedopt, en 
ze zouden nu weerom gereed zijn om een goe 
veertig millioen te storten in verschillige euro- 
peesche m unten, ’t is toch altijd al zoovejl.

De Grieksch-Turksche Oorlog.
De G rieken hebben hunnen  aanval begonnen 

en vallen tam elijk onzachte op de turken. 
Zij hebben de stad K utahia ingenom en en 
wel 3o.ooo turken  gevangen. De geestdrift 
is groot; in Athene,

De turken zeggen : de zaken staan goed 
voordons, wij trekken achteruit tot op stellingen 
waar wij de grieken nog afgeranseld hebben.

't Voorzichtigste is noch Grieken noch T urken  
op hun woord- te  gelooven, ze kunnen alle 
twee met spek schieten, en ze zijn ook alle 
twee van den eersten leugen niet dood.

Eene eigenaardigheid van dien oorlog ’t is 
dat hij weer ruzie brengt in 't W esten.

Frankrijk  is den Turk nog al genegen, Italie 
en heeft wel in ia r  weinig liefde voor de halve 
m aan, m aar de vooru itg ing  van G riekenland  
en staat hem niet aan, im m ers de grieken 
zouden wel kunnen een gevaar worden voor 
de italiaansche bezittingen in Klein-Azie.

Engeland en zou niet nóo zien dat de turken 
eens duchtig  uitgeklopt worden en t zijn er 
zelfs die zeggen d i t  het de G rieken anders 
help t dan met schoone woorden.

Geen een nochtans die er openlijk zijnen 
haak in slaat. E lkj houdt hem uit vreeze voor 
de anderen, doch als het tot een beslissinge 
kom t, noch Grieken noch T urken en zullen 
ten volle hunne overwinninge m ogen uitbaten, 
die er hun nu niet mee moeien zullen het 
d o e n .

Ze zouden veel verstandiger zijn met niet 
te vechten m ia r n n a k t hun dat wijs !

Mesopotamie.

E m ir Faisul wierd over tijd door de fran- 
schen buitengezet te Damas om dat zij er geenen 
weg mee en wisten. E h  w el! nu  gaan de 
Engelschen hem koning maken in M esopotamie. 
Dat en is niet slecht gevonden. De araben 
gaan content zijn, 't volk van Mesopotamie 
ook, en Feisul die koning is niet m in. Dat 
de Engelschen ginder boven zijn hoofd gaan 
regeeren, dat en lijd t niet den m insten twijfel.

Nieuws uit Amerika.
Thïatsr ingsstort.

Door het instorten van den grooten theater 
te Bornesboro werden 7 personen gedood en 
verscheidenen gekwetst.

Goede tijding. Ovarvlaediga Ojgst.

De tarwe-oogst in Kansas is dit jaar buiten
mate goed gelukt, en zal meer dan een bushel 
graan voor ^lke man, vrouwe en kind van al 
de Vereenigde Staten opleveren. Men voorziet 
voor dit jaar 112,914,00J bushels tarwe in 
Kansas, ’t geen nagenoeg eene marktwaarde 
van 159 030.033 dollars vertegenwoordigt.

Bovenstaande nieuvs zal met genoegen door 
de Europeanen vernomen worden. Indien er 
in Amerika overvloed is, dan zal het leven 
hier des te goedkooper worden, ’t Is dat wat 
wij moeten hebben.

Echt Amerikaansch !

De gouverneur van den Staat Washington 
M Blaine heeft de wet geteekend, gestemd 
door de Kamer van dien Staat, waarbij aan 
de vrouwen dezelfda rechten toege ;end worden 
welke de mannen bezitten. De Kamerleden in 
kwestie verklaren dat de wet aan de vrouwen 
ook het recht geeft manskleederen te dragen 
en tabak te « pruimen » als hun dat genoegen 
doet.

Bij een Boschbrand

is in Quebec, Canada, heel het dorp Ville 
Ray platgebrand. Omtrent 10 kilometers spoor
weg werden mede de prooi der vlammen.

Volgens de Optelling.

der bevolking zijn in Amerika 2.093.132 meer 
mannen dan vrouwen

Inlichtingen.
De heer Dr. C. Vermeren, Belgische konsul 

25 E. Washingtonstreet, Chicago, Illinois, 
verlangt het adres te weten van Edmond 
Van de Voorde, welke in het Belgisch leger 
gediend heeft en voor welke hij gewichtig 
nieuws heeft alsook van Joseph Ferdinand 
Van Goitsenhoven, geboren te Thienen in 1894, 
en welke in December 1920 uit Belgie over
gekomen is, voor welke hij ook belangrijke 
mededeelingen bezit

Waar gaan die naartoe ?

In 'Mei laatstleden • verzon j  de Ford-autofa- 
briek van Détroit niet min dan 97,031 auto
mobielen. Er moeten nogal eenige zeepbarons 
bijgekomen zijn.

Bij den brand

in eene hoeve te Keutucky verloren 11 personen 
het leven ; de familie Lawren -e met 5 personen 
en de familie Drew met 6 . Geen er.kel werd 
gered. Allen lagen verkoold. Er is moorderij 
in ’tspel.

De overstrooming.

De schade door de laatste overstrooming te 
Pueblo aangericht, bedraagt 16 millioen dollars ; 
437 personen verloren het leven.



Oe krisis

had voor gevolg dat, volgens de inlichtingen 
van het departement van handel en nijverheid 
te Washington, de uitvoer in Europa in Mei 
laatstleden, maar 177 miljoen dollars beliep, 
terwijl in dezelfde maand van het vorige jaar 
384 miljoen dollars bedroeg

Altijd iets nieuws.

’t Komt weer uit Amerika, lezers. De Ame- 
rikaansche landbouwers, ook de Belgische na
tuurlijk, die in de Vereenigde Staten verblijven, 
zullen weldra gelegenheid hebben op hunne 
boerderij een eigen draadloos telegraaftoestel 
te bezitten, mits 50 tot 75 dollars te betalen 
aan de landbouwafdeeling van ’t gouvernement.

Deze laatste zal de wedervoorspellingen 
overal overseinen, ook de marktberichten, enz., 
al wat de boer behoeft te weten voor zijn bedrijf.

Uitbarsting van den
vuurberg de Stromboli.

Het eiland in brand. — Gruwelijke tooneelen.

Het blad « II Messagero » geeft omstandige 
inlichtingen over eene plotselinge uitbarsting 
van den Stromboli, op het eiland van den- 
zelfden naam in de Middellandsche Zee.

De vuurberg spuwt steenen en lava en de 
uitbarstingen doen gansch het eiland schokken. 
De berg (ongeveer 700 meters hoog) is van 
gedaante veranderd. Er zijn verscheidene kloven 
in ontstaan.

De gloeiende stoffen die op verren afstand 
geslingerd worden, verjagen de verschrikte 
bevolking. Daarbij maken de zwavelgassen, 
de ademhaling moeilijk. De kleine eilanden 
die nabij Stromboli liggen,, worden ook ge
weldig door de aardbeving geschokt ; ’s nachts 
schijnen zij, i n ’t licht van den vuurspuwenden 
berg in brand te staan.

De bevolking vlucht de schepen op om aan 
die hel te ontkomen. In het gedrang vonden 
vele menschen den dood

Bootjes die te zwaar beladen waren, klonken 
om en de inzittenden werden door de golven 
verzwolgen.

Alle telegrafische en telefonische lijnen die 
het eiland met de andere eilanden van de 
Tyrheensche Zee verbinden, werden vernield. 
Het is eene ramp waarvan men het einde niet 
voorziet.

Eene reis naar de Zuiderzee en 
de onbekende streken der Zuidpool.

Van Schackleton, de ontdekkingsreiziger.

Een tocht van 30,000 Mijlen.

Sir Ernest Shackleton, de beroemde Pool
reiziger, maakt toebereidselen, om zich in te 
schepen voor eene nieuwe ontdekkingsreis.

Vergezeld van een klein aantal mannen, 
waarvan sommigen met hem gevaren hebben 
op zijne beroemde Pool-expedities met de 
« Nimrod » en de « Endurance » zal Shackleton 
omstreeks het einde van Augustus eene reis 
van 30.000 mijlen ondernemen naar weinig 
bekende eilanden van den Atlantischen Oceaan 
en stille Zuidzee en de niet in de kaart ge
brachte zeeën van de Zuidpool.

De « Quest », zooals zijn nieuw schip heet, 
is een klein vaartuig van ongeveer 200 ton 
netto inhoud. Het zal worden uitgerust voor 
eiken tak van wetenschaplijk onderzoek en inet 
behulp van de meest moderne instrumenten 
en methoden, zal het volkomen in staat zijn 
om de -krachten der natuur in de Poolstreken 
te bestrijden.

Het gezelschap zal zoeken naar het eiland 
Sunaki, in de Stille Zuidzee, hetwelk dikwijls 
vermeld in inlandsche legenden en boeken van 
zeevaarders van den ouden tijd, blijkbaar 
verdwenen is. Twee cinemas worden mede
genomen en een special daarvoor gebouwd 
klein zeevliegtuig, om behulpzaam te zijn bij 
waarnemingen, zoowel ter zee als te lande.

Vader en zoon bij het baden verdronken 
te Oost-Duinkerke.

Zaterdag, omstreeks 12 ure gingen verschei
dene werklieden die herstellingswerken ver
richten aan de villas, te Oost-Duinkerke, een 
bad nemen in de zee Plots hoorde men 
hulpgeschreeuw en zag men den genaamden 
Daniels Alfons, oud 22 jaar in het water ver
dwijnen.

Zijn vader, een man van 44 jaar, die naast 
hem in zee was, trachtte hem te redden maar 
zonk ook.

Arbeiders snelden toe om de twee drenke
lingen te redden, doch vruchteloos Onder de 
aanwezigen bevond zich insgelijks de i7-jarige 
zoon van Daneels. De droefheid van den knaap 
is onbeschrijvelijk. Beide verdronkenen woonden 
te Wenduine.

Het lijk van den vader is aangespoeld ; dat 
van den zoon heeft men nog niet ontdekt.

Het geld en de vermaken.
Men zou zich moeilijk een gedacht kunnen 

geven van wat aan de vermaken geofferd 
wordt op ons arm wereldje ! De ontvangsten 
van schouwburgen, cirken, enz. te Parijs, voor 
1920 beliepen op 219,455,000 fr. tegen 62,037,000 
fr. in 1917. Op vier jaar tijd is het verschil 
te groot om er niet op te wijzen, ’t Is waar, 
in 1917 woedde de oorlog, doch in 1919 
telde men reeds 148,471,000 fr ontvangsten !

De kinsmas hebben als aandeel in die ont
vangsten, in 1917: 17,-178,000 fr. en in 1920: 
68,776,000 frank. x

Vraagt nu nog : « Waar gaat de ^wereld 
naartoe ? »

de beenhouwers de verkoop aan ’t publiek 
zou geregeld worden, en ’t vleesch aan 5 fr. 
à ü fr. ten hoogsten de kilo zou verkocht worden.

GEZOND DR IN KEN .
De menschen zweeten buitenmate veel met 

die schrikkelijke hitte
Er zijn er soms die zeggen : die bezweet 

is en mag niets drinken, dat is waar voor de 
gevallen van geweldige inspanning, b. v. door 
velorijden, omdat de koude drank nog al 
dikwijls blootstelt aan haastig verkoelen en 
alzoo aan verhitting, lijk de menschen zeggen.

Maar nu in deze tijden alle menschen zweeten 
door de geweldige hitte, in deze gevallen is 
het zelfs best te drinken omdeswille dat het 
overvloedig zweeten te veel water uit het 
lichaam jaagt dat er voor de gezondheid toch 
noodig is, alzoo moeten we door den drank 
regelmatig in ’t lichaam brengen wat het zweet 
er uit jaagt.

Zorgt voor gezond drinken : neemt lichte 
koffie, goede kerneinelk of koude kernepap, 
of theé en limonadedrank dien ge kunt halen 
bij de apothekers, neemt weinig bier Fruit 
is ook goed tegen den dorst en is boven
dien gezond.

Weest toch altijd matig.

HET GROOT LOT.
Vrijdag 15 Juli was er weerom trekking 

voor een miilioen van de leening der ver
woeste gewesten. Dezen keer is een pastoor 
de gelukkige winner, namelijk de Eerw Heer 
Remi Nauwynck, geboren te Thourout, gewe
zen onderpastoor te Harelbeke en sedert twee 
jaar pastoor op het front te Houthem bij Yper.

Het millioentje zal wel te pas komen in de 
verwoeste gemeente waar er noch steen noch 
stake meer en was na den oorlog.

DRAMA OP DE LEIE.
Oe bliksem treft een motorboot. Een jongeling 

gedood, twee personen erg verbrand.
Maandag namiddag had,.op de Lïie, op het 

grondgebied Drongen, dicht de gekende afspanning 
« De Anker », een erg ongeluk plaats.

De familie Meyvaert en de familie Dj Corte, 
wonende Hoornstraat te Gent, deden zooals zij 
gewoonlijk alle Zondagen doen, met hun motor
boot een tochtje op de leie.

In de motorboot hadden ook plaats genomen, 
de heer- dokter De Bock, wonende Korte Meire 
en den heer G. De Ruyck-De Buck, juweelier, 
wonende Veldstraat, met twee zijner kinderen, de 
jongste'en de tweede zoon, alsook familieleden van 
M. De Corte, wonende te Brussel.

In het geheel waren 11 personen in de plezierboot gezeten.
Men was zinnens naar het Heilig Huizeken te' 

varen. Tengevolge van het opkomen van het on- 
weder werd de tocht opgegeven en keerde men 
terug. Juist om 0 ure was de boot tusschen «De 
Anker » en de Snepbrug, toen een hevige bliksem 
de lucht doorkliefde.

De zoon van M. G. De Reuck, student, die al 
achter op de boot rechtstond, werd doo* het 
hemelvuur getroffen, die langs het lichaam van 
het slachtoffer gleed en een groot gat maakte in de motorboot.

M. Rodolf Meyvaert werd ook door den bliksem 
erg verbrand en had twee wonden op den rug, 
waaruit hij veel bloed verloor, .alsook dokter De 
Buck, die benevens erge brandwonden over gansch 
hel lichaam, daarbij bewusteloos in den boot zonk.

M. G erard De Buck, wiens kleedèren van het 
lichaam letterlijk waren afgerukt —  hij had nog 
slechts zijne schoenen aan — werd daarbij in 
het water geslingerd.

Ook al de andere passagiers waren ook min of 
meer door het hemelvuur getroffen:

Een verschrikkelijke paniek ontstond op de boot, 
die met groote snelheid zonk.

M. De Corte, die ook getroffen was aan de bil, 
die tot hiertoe zijne tegenwoordigheid van/ geest 
had behouden, nam de riemen en met de grootste 
inspanning gelukte hij erin niettegenstaande het 
verschrikkelijk 'orkaan dat gedurende verscheidene 
minuten aanhield, tot op vier meters van den 
oever te varen.

Dan spjong hij gansch gekleed in het water en 
trok de boot tot tegen den oever.

Alzoo gelukte hij erin zijne dame en zijne twee 
kleine kinderen, alsook zijne schoonzuster mad. 
Meyvaert en de andere personen, door het water 
en het slijk aan den oever te brengen.

Hij gelukte er spoedig in dokter De Buck tot 
het bewustzijn te doen terugkeeren.

Het lijk van M. De Reuck werd door M. De 
Corte ook aan wal getrokken.

Toen het onweder over was, kwamen er per
sonen toegesn'eld, die al de geredden de noodige 
zorgen toedienden.

Twee automobielen brachten deze laatsten rond 
9 ure ’s avonds naar Gent over.

Het lijk van. het slachtoffer werd naar Drongen 
overgebracht, waar het parket van Gent Dinsdag 
afstapte.

Da motorboot werd dicht de afspanning getrokken en daar vastgelegd.
Dinsdag morgend was de töestand der heeren 

Meyvaert en De Buck, geruststellend.
Het lijk van den student De Reuck is Woensdag 

naar Gent overgebracht geweest.

— We vernemen dat er hier te Iseghem op
19, 20 en 21 Augusti een congres zal plaats 
hebben voor het werk van de H. Mis van 
Eerherstelling Den Vrijdag 19 Augusti komen 
hier toe afgeveerdigden uit alle parochiën 
waar het werk is ingericht. De* Zaterdag 20 
Augusti is voorbehouden aan de plaatselijke 
schooljeugd en aan de studenten uit het om
liggende. Den Zondag 21 Augusti zou er eene 
groote vergadering plaats hebben voor het
werkvolk, en ’s namiddags zou de driedaagsche 
plechtigheid eindigen met eenen grooten volks- 
optocht ter eere van het II Sacrament. We 
wenschen dat die godsdienstige plechtigheid 
grooten bijval vinde en goede vruchten drage.

— De tramlijn Iseghem-Gulleghem wordt in
orde gebracht. De werken zijn reeds voltrok
ken tusschen Gulleghem en Wynkel St-Eloi 
’t Is te hopen dat de trarp weldra zal rijden 
tot voordeel van de bevolking en in ’t bijzon
der tot aangroei van onze markt.

— Met de groote hitte gaan er dagelijks
jongelingen en zelfs jonge dochters naar de
vaart om te zwemmen. Heeft de stadspolitie 
de noodige maatregelen genomen om alle 
openbare onzedelijkheid te voorkomen ?

B E R IC H T . De leden van de Derde-Örde 
die begeeren m ede te gaan naar het Congres 
door de D erde O rde gegeven te B russel, zijn 
verzocht ten allerlaatsten tegen M aandag hun 
nen naam  aan te geven in het klooster der 
E E . P P . Capucienen of bij te n  lid van den 
B estuurraad der D erde-O rdelingen.

Bedevaart naar Lourdes
Wat we de verledene week schreven was 

waar. Meer dan 20 bedevaarders woonden de 
eerste bijeenkomst bij. Dijnsdag toekomende, 
te 7 1/2 ’s avonds komen we opnieuw samen 
in de Jongelingen-Congregatie Alle liefhebbers 
worden uitgenoodigd. Intussthen kan men 
inschrijven bij E H. Onderpastor E. Van Cappel.

Gedekoreerde Werklieden.
Jaarlijks ter gelegenheid der N ationale Feesten 

worden er vele werklieden gedecoreerd, die 
sedert 2 5 jaren  en m eer bij den zelfden baas 
werken. Dit jaar hadden verschillige werklieden 
dit geluk onder andere vijf der firma Gheysens 
gebroeders, voorheen M. E m ile G heysens bor
stelfabrikanten te Iseghem , te weten : De
H eeren Cam iel M erlier m eestergast, Cyriel 
Dem uynck, A ugust Portem an, Modest W er- 
brouck en Gustaf Vyncke, benevens nog vele 
andere werklieden waarvan wij de naam  niet 
kennen tot nu, en die wij de naaste weke 
zullen kenbaar m aken.

De gedecoreerden wierden ’s avonds rond 
8 1/2 ure aan de statie afgehaald door de 
Stadsfanfaren, verwellekomd en in stoet naar 
de herberg  « De G ouden Leeuw  » geleid alwaar 
de H eer R obert G its hun  eene aanspraak deed. 
Sam en m et hunne werkgezellen hebben de 
nieuw gedecoreerden tot in de kleine uurtjes 
goed gevierd.

Proficiat aan al die brave werklieden en 
m ochten zij in volle gezondheid en eer nog 
vele jaren  h u n  decoratie dragen.

reeds onrechtstreeks voordeel bekomen hebt, 
door ons zijn de grossiers verplicht geweest 
hunne verkoopprijzen te verm inderen. W acht 
niet langer meer lkl te worden.

H et  B est u u r .

Afslag op het vee, en als natuurlijk 
gevolg op het vleesch.

Ten gevolge der overgroote droogte zijn 
de veekweekers verplicht hunne beesten te 
verkoopen Het gevolg hier van is dat in de 
slachthuizen te Brussel de beenhouwers het 
vleesch in ’t groot aan DRIJ FRANK de kilo 
koopen

De Brusselsche dagbladen vragen dat inge
volge den prijs van inkoop van ’t vleesch door

STADSNIEUW S
— De 21 Juli was een ware feeste. Het Stads

bestuur heeft wel gedaan de officieele maat
schappijen naar de Kerkelijke plechtigheid uit 
te noodigen en de twee muzieken te vragen 
naar een concert op de markt. Dat geeft seffens 
een godsdienstig karakter en eene algemeene 
deelneming aan de feeste. De feestviering was 
algemeen. Alle huizen waren bevlagd, alle 
menschen waren op hun zondsgsch Bravo 1 
Leve de 21 Ju li! — Wanneer krijgen we toch 
ook een algemeene feestviering voor den 1 1 Juli ?

— Onze Hoogstudenten doen het voort goed. 
Deze week was het de E. H. Lodewijk Vande- 
walle die de groote onderscheiding bekwam en 
zijn broeder Antoine Vandewalle die twee 
studiejaren met een examen voldeed en nog 
onderscheiding bekwam. Onze beste geluk- 
wenschen aan de twee studenten en aan den 
Heer Doktoor Vandewalle en familie !

VEEL MEER STERVEN VAN TE VEEL DAN 
TE WEINIG DOOR DE KEEL .. daarom VER
ZINT EER G IJ BEGINT. — Zijt niet roekeloos, 
wanneer gij wat spaargeld hebt, met het in on
gekende ondernemingen te storten, maar wendt 
U eerst in volle vertrouwen tot o ze Agenten 
uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid 
en kosteloos, alle inliphtingen zullen geven. 

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 V
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 ®/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Ctieck-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Muiier
ïGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alom?eachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

E M E L G H E M .
M aandag aanstaande 2 5n dezer zal alhier 

de plechtige teraardebestelling plaats hebben 
van onzen dorpsgenoot Oscar Van T roys die 
roemvol sneuvelde voor zijn vaderland den 
2 Oktober 1914 . H ij was soldaat bij het 
2 L in ie  R egim ent. De Com pagnie waarvan 
hij deel m aakte werd bevolen het fort van 
W aelhem  te heroveren, bij welker poging 
Oscar, mede met velen zijner makkers* den 
heldendood stierf.

Aan zijne beproefde ouders en aan geheel 
de familie bieden wij onze gevoelens van innige 
deelnem ing en herkentelijkheid voor hetgene 
hun zoon en bloedverwant voor ons aller welzijn 
en vrijheid offerde.

De geheele bevolking van Em elghem  zal 
het zich als een p lich t rekenen, het stoffelijk , 
overschot van een onzer gesneuvelde Emel- 
ghem naren naar zijne laatste rustplaats te 
vergezellen. De gemeente-overheid, m ede met 
de plaatselijke V. O. S ., zullen er voorzorgen  
dat de plechtigheid met den vereischten luister 
geschiede, om zoodoende een blijk te geven 
onzer bewustheid van het grootsche, het edele 
doel waarvoor onze jongens ten strijde trokken.

Om 8 ijz  voorm iddag zullen al de p laat
selijke m aatschappijen met hunne vaandels en 
bannieren vergaderen op den Dam. De leden 
der V. O . S ., van Em elghem , ter d ier gele
genheid bijgestaan door het Muziek der V. O, S. 
van Iseghem , zullen om 8 1/4 u u r het lijk 

-ter statie van Iseghem afhalen en tot op de 
grenzen van ons dorp  brengen, van daar zal 
verders de lijkstoet gevorm d worden om zich 
ter kerke te begeven alwaar om 9 u re  een 
solemneele dienst zal gezongen w orden tot 
lavenis der ziel van onzen betreurden makker.

Oud-Strijders van Em elghem  allen op post, 
niem and m ag ontbreken. E r m ag niet gezegd 
worden dat de V. O. Ssen in iets ten achteren 
blijven als het iem and der onzen geldt en op 
allereerste plaats, zij die sneuvelden.

N . B . De bevolking w ordt vriendelijk ver
zocht hunne huizen half top te bevlaggen.

Nam ens de V. O. S. Afdeeling, Em elghem .
Jean B ourgeo is , B estuurder.

Op Z o n d a g  24 J u l i  1921 in  ’t Lokaal, om 
7 1/2 ure ’s avonds L IE F D A D IG  A V O N D 
F E E S T  gegevendoor eenigeTooneelliefhebbers, 
de Muziek- en Zangm aatschappijen van Em el
ghem , ten  bate van het Zendingsw erk der 
W itte Paters, ter gelegenheid van het afscheid 
van den E . H . A lfo n s  P a t ty n  die als Zende
ling naar Congo vertrekt.

PR O G R A M M A  :

BOND DER WINKELIERS.
Al de leden van den Bond worden vrien

delijk verzocht de V ergadering bij te wonen 
op m orgen Zondag. 24 Ju li in het lokaal 
« C a fé  R o y a l » Niei^wstraat, deze zal beginnen 
om 4 1 / 2  ure zeer stipt.
- De leden van den Bakkersbond, alsook de 
W inkeliers die nog geen lid  zijn van den 
Bond, hebben vrijen toegang tot de V ergadering.

H et bestuur hoopt dat geen enkel lid  zal 
afwezig zijn op deze belangrijke bijeenkomst, 
zeer gewichtige punten staan op het dagorde, 
een algemeen V erslag zal gegeven worden 
over de werking van den Bond sedert zijn 
ontstaan.

Eene krachtdadige sam enw erking zal gedaan 
worden door al de Bonden van geheel Belgie 
om den volledigen vrijen handel te bekomen.

Gij, winkeliers van Iseghem , die in  den 
Bond niet zijt, moet rechtzinnig bekennen dat I 
sedert het optreden van den B ond, gij ook [

1. N ood leert deugd, V ierstemm ig koor.
2. V ogelenzang, Driestem m ig koor.
3. E en  lied.
4 . Eene E rfenis, K luchtspel in  4 bedrijven.
5. E en lied.
6 . Conferentie met lichtbeelden door den E . 

H . P ater V andenbulcke, Zendeling der W itte Paters.
7 . E en kluchtlied.
8 . De lente, Driestem m ig koor.
9 . L aat ons gaan, Vierstemm ig koor. .
Prijzen der plaatsen : I e 2.00 fr. — 2e 1.00 fr. J

De kaarten zullen ten huize aangeboden 
w orden, wij verhopen dat de Juffers, die die 
d it werk op zich nem en, goed zullen ontvan
gen w orden en dat de giften edelm oedig zullen 
gegeven worden.

Z o n d ag  3 i J u l i  1921 zal er in de gemeente 
Em elghem  een prachtig muziekfeest gegeven 
worden, door de H arm onie dezer Gemeente en 
met de m edew erking der m uziekm aatschappijen 
van G ulleghem , Cuerne, H eule en Lendelede.

Om 2 1/2 vergadering op Emelghem-Dam 
en stoet tot aan de plaats alwaar de uitvoe
ringen zullen plaats hebben volgens het hier
navolgend program m a.

O R D E R  D E R  U IT V O E R IN G  :
O m  4 u re  M a a tsc h a p p ij  G u lleg h em . 

i L’enplantine, Fantaisie Snqeck
2. Amour au printemps, Valse Faust
3 . Oubli et souvenir, Polka voor piston

en troml^onne G a den n e .

O m  5 u re  M u z ie k m a a tsc h a p p ij C U E R N E .
1. Africaine, Fantaisie Van Perck
2 - Les papillons d'or, Caprice Robert
3. Par Monts et par vaux, Fantaisie L. J.Baudonck I
4 . lvonnette, Valse j . v o la n t

O m  6 u re  M u z ie k m a a tsc h a p p ij  H E U L E .
1- Edelweisz, Marche Gerly
2- SparnaCUS, Ouverture V illers

3- Fillette et grand'mère, Bieuette heymans
4- Russische Fantaisie heymans

O m  7 u. M u z ie k m a a tsc h a p p ij L E N  D E L E D E  | 
i Marche militaire, gadenne
2. ouverture Fantastique, govaert
3 . Sévilla. M ontagne

4 - Fête sous les Orangers, Boléro baudonck 

O m  8 u  M u z ie k m a a tsc h a p p ij E M E L G H E M  
i- Honneur aux Basses
2. Fête des Chasseurs, ouverture.
3 . Souvenir de Spa, Fantaisie 
4- Doux Rêve, Valse.

N amens h et  B e st u u r  :
De Eere- Voorzitter :

H eer E m . Vande M oortele.
De Voorzitter : Dc Schrijver :

Aug. Bourgeois, M. V andergunst.
—  Eerw. Heer Emile Roelens pastor van 

Sinte Catherine Assebroucke wordt pastor te 
Emelghem. Hij is de schoonbroeder der Heeren 
Bruno en Camiel VaîWten Berghe, schoenfabri
kanten te Iseghem. Onze beste gelukwenschen 
en hertelijk welkom.

— Donderdag werden op verschillige plaat- ■ 
sen aardappel-"en tarwevelden erg beschadigd 
door eenige kerels die ijverig opgezocht worden. [



Burgerstand -• Iseghem
GEBOORTEN : •

Lia Devlamitick, dv. Adolf en Silvie Catteeuw.
— Lucienne Lioen, dv. Oscar en Clementia 
De Vilder. — Marie Paula, dv. Michael en 
Julia Vangroenweghe. — Roger Duyvejonck, 
zv. Lodewyk en Maria Scheldeman. — Jeanne 
Florin, dv. Joseph en Magdalena Cuypers. — 
Elisa Deleu, dv Jules en Maria Tack.

STERFGEVALLEN :

Maria Vanderperre, huish. 35 j. ccht. Michel 
Vico. — Juliana Buyse, huish. 68 j. echt. Victor 
Depuydt. — Henri Weyfs, zb. 46 j zv. Fer 
dinandus en Julie Verhuist. — Julia Bringiers, 
huish. 31 j. echt. Georges Vermaete. — André 
Fraeye, 7 m. zv. Alois en Maria Lefevere. 

HUWELIJKEN :

Edmondus Vanden Hauwe, kleerm. 46 j. en 
Idalie Sabbe, bottienst. 49 j — Gustave 
Samoy, schoenm. 28 j. en Elvire Bulckaert, 
huish. 31 j. — Marcel Vancoillie, bankbed. 
27 j. en Paula Clarysse, zonder beroep, 20 j.
— Xaveer Bourgeois, daglooner, 21 j en 
Valentina Deruddere, fabriekw. 21 j.

TER GELEGENHEID VAN DEN

Jaarlijkschen Ommegang
aan de Wijk BOSCHMOLENS 

op ZONDAG 24 en MAANDAG 25 JULI 1921

zullen de volgende feestelijkheden plaats hebben 

ZONDAG NAMIDDAG om 6 ure : 

Groote VELOKOERS 

MAANDAG NAMIDDACf om 6 ure :

Velokoersen en allerhande Feestelijkheden
die zullen opgeluisterd worden door ’t Muziek 
van de V. O. S.

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

Een HOUTDRAAIER 
Deldycke, Nederweg.

gevraagd bij Eugène

A A N B E S T E D I N G .
Er zal overgegaan worden op 10 Oogst 1921 

om 16 ure in het Gemeentehuis van Woesten, 
tot de openbare aanbesteding voor de

Herbouwingswerken der kerk van Woesten.
De plannen, lastenboek en opsomming der 

werken liggen ter inzage in het Handels
museum te Brussel, bij den heer INGENIEUR- 
BOUWMEESTER VERCOUTERE te ISEGHEM 
en zijn te koop bij den Heer Toegevoegde 
Koninklijke Hoog Commissaris BRUTSAERT 
te Poperinghe.

De aanbiedingen op gekegeld papier, onder 
aanbevolen omslag zullen ter post besteld 
worden op het adres van den Toegevoegden 
Koninklijken Hoogcommissaris voormeld ten 

laatste op 8 Oogst.

Van alle aanbieders zal een getuigschrift 
van nationale eerlijkheid vereischt worden.

Heeren Aannemers kunnen alle inlichtingen 
bekomen ten bureele van Heer Ingénieur-Bouw- 
kundige Vercoutere mits voorafgaande bericht 
per briefkaart of per telefoon (N° 14 Iseghem'.

R o g e r  A M E Y E
H A N D ELS IN G É N IEU R ,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 

heeft 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
(ACCOU N T AN T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner 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.
VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, rt° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per Wagon of Schip.

Trijzen vragen aan :
G E R M A I N  D I C K

Coupure, 72, GENT
Teleph. 338

X E  K . O O F »

bij Jean BOURGEOIS, Emelghem, 6 prachtige 
hennen en 1 haan, zuivere zwarte Minorka’s 

1 jaar oud .

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p

eenen s^hoonen DAMEN'-VELQ — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

T e  k o o p  Goeie KAPMACHIEN, bij D.
VANDERBISr, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel,

X E  K O O P ,

bij de firma D. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
11, Iseghem.

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel d^ur voor 
ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DßlESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

GEVRAAGD

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

Gi’ooten afslag op de Schoenen
Wendt u voor u profijt 

voor den aankoop uwer schoenen tot bij

Louis VANRUMBEKE-GIROF
Gentstraat, 90, ISEGHEM. 

VROUWSCHOENEN in BOXCALF vanaf 34 fr.

MANSBOTTIENEN van af 44 fr.

Alles in leder en met de hand gemaakt. 
Men aanvaardt ook herstellingen.

M ARKT PRIJZEN .
KORTRIJK 18 Juli — Haver, 05.00 tot 70 

peerdeboonen, 70 tot 75; aardappelen, 45 à 50 
Boterl3à 14,00 fr.de kilo; eieren’t stuk, 0,55 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 000 tot 
000; koolzaad 03 tot 000; lijnzaad, 179 tot 
00; koolzaadk.oek.en, tot 35 ; lijuzaadkoeken 
81; sodanitraat, 73 ; ammoniak, 85-00
snikerij, 60 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, i f tot 20; strooi, 7 tot 8.

Zoetemelk ! ! !
Kernemelk !!!

Met den ooriog is er groot gebrek ontstaan 
aan goede melk. —  Van nu af znl dit gebrek 
ophouden. Ziehier hoe. Bij

Ed. STRAG1ER-B0URGE0IS
Rousselarestraat, 164, ISEGHEM 

is er van heden af te bekomen extra goede 
zuivere Z o e t e  I V I e l l t  in literfiesschen 
aan. 1.40 en 1.20 de liter.

151 e r i i e r n e  1  I t  aan 0.80 fr. de liter.

Deze melk komt van de melkerij H ET  L E IE  
DA L van Zulte, en is GE WA UIBORGD ZUIVER: 
wie ze gebruikt heeft belooft er hem van voor 
’t voeden der kinderen. Zij is ook aan te 
prijzen voor OUDE MENSCHEN en ZIEKEN

De liefhebbers van goede KERNEMELKPAP vin
den die kernemelk zeer goed.

Bij E d. STAGIER-BOURGEOIS ook altijd te 
verkrijgen zeer goede inlandsche boter en mel- 
kerijboter alles zuiver gewaarborgd.

N. B. De melk in flesschen bewaard meer 
dan S dagen.

Studie van Notaris DE M U LD ER  te Gent.

OPENBÀBE VERKOOPING
van

Zaailanden en Maaigras
te Emelghem

Groot 6 hektaren SI a 60 centa. in 5 koopen. 
Gabruikt door da kinders Ciaerhout tot Kerstdigl92l. 

INSTEL met 1/2 0/0 premie, Zaterdag 6 Oogst, 
VERBLIJF 20 Oogst, om i  ure bij Florent Devos 

te Iseghem statie.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  MAES
Marktstraat, 44, ISEGHEM. “

BO N A
VRAC .EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

L)e Koningin der Margarinnen

M E R V E I L L E
beter dan boter

=  P A S T A  ~

----------------------------------------------------------------------------m

H. VAN G0RP & CiE A n tw e rp e n

D E P O T  V A N  O L IË N
voor M achienen, Motoren, Dynam os 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 ---------------

m

m
BR

Kantoor van den Notaris 

LE CORBESIER te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
vaii een

WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, wijk Abeele.

KOOP I. — Een WOONHUIS mat IA  ND, groot 
volgens kadaster 17 a. 46 ca 

KOOP It. — E;n Partij Z iA .lLA.ND palende aan 
den gravier naar Oajkjne, groit volgens kadaster 
22 a. 40 ca.

, Beide Koopen gebruikt door Vrou>v wed. Henri 
Beeuwsaert-Dejonghe tot 1 Nov. 1921, mits 140 fr. 
’s jaars, betaalbaar alle ze,s maanden de helft. Lasten v r ij.

Zitting :
TOESLAG op Donderdag1 4 Oogst 1921, om

3 ure namiddag te Iseghem, ter Herberg *’T PARADIJS,, 
bewoond door Vrouw wed. Paul Dumoulin.

m 
m 
m 
m
m

______________________________IR

Kantoor van den Notaris

W Y F F E L S  te Rousselare.
0 y £ R 5 H 5  op D jn J e rd a g  4  O ogs t d a a rn a

om 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 vo im id  mît m d ^ i n d i  W O D N fïJ IS  
groot 0 Ha. 91 a. 90 ca. Verdeeld in koopsn.

Gebruikt door de tinderj Huyjantruyt, aan 1342 50 
frj te j ira, mat reoht van paait tot earäten Ojfcober

Ingesteld 49.57J . 

Studie van den Notaris VAN DE M03RTELE te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING  

van TWEE
RENTENIERSHU[ZE:\ met HOF

te ISSSHSM,  Gantstraat.

I)e Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

KOOP EEN. — Een R E N TENIERSHUIS met af
hankelijkheden en hof, staande en gelegen te Iseghem. 
Gentstraat nummer 47, groot volgens kadaster 1 a. 79 ca, 
en aldaar gekend Sekt'e A. nummer 309p ; palende 
zuid de Gentstraat, oost Heer August Breemeerseh, 
noord en west Heer Baron Alexander Gilles de Pelichy 
nog west koop twee lnerna..

Gebruikt door de gezusters Vermeulen tot 1 Jan. 1022.

KOOP TWEE. — Een RENTENIERSHU1S met 
afhankelijkheden en hof, staande en gelegen te Iseghem, 
Gentstraat nummer 45. groot volgens kadaster 1 a. 55 ca. 
on aldaar gekend Sektie A, nummer 309q ; palende 
zuid de Gentstraat, oost koop een hiervooren. noord 
Heer Baron Alexander Gilles de Pelichy, west de wed, 
en‘ kinders van Heer Emile Ghekiere-Delobelle.

Gebruikt door Heer François Dejaegher mits 312 fr. 
’s jaars, lasten vrij.

De kooper zal moeten eerbiedigen de pacht welke .de ge
bruiker zou bewijzen van dit huis te hebben.

Zittingen :

INSTEL op Woensdag' 27 Jali 1921,
TOESLAG op Woensdag: 10 Oog'st 1921 telkens om 

2 ure namiddag te Iseghem, ter herberg “ St H1LON1US.» 
bewoond door Heer Frederic Kerckhof.

J/2 0/0 INSTELPENNING.

De Samenvoeging zal toegestaan worden.

De Koopers worden verzocht zich te voor/.ien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

'OPEN BARE VERKOOPING
van drie schoone

Woonhuizen met Bouwgrond
te EMELGHEM, Reeperstraat.

I. Een WOONHUIS met ze3 aren een en twintig 
centa. verpacht per maand aan Alois Dewulf.

II. Een WOONHUIS matzes aren drie en zestig centa. 
■verpacht par maand aan Ploient Verhelst.

I I I .  Ean WOONHUIS matzesaren tweeen dertig centa. 
verpacht per maand aan Emiel Rousseau.

IV. Een perceel BOU WGROND, groot 0 aren 37 cent.
V. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 32 cant,
VI. Een perceel BOU WGR.OND, graot 6 aren 90 cent. 
Deze drie laatste koopen te gebruiken met het weren

van de vruchten.

1/2 Instelpenning. — Samenvoeging:

INSTEL : Donderdag: 28 Juli,

OVERSLAG : Donderdag1 11 Oog'st 1921, telkens 
om 4 ure stipt in "Sinte Cecilia,, bij Laon Rosseel, 
Emelghem Dam.

Kantoor van den Notaris M e u l d e r s  te 
Ingelmunster.

OPENBARE VERKOOPING van 

Gemeente INGELMUNSTER
Koop Ean: E n ’W o  j a l i u i s  mat gerieven’ 

medegaande erve en land, tusschen de Bilck- en Dóalstraat 
sectie A, n° *107a,®en deel 415e, groot 10 aren 47 cà 
Gebruikt door We'Éerdinand Priem, zonder pacht.

Koop Twee : Era W  j> :> a l m i s  nevens voor 
gaande sectie A n» 508 en deêl 415, en medegaande 
land groot 10 aren 85 ca.

Gabruikt door Wa**Vank;irsbilek, zonder pacht.

Koop drie :| Een " W o o n l i u i s ,  palende aan 
de Zuster en de Bilckstraat, sectie A, n°- 32 )a 317c 
en deel 317b, en 321c, en 19 aren 73 ca. land.

Gebruikt door Jules Verscheure, zonder pacht.

Koop vier: Een " W o o n l i u i s ,  nevens voor
gaande, sectie A n» 318a, deel 317b, en 321c, en 19 a. 
73 ca. land.

Gabruikt door We Prançjis Laalu/t, z>nler paaht. 

Z IT D A G :

TOESLAG Woensdag: 3 Oogst 1921, om 2 ure
;n ’t GEMEENTEHUIS te Emelghem.

AANSTONDS GE VRÄ.AG-D
bij M. Cu. LALOO bouwkundige Vanden Bo- 
gaerdelaan Iseghem Een Teakanaar of bakwana 
vakman kunnende werk besturen en op teeke- 
ningen berekeningen maken.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
*\i-y\r*r

Ftousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

Edm. MOREL
Kunsttandsn, Gebitten, Heelkundige tandbewjrking, Herstellen van gebitten, enz.

GRËDIT FONGIEU D ’ A f l l / E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naanlooze Maatschappij — Kapitaal 6 .000 .000

B. Spaarkas vrij vai alh belaïtingen.
op zicht 3.60 7 °

2° op termijn van ean jaar 4. 7 ’

3" op termijn van twaa j ira i 4.25 7 °

A. Bankrekeningen : zander Bankloon : 
l u op zicht 3.50 %
2° op veartiendaagsche rekeningen 3.85%

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4 op jaarliiksche rekeningen 4.25 7 »

AANKOOP en VERKOOP van Franscli, Sûgelsch m Am̂ rikaanscb Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaalselijken Beheerraad

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

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



Voor de Schoenfabrikanten.
Tekoop bij Remi VLIEGHE Stjoris- 
straat, 2 Kortrijk :

1. Eene Kapmachien bijna gansch nieuw. 

Etene Schoolm-machien kunnende met 
elektrieke moteur werken, prijs 700 à 800'fr 

3. Eene Machien Cylindrique 500 fr

Doctor H. Van Quaelliem 

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadpfegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 

van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 

huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 

Rousselare.

|  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON f

ê Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen 1
f s  SPOEDIG EN VERZORGD WERK *

!  f lmand D e n y s - H o e h e p i e d  {
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  4*

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
j  Waarom wordt het huis, G.Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezens 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 kunstoagen- 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maiimathermometers ’ 
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 :

Garmain Hoat-Anna, St Amandstraat 8, tegan de Njordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Heer C. J. WATTS 

(naarvolgens foto)

E e n  w o n d e r b a a r *  g e v a l
Van het steen genezen 
o p  76  jarigen leeftijd

TJit ter Ixand. t &  koop

eene zeer goede partij

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

Gr, ot 50 aren 92 centa.

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

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

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

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISïSHEM

Oud huis voorheen van AUG. VERHEL.LE, 
hoek der Papestraat.

Bij dijze m ai'i ik h it publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken ën 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het maken 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 en trouwe 
onze kalanten beiienei, durveu wij ons in volle 
vertrouwen weuien tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te nnken aan eerlijke prijzen.

IN  DE GOUDEN PLU IM

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Yronw- ea Kinierkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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

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

Henri f i t t r a - L a p r s
KASTEELSTRAAT, 10 

----------- I S E G H E M  -----------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Moielörauwarij Gebroeders Callebaut, Wieza
- - Boete: en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FL0C0NW 0L 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 
aan da voordeeligste prijzen.

S P j E D IG E  e n  t r o u w e  b e d i e n i n g .

In 't groot en in ’t klein

bi.i

Alex. Roose-Vuylsteke
D- P E L IC H  Y S T R A f iT ,  12, I C C p U C 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 ei eerste klas van kleuren, 't is al den 
/.elfden arbïii en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
2CHEL0EMAN, St Hiloniusstraat, Ci, alsook Meu- 
belpapier, 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 
fn coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Kcl is een ware l i im if  (e zien dat levens- 
ge\ «a i lijke, irgewi c 1.1 nie ziekten, na vier 
jaar lijd'ens, zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. Al kunnen de 
eerste krntei kei.s n-ict \an ergon aard zijn, 
toch is er niets pi,;iili.,ker en govaarlijker 
dan ( en volledig ont« ikkelde lendenziekte.

« I k  was behept met een vrceselijke pijn 
in <’cn rug en brandende steken in de blaas, 
ik werd ei1 gansch door in do war gebracht 
in  ili ei (en pii-zv. akte v< rveeld. Up zekere 
o genblil.kcn leed ik zoodanig dat ik mij 
oniiio^e.i, k In.k ken ol' in 't bed ontdraaien 
kou. Gedurende mar.inkn verergerde mijn 
t<x stans stc< <ly, a! bei n.efdc ik ook allerlei 
genecKiiii '<le!i n. (’.och te vergeefs. Na vier 
jan- had ik alle li> op op genezing verloren.

« Op zekeri n dag hoorde ik over de pillen 
I)e \\ . 11 \ oi.r linden en blaas spreken; ik 
Si hafte mij een doosje als monster aan. Het 
scheen me te \erlichten. Na de tweede doos 
werd ik uit de pisblaas van twee leelijke 
groote steinen en verschillende kleinere, al 
bedekt niet seherpkantige kristallen, ver
lost. D it viel op 3U December 1913, om 6 u. 
’s morgens, voor. Ik toonde de steenen aan 
den dokter, die heel verwonderd was dat 
zulks zonder heelkundige bewerking ge
beurd was. »

I)it is de getuigenis van den Heer Watts, 
die op dat oogenblik 76 jaar oud was, en die 
bereid is zijn verklaring in eigen persoon te 
bevestigen aan al degene die zich met hem

Indien gij de pillen koopt, verzekert ti dat 
het e( lite pillen I)e W itt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flcscli een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel tl zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aaugaaude andere inlichtingen wensclit, 
sluur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De W itt & C» Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanselirijven.

in betrekking wild stellen • 62, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februai 1918 schreef de lieer 
Watts :

« Ik  ben gelukkig u te kunnen zeggen dat 
ik van mijne vroegere ziekte niets meer 
gewaar geworden ben. Ik  dank u hartelijk 
voor de w-onderbaro genezing die de pillen 
I)e W itt mij aangebracht hebben, niette
genstaande mijn ouderdom van ongeveer 
80 jaar. »

W ie de eerste kenteekens van stoornis in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jicht, heupjicht, 
lumbago, rlieumatisme, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al do 
andere ziekten te zamen.

Rug- en rheumatische pijnen, onregelma 
tige werking der, darmen, troebel w ater, 
algeheele zwakte en zwaarmoedigheid, zijn 
de kenteekens die het gevaar aankondigen : 
zorg dan voor een onmiddellijke behan
deling.

De pillen De W itt voor lenden en blaas 
verfrissclien, reinigen en genezen de lenden 
bij hun reclitstreekschen doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tin t der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zijn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in bijna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen I)e W itt voor lenden en blaas aan Ie 
schaffen — met blauw stempel op den stop 
— zend de tegenwaarde aan het d ic h tb ij
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. I)e W itt & C°, 22, rnede la  Glacière,

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
JNÆarktstraat, 4L4, Iseghem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFG EW ERKT
hebben, wendti 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. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het
HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.

Genadige prijzen — Spoedige bediening.

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

-- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

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

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

B IJ  DEN  UITVINDER

Apotbesk L /A L E M  Aftf
Opvolger van A. Roienbach, ISEGHEM 

Gevraagd bij

Cyriel SINT0BIN-VAND0MMELE
de Pèlichystraat 26, ISEGHEM

Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor broeks, vesten, mans- en 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

f  Emile (M ie re -M iM le
Gentstraat, 4 1 , IS E G H E M .

OPENING VAN EEfTWINKEL
van alle slach vaii W IT G O E D .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

HANDEL IN FLESSGHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W*estminster Stout 

Schoth-ale — 3?âle-ale.
Verkoop van TV ij nen

HANDEL in K0LEN.

H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
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, Écharpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
vooB MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteil van

GORSETS Merk H. D B.

De pillen De W itt voor lendeni en blaas 
worden in  alle apotheken in gansch de

Bruxelles.

\\ IHUCU JU U.11C ilvjvw i bwu-JV“

Te Verkrijgen te I3E3HEM. VER3AMME, Marktstraat, 13, WYFFELS, 53, Marktstraat ; 
LALEMAN, 2, Bruggeatraat.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S


