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Soldatendienst.
Devèze Minister van oorlog en vrijdenker 

zal in ’t korte een wetsontwerp neerleggen om 
den algemeenen dienstplicht nog te verscherpen 
en de geestelijken ook naar de kazerne te 
zenden.

Minister Devèze gaat daarin buiten zijne 
bevoegdheid en schendt een heilig recht.

Kerk en Staat zijn twee verschillende maat
schappijen. De Staat hangt af van den wil 
van het volk ; de kerk van den wil van hare 
goddelijke stichter, Jesus-Christus.

De Staat heeft voor doel door natuurlijke 
middelen het tijdelijk welzijn te. behertigen van 
de burgers binnen zijn gebied.

Het doel van de Kerk is het geestelijk en 
eeuwig geluk aller menschen te bevorderen, 
door geestelijke middelen waarover zij beschikt. 
Haar gebied is zonder palen en hare macht 
strekt zich uit tot alle menschen.

Nu het tijdelijke is ondergeschikt van het 
eeuwige, het kleinere aan het hoogere. Daarom 
kan de Kerk op geener wijze afhangen van 
den Staat omdat haar doel verschillend is van 
dat van den Staat en omdat haar einde oneindig 

verhevener is.

De belangen van personen moeten wijken 
voor die van den Staat, maar niet de belan
gen van eene hoogere maatschappij. De kerk 
heeft door oorsprong en roeping den voorrang 
op de burgerlijke maatschappij.

Het ligt dus buiten de bevoegdheid van 
Staat of van ministers de dienaren van den 
Eeredienst aan te werven en hun bediening 
aan te wijzen. Alzoo mag de priester niet 
opgeroepeti worden tot den eigenlijken krijgs

dienst.

Devèze zegt wel dat hij de geestelijken niet 
wil verplichten tot strijden en dooden, omdat 
dat strijdt niet tegen hun geweten e i hunne 
roeping maar zegt Devèze, wij maken van 
hen ziekenverplegers of brankardiers.

Zeker de geestelijken zijn ook onderdanen 
van den Staat, en moeten ook medehelpen 
tot het welzijn van het land, maar zij en 
moeten en mogen daartoe niet opgeroepen 

worden.

De Kerk zelf zat zorgen voor de geestelijke 
belangen van den soldaat en zal daarmee 
geestelijken belasten maar de Staat en heeft 

dat recht niet.

Devèze wil de geestelijken in eene soort 
kazerne samenbrengen voor hunne opleiding 

tot ziekenverpleger.

Het Seminarie is de school voor den toe
komenden priester en de kerk kan zorgen dat 
de opleiding van de ziekenverplegers ook daar 

gegeven worde
De vrijdenkers willen de toekomende priesters 

brengen in een midden dat niet past noch 
voor de stuliën noch voor de vorming van 

de priesters.
Het eerste dat de vrijdenkers daarmee willen 

bekomen is dat het getal priesters vermindere om 
alzoo den godsdienst zelf te treffen.

Het tweede dat ze betrachten en zou volgen 
is dat de priester wat later ook naar de ka
zerne ga en soldaat zij lijk de wereldlijke.

’t Is te wenschen dat het wetsontwerp nooit 
gestemd worde. De katholieke volksvertegen
woordigers moeten zich verzetten tegen zulke 

wet. _____________

Het begin van liet einde
De sovjet-regeering van Rusland had allen 

eigendom aangeslagen en aan den Staat toe

gekend.

Onlangs toonden we aan dat zij gedwongen 
is geweest den grond onder de moujiks of 
boeren te verdeelen —  daar deze weigerden 
de hofsteden te beboeren als zij voor den 

Staat moesten werken.

Er is nu wat anders :

Te Goloutvine bestaat de groote lokomotie- 
venfabriek Kolomenski. Ze was ook aan den 
Russischen Staat toegekend, maar het werk 

ging er niet.

Het Rnssisch sovjet-gouvernement komt die 
inrichting nu te verhuren aan eene groep der 
oude beheerders evenals het nijverheidsgesticht 
Sormove, dat reeds voor de revolutie eene 
afhankelijkheid van het gesticht Kolomenski 

uitmaakte.
De nieuwe vergunninghouders zullen verant

woordelijk zijn, tegenover den Hoogeren eko- 
nomischen Raad, voor den regelmatigen gang 
der werken in de werkhuizen van het gesticht.

Ze gaan de verbintenis aan binnen de 5 
maanden 35 locomotieven volledig te herstellen 
en het maken van nieuwe lokomotieven der

reeks D voor te bereiden ; de eerste nieuwe 
lokomotief moet geleverd worden in Maart
1922.

De Regeering stelt ter beschikking van het 
nieuw bestuur 4 stoomslepers en 10 binnen
schepen om de noodige grondstoffen van het 
Ouralgebergte langs den Volga en de rivieren 
Karna Oka-Moskowa naar Gouloutvine te ver
voeren .

Het technisch Bestuur van het gesticht is 
toevertrouwd aan den gewezen hoofdingenieur 
van de lokomotievenmakerij van Kharkoff, den 
heer Kikatze.

Het stelsel der nationaliseering of socïalisee- 
ring, in Rusland toegepast, begint af te brok=- 
kelen Het is te voorzien dat weldra nog 
andere nijverheidsgestichten van Rusland, door 
het Russisch Gouvernement zullen verpacht 
worden aan bevoegde groepen om ze te doen 
draaien.

't Is hetonwederlegbaar bewijs dat de mensch 
nog zoodanig niet is gekweekt dat hij voor 
de gemeenscnap wil werken in plaats voor 
zijn eigen zelven.

Dat stelsel bestaat maar enkel in de kloosters, 
en het werkt daar zelfs zeer goed.

Doch de socialistische beginselen zijn weinig 
geschikt, meenen wij, om alle menschen aan 
te zetten te leven als kloosterlingen

Gezel Vander Velde, onze minister van ju- 
sticie, heeft onlangs in het buitenland gezegd 
dat de menschen nog niet rijp zijn om het 
socialistisch stelsel te kunnen invoeren.

Het zal nog 50 — 100, misschien 2- tot 300 jaar 
duren eer ze ervan doordrongen zijn, dat het 
voordeeliger is te werken voor rekening van 
den Staat dan voor eigen rekening

Het socialistenstelsel invoeren vóór dien tijd 
ware onvoorzichtig en zou op eene mislukking 
uitloopen gelijk in Rusland.

Men weze dus niet te haastig, dat zal van 
zelfs komen als al de menschen zullen over
tuigd zijn dat in dat s elsel het heil der 
menschheid ligt.

Zetten we dus onze dagelijksche bezigheid 
voort.

Belasting op het inkomen.
Op 31 Mei 11. hadden meer dan ! 1/2 mil

joen personen hunne aangifte onderschreven 
betreffende de belastingen op de inkomsten over 
1920. Nochtans hebben zekere belastingschul
digen tot nog toe aan hunne verplichtingen in 
dit opzicht niet voldaan.

Ten einde hun alle onaangename verrassing te 
vermijden, verwittigt het Departement van 
Financiën de achterblijvers, dat bevelen uit
gevaardigd zijn opdat de voorziene straffen 
streng worden toegepast op al degenen die niet 
voor 1 Juli aanstaande hunne behoorlijk inge
vulde en onderteekende aangifte zullen ingediend 
hebben.

Die straffen zijn :

1. De aanslag van ambtswege ; 2. het ver
dubbelen der belasting ; eene boete van 50 tot 
10!»0 fr.

De belastingplichtigen die geene aangifte 
ontvingen of die ze verloren hebben, kunnen 
een formulier vragen aan den ontvanger of 
den toeziener der belastingen van hunne 
woon- of verblijfplaats.

Sociale Studiedag.
voor kathsliske gaimntsraadsleJen van 

den Middsnstanl

Op initiatief van den Kristelelijken Lands
bond van den Middenstand en met de mede
werking van de MMdenstands-universiteit van 
Gent, worden twee sociale studiedagen inge
richt voor katholieke Vlaamsche Gemeente
raadsleden van den Middenstand.

Deze studiedagen zullen gehouden worden 
in het lokaal van de Middenstands-universiteit, 
Kruisstraat 4, Gent, den Zondag .24 en Maan
dag 25 Juli.

M . Hector Lambrechts, secretaris van het 
Internationaal Instituut van dien Middenstand 
zal de lessen inleiden, de algemeene beginselen 
van de maatschappijkunde en hunne toepassing 
op de politiek voorhouden. Hij zal de rol van 
den middenstander ah gemeenteraadslid en het 
middenstands-programna op gemeentelijk gebied 
uiteenzetten.

M. de advokaat Maurice Geuêns van Brugge, 
geeft vier lessen over de Gemeentewet ; de 
gemeentelijke autonomie ; Vergaderingen en 
beraadslagingen van den Gemeenteraad ; Over

den werkkring van den Gemeenteraad en dien 
van Burgemeester en Schepenen : over de ge
meentelijke verordeningen.

E. H. Is Lambrechts, bestendige secretaris 
en proost van den Kristelijken Landsbond van 
den Middenstand geeft de plichten aan van 
den middenstander als katholiek gemeenteraads
lid 'en zijne houding ten opzichte van den 
Godsvrede in drie-ledige gemeenteraden.

Eindelijk professor Tack, leeraar in boekhou
den, geeft de noodige aanduidingen om be- 
grootingen en rekeningen van gemeentebestuur 
te kunnen begrijpen en nazien.

Alle katholieke gemeenteraadsleden van den 
Middenstand die deze onmisbare lessen zouden 
willen volgen worden verzocht onmiddeilijk 
hunnen naam op te zenden alsmede een in- 
schrijvingsrecht van 5 fr aan M. Struyvels, 
sicretaris Middenstands-universiteit, 4 Kruis
straat, Gent

Zij zullen binnen enkele dagen den korten 
inhoud van al de lessen ontvangen

Zij worden verzocht te vermelden of ze 
wenschen deel te nemen aan de maaltijden en 
of ze logies verlangen voor den Zondag avond.

De lessen zullen beginnen ’s Zondags van 
10 1/2 ure tot 5 ure; ’s Maandags van 9 ure 
tot 4 namiddag.

Geen middenstander-gemeenteraadslid mag 
ontbreken.

Vergoedingen vaor Oorlogspade.
Het publiek weze op zijn hoede voor de 

aanbiedingen van zekere bemiddelaars, die, 
mits betaling, het op zich nemen de vergoedingen 
voor oorlogsschade te bespoedigen.

De geteistêrden zijn aanzocht die aanbiedin
gen desvoorkomend kenbaar te maken aan 
het departement van Economische Zaken, dat 
de rechterlijke overheid desaangaande berichten 
zal

Meenen de geteisterden, over wier zaak er 
een vonnis werd gewezen, te mogen klagen 
over de uitblijvende uitkeering van de hun 
verschuldigde vergoedingen, zoo staat het hun 
vrij zich te wenden tot het « Kantoor voor 
inlichtingen », gevestigd in het ministerie, 44, 
Kunstlaan, Brussel, of te schrijven aan den 
heer minister van Economische Zaken, 28, 
Wetstraat.

De klachten zullen bij dringendheid worden 
onderzocht en er zal daarop in alle geval 
schriftelijk binnen de vijftien dagen worden 
geantwoord

Opdat erop kunne worden ingegaan, moeten 
de klachten onderteekend zijn door den ge
teisterden in eigen persoon of door eenen door 
den geteisterde daartoe aangestelden volmacht- 

drager.

Feest van den 11 Juli.
Op Zondaar 10 Juli aanstaande richt de 

Katholieke Vlaamsche. Stuiiekring eenen op
tocht in door de straten der stad, waartoe alle 
weldenkende en vlaainschvoelende menschen 
van Iseghem ea omliggende worden uitgenoodigd.

De maatschappijen en de afzonderlijke deel
nemers zullen vergaderen in het Gildenhuis te
3 ure, waar de beteekenis van het Gulden
Sporenfeest door een spreker zal uiteengezet 
wordenden wat de overwinning der Vlamingen 
beduidde voor de zelfstandigheid van Vlaanderen.

Na die voordracht zal de optocht eenige 
straten doortrekken, waarna er aan den voet 
van het standbeeld doop den heer Leo Seheere, 
hoogstudent te Leuven, eene rede zal gehouden 
worien om de Vlamingen te sterken en te
steunen in hunne overtuiging, en om ze aan te
zetten onverpoosi te strij len tot het bekomen 
van al hunne rechten.

Daarna zal de optocht verder gaan naar 
de Congrégatiezaal waar er door het muziek 
Vlaamsche lie leren zullen gespeeld worden, 
meiegezongen door alle deelnemers.

Op Maandag 11 Juli t.e 8 1/2 ure ’s avonds 
zal de Studiekring in de Feestzaal •< Ons Gil- 
deuhuis >> opvoeren « Vlaanderen den Leeuw » 
tooneelspel in 4 bedrijven. De opbrengst van 
liet feest zal dienen om Vlaamsche werken 

te steunen.

Allen dus die iets willen bijdragen, om den 
strijd dien het Vlaamsch volk voert voor zijn 
bestaan, te doen gelukken, moeten den Zondag 
tegenwoordig zijn in den optocht door den 

.Katholieken Vlaamschen Studiekring op touw 
gezet. Allen moeten toonen dat er te Iseghem 
overtuigde Vlaamschgezinden zijn die weten 
waar zij naartoe willen ; die reeds hebben 
ingezien dat er daden dienen gesteld die het 
ontwaken der Vlamingen gaau melien daar

waar hunne rechten zoo dikwijls worden miskend.
Allen dus zonder menschelijk opzicht en zon

der vrees moeten mede in den optocht, opdat 
hij waardig weze van den grootschen strijd 
die dien dag wordt herdacht en van onze 
voorouders die hem wonnen.

Vlamingen van Iseghem en omliggende ! 
alleu eensgezind dus in den optocht op Zondag
10 Juli te 3 ure namiddag. W ij rekenen op U.

De K atholieke Vlaamsche St u d iek rin g .

Een bezoek van'oorloprminkten
Aan de Vakschool van Iseghem.

Zooals men weet, bestaat er te Sint-Pieters- 
Woluwe(Brussel)een uitgestrekte inrichting waar 
de oorlogsverminkten niet alleen lichamelijk 
verzorgd worden, maar ook onderricht ontvangen 
en opgeleid worden in een of ander ambacht 
naar hunne keus ten einde zich een levens- 
bestaan te verzekeren. Daar is onder meer een 
vakschool voor schoenmakers, waar onze Stads
genoot Henri ̂ Mestdggÿ. zijne technische be
kwaamheid’ ên 'zorgzame toewijding ten dienste 
stelt der ongelukkige verminkten, die hem als 
een vader eeren en beminnen. Sedert hng  
hadden zij den wensch uitgedrukt de vakschool 
van Iseghem te bezoeken. Onze vakschool 
immers is alom bekend als een model-inrichting 
en staat in hoog aanzien bij het staatsbestier. 
Van hoogerhand krijgen zij gereedelijk oorlof 
om een studiereis te ondernemen naar Iseghem, 
ten einde het schoenmakersbedrijf van bij te 
bezichtigen.

’t Was Dinsdag laatst dat zij hier met den 
trein van 10 ure aankwamen, een zeventig in 
getal, onder de leiding van Henri MestJagh en 
een der leermeesters Een gevoel van eeroiedig 
medelijden beving de nieuwsgierigen, als zij 
die forsche kerels zagen afstappen, kreupel of 
mank geworden in den strijd om ’s lands 
vrijheid.

Aan de statie wierden zij verwelkomd door 
E H, Van Cappel en de Heeren Cyr. Staes, 
Em. Dierickx en Alfons De Jan in name van 
den Beheerraad en het leeraarskorps der Vak
school.

Onmiddelijk begaf men zich naar het Qil- 
denhuis, waar men beurtelings de klassen be
zocht. Bij het eerste zicht stonden zij getroffen 
door de aangename en geriefelijke inrichting 
der loo ien  ; met de meeste belangstelling 
zagen zij die « kleine mannetjes » aan den 
arbeid en waren verbaasd over hun snellen 
vooruitgang en de degelijkheid van hun werk. 
Herhaaldelijk spraken zij den lof uit van 
het bestuur en van de leeraars.

Daarna kregen zij de teekeningen te zien van 
de leerlingen in het patroonmaken, waarbij 
de heer A. De Jan uitleg gaf over de methode, 
die hier gevólgd wordt. Allen waren het eens 
om te verklaren dat zij nooit ergens zoo iets 
gezien en in zoo weinig tijd zooveel gelee d 
hadden Af en toe vroegen zij inlichtingen 
over den gang, het programma en de geld
middelen waarover de vakschool beschikte. 
Hierop gaf men hun den noodigen uitleg, 
en zegden dat, «gezien den pijnlijken toestand 
van stads geldmiddelen, sedert den oorlog wij 
geen cent hadden kunnen bekomen, zoodanig 
waren ten gevolge van den oorlog, de geld
middelen waarover ’t stadsbestuur beschikt door 
het algemeen verhoog van kosten, ontoereikend 
geworden tot het ondersteunen van vele zeer 
nuttige werken en inrichtingen.

De namiddag was bestemd voor het bezoek 
van eenige fabrieken. Eerst naar de fabriek 
der firma Cyriel Staes & Werbrouck gebroeders 
voor het machienwerk, van het eene machien 
naar het andere volgden zij de achtereenvol
gende verrichtingen der scnoenfabrkatie. Uiterst 
voldaan trokken zij naar de fabriek der ge
broeders Vandommele en eindelijk naar die der 
gebroeders Vanden Berghe, waar zij ook gul- 
hertig onthaald werden en alles te zien kregen 
wat hun kon aanbelangen. In die fabrieken 
ook stonden zij letterlijk in bewondering voor 
de pracht, de verscheidenheid en de fijne af- 
werking en getuigden luidop dat de Iseghem
sche schoennijverheid hare wereldberoemdheid 
verdiende.

Voor het overige van den avond leidde hen 
Henri Mestdagh naar de Coöperatieve en naar 
de woning van Adolf Samyn, om oo i een ge
dacht te bebben van den huisarbeid. Aldus 
hadden zij een volledig overzicht geiad van 
het Iseghemsche schoenbedrijf Hoogst tevreden 
en dankbaar verlieten zij de Stad met het 
verlangen later nog terug te keeren.

Om een blijvend aandenken van hun bezoek 
te bewaren hadden zij hun gezamenlijk portret 
laten trekken, bij het standbeeld der gesneu
velde soldaten op de zegeplaats.

' t



lïiiitenlandsch overzicht
Engeland.

Het Engelsch rijk is machtig groot : de ko
ning van Engeland regeert over niet min dan
vier honderd millioen onderdanen. Vroeger
werd al dat volk bestuurd van Londen uit. Doch 
de toestanden zijn reeds veel veranderd, en 
veranderen nog.

Veel Engelsche koloniën zijn tot Dominions 
geworden die een eigen bestuur hebben en maar 
met slappe banden meer aan het moeder
land vast en zijn. Ze zijn bijna zoo goed als
onafhankelijk. Canada heelt zelt' reeds zijn eigene 
diplomatieke vertegenwoordiging.

Deze week zijn te Londen de eerste ministers 
van de verschillige engelsche Dominions sa- 
inengekoinen om gémeenzame aangelegenheden 
te bespreken.

In die vergadering heeft Lloyd George een 
lange redevoering gehouden Over den jvereld- 
toestand en de engelsche politiek.

Lloyd George is optimist. De wereld na den 
grooten oorlog is ontredderd, doch ’t en scheelt 
zooveel niet als na de oorlogen van Napoleon, 
en alles zal weer op zijnen ouden plooi komen, 
inet tijd en geluld : de hangende geschillen 
zullen bijgelegd worden. Engeland streeft naar 
vrede op den grondslag van verdragen die 
door alwie ze onderteekent ter trouwe moeten 
en zullen onderhouden worden. De engelsche 
minister hoopt dat Duitschland zijn plichten 
zal volbrengen, dat men de zaken in Opper- 
Silezie in der minne zal kunnen schikken, dat 
Polen, Lithauwen en Rusland zullen overeen
komen, ^en dat grieken en turken tot een 
vergelijk zilllen geraken. Hier en daar geeft 
de Enge’lsche Minister ’nen wenk aan Frankrijk, 
aan Polen, aan Griekenland en Turkije. Of 
ze daar zooveel gaan naar luisteren, dat 
is eene andere kwestie. Hoopt Lloyd George 
dat de engelsche politiek zal deure slaan, in 
Frankrijk ziet men met genoegen dat Enge
land en Italie meer en meer naar de fransche 
zienswijze overkomen. Dat bewijst dat Enge
land en Frankrijk nog zoowel niet akkoord 
en zijn.

Gaat het Engelsch rijk uiteen.

Wij hebben reeds gezeid dat de engelsche 
dominions met losse banden aan Engeland vaste 
zijn. Die banden lossen nog. Niet alleen Canada 
maar o)k vers jhillige auiere dominions gaan 
nu hunne eigene vertegenwoordiging krijgen. 
Van dan voort zijn die landen zoo goed als 
geheel onafhankelijk, en er is omtrent niets 
meer tenzij een zeker bloedverwantschap die 
ze nog aan Engeland bindt.

’t Moest natuurlijk 'daar komen. Doch wij 
verstaan maar moeilijk dat Engeland aan de 
leren niet en geeft wat Zuid-Afrika Australië, 
Indie, Egypte en Nieuw Zeeland zoo getuak- 
kelijk krijgen.

In plaatse van een Engelsch rijk legt het 
aan om een soorte van Engelsch bondgenoot
schap te komen, waar al de bondgenooten 
van malkander onafhankelijk slechts nog te 
gare komen om met gelijke rechten hunne 
gemeenzame belangen te bespreken.

’t Verbond met Japan.
zoo zegt Lloyd George moet en zal vernieuwd 
worden maar ’t zal dezen keer een artikeltje 
bij staan dat bij eenen ge^eurlijken oorlog 
tusicheu Japan en Amerika Engeland onzijdig 
blijft. Immers Engeland is wel vriend van 
Japan, maar 't en zou niet geerne vijand worden 
van de Vereenigde Staten.

Voor de reste gaan Engelsche en Japaners 
malkander helpen om hunne wederzijdsche be
langen te steunen in Oost-Azie.

Japan.

Dat is een rijk van in de vijftig millioen 
inwoners ’t bestaat uit eenige groote, -en hon
derden kleine eilanden. De grond is uitgestrekt 
genoeg maar in veel plaatsen volstrekt onvrucht
baar : ’t woont daar reeds van nu meer volk 
dan de streke voeden kan,' ea de bevolking 
vermeerdert jaarlijks met 700.000 inwoners. 
Ze loopan in inalkanders weg, en moeten elders 
uitwijken. De Japaners zijn overal ongegeerde 
gasten, ze leven met entwat van niet, ze werken 
voor hongerloonen en vergaren nog geld, en 
als ze entwaar ingeraken, omdat ze zoo spaar
zaam zijn krijgen ze achter ’nen tijd ’t geld 
en de macht in handen en spelen heer eij meester; 
daarom heeft men ze overal liever verloren 
dan gevonden. Zij z'elve weten dat ze schoone 
hielen hebben, maar ze toonen algelijk altijd 
hunne teenen ! .

In Canada zegt men : Geen Japanners hierin. 
Als ze aan America komen lezen zij verboden 
ingang. In China en wil men van geen Jappen, 
ze zouden geerne iu de Philippinen geraken : 
America houdt ze buiten, ze zouden in Java 
willen komen, maar Holland en begeert ze 
niet. Kortom ze loopen overal in den weg en 
zijn overal de hond.

’t En doet toen nog ! Z’hebben Corea van de 
Russen afgepakt ; maar ze zijn van de Coreanen 
al even geerne gezien als de duitschers hier 
tijdens de bezetting, bij zooverre dat de Co- 
reanen liever de zwarte pokken zouden hebben 
dan de geluwe Japanners. Ze kunnen nog in 
Siberie geraken voor den tijd dat het duurt,

' maar z’en zijn daarmee niet in hunnen schiki 
ze zoude liever elders wonen.

’t Zal nog wel een tijd komen dat ze met 
geweld entwaar in willen en dat er daar een 
oorlog uit voortkomt.

In alle geval America is er schuw van en 
neemt zijne voorzorgen om niet op het onver- 
wachtsche gepakt te zijn.

Van Rondom rond.

In Italie is de minister van arbeid er van 
onder getrokken ter oorzake van een geschil 
tusschen socialisten en Fascisten, hij had te 
veel met de rooden meegedaan en dat en stond 
de andere ministers niet aan.

In Holland heeft de koningin de verschillige 
partijleiders gesproken nopens het samerrstellen 
van een nieuw kabinet — tot nu toe nog 
geenen uitslag.

In Ierland moorden en branden ze nog alsan 
voort. Da Senaat van Zuid Ierland is bijeen
gekomen, Noord Ierland nog niet. ’t Zijn nog

onderhandelingen aan den gang met de Sinn 
Feiners maar zonder uitslag.

In Opper-Silezie maken Duitschers en Polen 
nog van hunnen beer. Voor ’t overige niets 
bijzonders.

De bandieten aan ’t werk in vollen dag 
te Parijs.

Zondag morgen, kwart na achten, bleef een 
auto waarin vijf mannen /aten stil voor een 
jnweelierswinkel van den Boulevard St Martin. 
Drie stegen uit, sloegen de vitrien met hamer
slagen in, roofden wat ze grijpen konden en 
sprongen daarop terug in den auto, die zich 
in volle snelheid verwijderde.

De bandieten lostten revolverschoten om te 
voorkomen dat men hen zou achtervolgen. De 
auto werd een weinig later in de Albanystraat 
weergevonden, hij was denzelfden morgen op 
den Boulevard de Aichy gestolen

In den juweelierswinkel werd voor 500 duizend 
frank juweelen geroofd.

Hoe de diefstal geschiedde.
De overvallen juweelwinkel heet « La Re

naissance » en is gelegen langs den Sint-Mar- 
tensboulevard 48 Het zijn drij bijeengebrachte 
uitstallingsvensters waar de kostelijkste juweelen 
te koop geboden werden.

Zondag morgen, hadden de bedienden juist 
de ijzeren beluiken opgetrokken rond acht ure, 
toen,eene prachtige auto aan den boord van 
het gaanpad stilhield.

Vier man sprongen er uit, die goed schenen 
te weten waar de rijkste juweelen lagen, 
een hunner zwaaide een zwaren hamer en 
trof ermede het centimeterdik glas der spie
gelruit Nevens hem stond een met een zak 
in blauw linnen, die, zoodra het gat gemaakt 
was, den arm langs binnen stak en een plateau 
medenam en in zijn zak schudde, waarop de 
schoonste stukken van de heele tentoonstelling 
verzameld lagen.

Ondertusschen losten de twee andere helpers 
aanhoudend revolverschoten in alle richtingen 
in den winkel, om te verhinderen dat er 
weerstand vanwege de. bedienden kwam. Dan 
kwamen de vier mannen naar hunnen auto toe, 
de gewapenden altijd maar doorschietend tot 
het tuig in volle vaart in de verte verdwenen 
was. Zelfs terwijl zij heensnelden, zonder zich 
bijzonder te haasten, nam een vijfde kerel met 
eene carabijn op dej stijgplank plaats, als werd 
hij daar geplaatst tegen alle voorvallen.

Op dat oogenblik kwam de gerant van het 
aangerand magazijn, heer Francfort buitenge- 
sprongen, en een oogenblik verbijsterd door 
het plotselinge van den overval, liep hij, met 
een revolver gewapend, het tuig achterna, en 
op de hoogte van het Kinematheater, lostte hij 
verscheidene schoten op de vluchtelingen die 
antwoorden.

De getuigen van dit levensgevaarlijk tafereel, 
hebben daar een vijftiental schoten door de 
lucht hooren weerklinken. Niemand werd echter 
gekwetst.

Ondertusschen snelde het rijtuig heen, in de 
Lancrijstraat verloor men de auto uit het zicht.

Twee minuten later, stonden honderden per
sonen voor den ingebroken winkel.

Eerst werd vastgesteld, dat de man met den 
hamer, zijn wapen met zooveel geweld had 
gehanteerd, dat het te midden den winkel was 
gevlogen

Volgens heer Francfort verklaarde, hadden 
zij enkel in het oog, een schotel met ringen, 
met de kostelijkste diamantsteenen gegarnierd. 
Er waren er 62, en de waarde van het ge
roofde, bedraagt 300.000 frank.

Ondanks de behendigheid der dieven, lieten 
zij toch enkele ringen vallen, op het gaanpad 
die door de toeschouwers opgeraapt werden.

Ondertusschen vervolgden de rekels den rit, 
tot zij In  de Albonystraat, door eene vuilnis
kar belet werden verder te komen. Daar, door 
al te snel te remmen, geraakte hun auto on
klaar en wilde niet verder. Zij lieten de auto 
aan zijn lot over en kwamen verder. In het 
rijtuig werd een karabijn, twee revolvers en 
een deel kleedingstukken gevonden.

Die auto was denzelfden dag om 4 ure ge
stolen op den bouhvard de Clychy, waar zij 
voor een nachtkot stationneerde.

Laatste berichten.
Te Audenaerde werden er door eene vrouw 

ten huize var. zekeren burger prachtige juweelen 
te koop aangeboden. De policie en ’t parket 
verwittigd deden seffens onderzoek maar de 
vogels waren gaan vliegen. In Anseghem had 
men ze gezien en later de baan op naar Kor
trijk en Yper. Ze werden te Poperinghe aan
gehouden en het Fransch gerecht zal ter plaats 
komen.

Onze tramlijn
A.rdoye-Iseghem-Wevelghem

Herhaalde keeren heeft de Burgersbond van 
Iseghem aangedrongen bij Volksvertegenwoor
digers tot het herinrichten van onze tramlijn.

Mijnheer Eugene Carpentier, gewezen Burge
meester, had hem ook de zaak aangetrokken 
en bleef daarom in betrekking met de Heeren 
Vande Vyvere Minister en Volksvertegenwoor
diger, Albert Liebaert, afgeveerdigde der Pro- 
viacie bij het hooger bestuur der Nationale 
Buurtspoorwegen, en Caufrier, Algemeen be
stuurder der Nationale Buurtspoorwegen.

Deze week ontving Mijnheer Carpentier van 
wege het Bestuur der Buurtspoorwegen het 
volgende nieuws dat onze lezers geerne zullen 
vernemen :

1. Dat het deel Iseghem-Gulleghem welhaast 
zal in orde gebracht worden.

2. Dat de herstellingswerken van, het deel 
Gulleghem-Wevelghein binnen eenige weken 
in aanbesteding gegeven worden.

3. Dat de herstellingswerken van het deel 
Iseghem-Ardooie thans ter studie gegeven zijn.

Geheel de streek zal dat nieuws geerne ver
nemen en den Heer Carpentier dankbaar zijn 
voor zijn welwillende eo invloedrijke medehulp.

— De achturen werkdag, gestemd in Kamer 
en Senaat nu is door de koning onder- 
teekend. Of de werklieden daarmede zooveel 
beter zullen zijn en den welvaart eu ’t geluk 
onder de 'bevolking zullen grooter worden valt 
zeer te betwijfelen.

Van alles wat,
Het zit er maar slecht voor in Amerika, 

en er is sprake van eene wet te maken om 
de uitwijking fel te beperken. Vele volk uit 
Belgie en uit andere landen die sedert korten 
tijd naar Amerika gegaan zijn, vonden er geen 
werk en geen gewin ; anderen die daar reeds 
jaren en jaren verbleven omen naar hun vader
land terug.

— Het activistenblad «Pro F landiia« in 
Holland gedrukt mag in Belgie niet meer binnen
komen.

Brüsselsche tram mannen l ij de socialististen 
federatie aangesloten hebben hun ontslag ge
geven. Zij zijn den rooden dwang moede.

— Te Ninove vonden jongers in eene beek 
een handgrenaat. Een der kinderen sloeg erop 
met o ‘ii ijzer. Een geweldige ontploffing volgde 
waarbij een der kinderen dood en drij anderen 
zeer erg gekwetst werden.

— Te Gent zijn er verschillie persoonen ver
geven van gekapt vleesch te eten. Het Parket 
doet een onderzoek en de verkenslachter die 
het verkocht heeft is aangehouden. Meer dan 
60 personen liggen te bed tengevolge dezer 
vergiftiging.

— Het schijnt dat de politie van Gent inlich
tingen heeft gewonnen nopens de moord op 
M. Daniels die over eenige weken vermoord 
wierd in zijn auto en waarvan de dader tot 
nu is onbekend gebleven.

—  Te Mechelen hebben overgroote feestelijk- 
■heden plaats gehad ter gelegenheid van den 
300sten verjaardag van den H. Joannes Berch- 
mans. Een schoone stoet en kerkplechtigheid 
sloot het feest. Een machtige Cantate wierd 
uitgevoerd met begeleiding van muziek, the- 
baansche trompetten en- ’t schoon klokkenspel 
van Mechelen. Duizende menschen waren al
daar om die grootsche feest mede te vieren.

— Te Hainin (Prov. Henegouwen) zijn daar 
lau jbouwars in ouverschil gekomen nopens wat 
gras die langst de rivier de Haine groeit. Van 
woorden ging het over tot de daad. Twee vielen in 
de rivier, een gerocht er uit ; een van hun wilde 
den andere redden en hij bleef ook steken 
onder ’ t water. Een derde was ook min ge
lukkig dan de eerste. Kortpm, 3 zijn ver
smoord, en dat al om een weinig gras.

ROUSSELARE. — Messendrama. — Verschei
dene personen onder andere de 27 jarige E. 
Van-haverbeke en de 28jarige J. Braeçkveldt 
hadden Zondag avond iu eene herberg op de 
Statiepiaats eeue hevige woordenwisseling gehad.

Rond half twaalf ontmoeten de twee voor
noemden malkaar op steenweg van Ardoye. 
Braeckevelt, die het onderspit dolf, sprong 
eensklaps op, trok zijn mes en bracht zijn 
tegenstrever vijf messteken toe, een in de linker
borst juist onder de maag, een in den linker
arm, een in den linkesschouder, een op het 
schouderblad ea een in den linkervoorarm. 
Vanhaverbcke viel bloedend ten gronde, ter
wijl Braeckewelt zijnen weg voortzette.

STADSNIEUW S.
Maandag toekomende 27 Juni, te 7 1/2 ure 

stipt in de Feestzaal van de Congregatie AVOND
FEEST voor den Bur'gersbond. De leden van den 
Bakkerskond Winkeliersbond, Vlasbazenbond wor
den met hunne familie tot dit avondfeest uitgenoo- 
digd.

Deze keer is het om allerhande goocheltoeren 
te bewonderen. De Heer A. Thysebaert van Gent, 
een beroemde goochelaar of excamoteur, komt den 
feestavond geven, ’t Is een keer eene verandering. 

Begin te 7 1/2 u. stipt. Einde te 9 1/2 u.

—  Alle inwoners van Iseghem die het Weezen
bloempje steunden zijn uit ter herte bedankt. 
Zondag toekomende zullen we weten te zeggen 
hoeveel het Weezenbloempje opbracht.

Eene eervolle benoeming.

Wij vernemen dat onze stadsgenoot M, Firmin 
Neyrink, die zijn laatste doctoraat in de Rechten 
aan ’t voorbereiden is, aangesteld is als advokaat 
van den Boerenbond te Leuven. Hij is, zoo wij 
ons niet bedriegen, reeds de vierde advokaat, die 
naast tal van geleerde priesters, finantiemannen, 
landbouw- eu scheikundigen in het hoofdbestuur 
van den Boerenbond werkzaam zijn. Dit getuigt 
van de uitgebreidheid en degelijkheid van deze 
ontzaglijke inrichting. Als men weet dat de Boe
renbond slechts de bekwaamste, ernstigste, werk
zaamste en katholiekste mannen uitkiest, dan 
begrijpt men dat elke hooger betrekking irij deze 
instelling zeer geacht en gezocht is. Alwie M. 
Firmin Neyrinck van bij kent, zal getuigen dat 
hij deze onderscheiding ten volle verdient en dat 
de Boerenbond een goede keus gedaan heeft. Aan 
hem en aan zijne achtbare familie onze hertelijke 
gelukwenschen.

—  De Byloke het groot Hospitaal van Gent, 
waar er zeven zusters uit Iseghem werkzaam zijn 
in het ^verzorgen van zieken, werd onlangs ver
eerd in drie van hare zusters kloosterlingen, na
melijk in zuster Geneveva (Julia Scheldeman van 
Iseghem) en zuster Sabina en zuster Camilla.

Aan elke dier drie zusters worden drie eere- 
teekens, de Herinneringsmedalie, de medalie van 
de zegepraal en de burgersmedalie toegekend, in 
belooning voor de groote diensten die de zusters 
bewezen binst den oorlog, door het verzorgen van 
gekwetste belgische soldaten.

De eere is wel verdiend en die onderscheiding 
bev/ijst nog eens te meer hoe de kloosterlingen 
ten dienste waren van ’t Vaderland !

—  ’t Is te Gent een tentoonstelling open voor 
Bouwkunde. Onze stadsgenooten J. en W. Ver- 
coutere hebben er . ook eenen stand die veel bij
val geniet. Zij komen er voor den dag met groote 
nijverheidswerken zooals de pannebakkerijen van 
Sterreberg enz., burgerlijke gebouwen b. v. het

kasteel van den Heer V,inden Bogaerde, en eenige 
kunstgebouwen voor Yper, godsdienstige kunst : 
de kerk en toren van Waesten.

Bevoegde mannen zooals Hoogleeraar Wagner 
van Gent vinden" den stand een van de belang
rijkste van geheel de tentoonstelling. Ze bewon
deren bijzonderlijk 't kasteel Vanden Bogaerde en 
de kerk van Waesten : dat is echt en ernstig !
kunstwerk zeggen ze.

Wal veel bijdraagt om de tentoongestelde wer
ken in hunne volle weerde te doen kennen zijn 
de prachtige lichtbeelden, werk van den Heer 
Maurice Driesens. 't Zijn de schoonste van geheel 
de expositie. Bij zijn bezoek aan de tentoonstelling 
mocht de Gouverneur met recht de bouwmeesters - 
en ook den fotograaf die daar tegenwoordig, waren 
zijne gelukwenschen aanbieden.

De Heeren V&rcoulere zijn bijval g’ewend, daar 
lumne werken reeds meermalen wierden bewonderd, 
maar Maurice was- te wege te groeien als de Gou
verneur ook zijn werk zoo schoone vond.

't Is nog jammer dat ook de andere houw- . 
meesters van Iseghem niet meegedaan en hebben,

■ om eens ten volle te toonen wat boos Iseghem kan.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

André Pattyn, zv. Jules en Elisa Parmentier.
— Robert Verstraete, zv. Camiel en Celina 
Anseeuw. — Felix Dalle, zv. Michel en Ghisleiia 
Devoldere. — André Grillet, zv. Richard en 
Magdalena Vanlede. — Lucien Vroman, zv. 
Joseph en Francisca Galle. — Maria Vanghe- 
luwe, dv. Cyriel en Clementina Detailleur, — 
Emile Baes, zv. Octave en Maria Vanlandeghem.
— Palmer Decoene, zv. Camiel ën Emma 
Bringiers.

STERFGEVALLEN :
Leon Lapeire, vlasbew. 23 j. zv. Theophile en 

Maria Roelens. — Maria D’heygers, 18 m. dv. 
Augustin en Marie Vandoorne,— Albert Soenen,
7 d. zv. Gustaf en Suzanne Oeschryvere.

HUWELIJKEN :
Joseph Valcke handelsreiziger 38 j. en Julie 

Bourgeois, zb. 36 j. — Henri Stragier, Schoen
maker, 25 j .  en Julienne Kerckhof, fabriekw.
27 j, — Alfons Labeeuw, schoenm. 27 j. en 
Juliette Latere huisw. 21 j. — Aloys Lagae, 
schoenm. 30 j. en Maria Vankeirsbilck borstelm.
27 j .  —  André Werbrouck, schoenfabrikant 27 j. 
en Irène Vandeputte bijzondere 25 j.

EMELGHEM. — Namens het Comiteit der 
Oorlogsweezeu en vooral namens de ongeluk
kigste der slachtoffers van den oorlog, danken 
wij hertelijk onze bevolking die zoo bereidwillig 
onze oproep beantwoord heeft.

Al onze bloempjes hebban we uitverkocht, 
en de HH. hoveniers Cools, Daeninck en Demeyere 
hebben, ten bate van ons werk, nog eene 
breede snede gedaan in hunnen rijken bloemen- 
voorraad. I>ie heeren ook danken we hertelijk 
om hunne edelmoedige en belauglooze hulp.

Dezen bl )emenverkoop bracht nagenoeg 270 fr. 
op.

De jonge bloemen ventertjes deden ook hun 
besteen verdienen allen lof.

Misschien zijn er wel die begeeren te weten 
waar het ontvangen geld naartoe gaat. Dit 
geld wordt gestort in de kas van het hoofd- 
bestier van ’t werk der oorlogsweezcn.

Aan alle oorlogswezen zal een spaarboekje 
gegeven worden. Aan Emelghem is daartoe reeds 
1200 fr. tiegezegd. Later zullen de ontvangene 
gelden dienen om de oorlogsweezeu te helpen 
in het leeren van eenen stiel en er zullen 
hun toelagen en voorschotten gegeven worden 
om zich als deftige stielmannen te stellen.

Gij ziet dus dat de bloemenkoopers eene 
goede geliplaatsing gedaan hebben!

Dank nogmaals en tot toekomend jaar.

OPGELET!! — Indien gij lijdt aan Hoofd- en 
scheele Hoofdpijn, Tandpijn, Rhumatiek of 
Grippe, neemt niet anders dan de M0N0P0EDERS, 
het eenigste krachtdadig geneesmiddel. Te koop 
in doozen van 1,75 fr. en 300 fr. t,e Iseghem, 
bij de Apothekers Wyffels, Verhamme, Laleman 
en in alle Apotheken.

Zoetemelk ! ! ! 
Kernemelk !!!

-I

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

Ed. STRAGIER-BOURGEOIS
Rousselarestraat, 164, ISEGHEM

is er van heden af ie bekomen extra goede 
zuivere Z o e t e  JX Æ e lls .  in literflesschen
aan 1 tO en 1.20 de liter.

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

Deze melk koint vau de melkerij HET LE fE  
DAL  van Zulte,en isGEWA\RBORGD ZUIVER: 
wie ze gebruikt heeft belooft er hem van voor 
’t roeden der kinderen. Z ij is ook aan ie 
prijzen voor OUDE MENSCHEN en ZIEKEN

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

Bij Ed . 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 8 dageft.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per W agon  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 burgerhuishouden te Doornijk. Adres 
ten bureele van ’t blad.



Uwe BRANDVERZEKERINGEN 
zijn niet meer in regel ! !

Zoo gij het bedrag uwer polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwo eigendommen : gebouwen, meubels, 
enz... zijn nu minstens driemaal meer waard dan 
in 1914. Wilt gij, bij ongeval of brandramp, 
geene aanzienlijke schade ondergaan neemt dan 
eene bij verzekering voor die meer waarde door be
middeling van :

J. Waillifi, Kruisstraat. I ISEGHEM
AGENT VAN 

— -  M E R C A T O R  * “ = * —

Naaml. Vennootschap, Kapitaal ~>.000.000 frs  

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 
Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEEL1NGEN :

B r a n d  —  O n g e v a lle n  —  L e v e n  
Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 

met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

Spaarkas : loopende rekening: 3/60 °/o ; 2 jaar 
4 °/o en 5 jaar, 4,50 °/„, vrij van belasting.

Gij vooral, die eene handelszaak zoudet willen 
beginnen of uitbreiden of die U een eigen huis 
zoudet willen koopen, maar niet genoeg geld be
zit. wilt gij dit geld voordeelig vinden ? wend 
U tot

M E R C A T O R .

Maurice MOYAERT
PHOTOGRAPHE, Zegeplaats, 6, ISEGHEM.

Bij deze wordt het publiek kenbaar ge
maakt dat benevens m ijn Werkhuis van Photo
graphien, ten mijnen huize ook een WINKEL 
is geopend geworden sedert eenige dagen waar 
te verkrijgen is 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 van het 
geacht publiek te winnen, bied ik UEd. de 
verzekering mijner oprechte hoogachting.

Maurice Moyaert-Letens.

T e  K o o p  Goede KAPMACHIEN, b ij D.
VANDERBISr, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel.

R o g e r  AMEYE
H A N D cLS IN G ÉN  I EUR,

(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
(A C CO U N T A N 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, n° 21. 

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

VAN HEDEN AF ALLE DAGE

VERSCHE en INGELEGDE VISCH, 

alsook NIEUWE PEKEL HARING
Vermindering van Prijs 

—  —  a a n  Voortverkoopers - - - - - - - - - - - -

bij Isidoor VANBEYLEN
1 6 , W ijn g a a rd s t ra a t ,  16

TIJD IS GELD., en... MEN MOET HET 
IJZES SMEDEN TERW IJL HET HEET IS. Be
houdt dus geen geld in huis, laat het vruchten 
afwerpen en vraagt het weer indien gij het 
noodig hebt. Daacpm wendt U in alle vertouwen 
tot onze Agenten uwer streek, die met de 
meeste ’'bereidwilligheid en kosteloos, alle in
lichtingen 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 %
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

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

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande fiuantiële 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-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

M A R K T P R I J Z E N .
KORTRIJK 20 Juni — Haver, 65.00 tot 70 

peerdeboonen, 70 tot 75; aardappelen, 35 à 45 
Boter 00 à i3- fr. da kilo; eieren ’t stuk, 0,47 
koolzaadolie, 220 tot 223; lijnzaadolie, 170 tot 
175; koolzaad 00 tot 003; lijnzaad, 03 tot 
83 ; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
65; sodanitraat, 75 ; ammoniak, 77-00
suikerij, 85 tot 90 ; duivenbooaen, 51 tot 52 
hooi, 14 tot 20; strooi, 7 tot 8.

OPENBARE VERKOOPING
van hetK a s te e l  T e r  W a l l e
met groot

Park, Conciergerie, Stallingen, Remisen
LAND

en D R IE  W E R K M A N S H U IZ E N
te ISEGHEM.

De Notaris I ^ K  C i O R  B I5 J S 1 K F«, 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 :

S tad  Is e g h e m .
Koop Een. — Het KASTEEL “ Ter Walle , te Iseghem 

Kortrijkstraat, met medegaand schoon groot park, vijver, 
conciergerie, stallingen, remisen, en andere afhankelijk
heden, DRIJ WERKMANSBUIZEN en eene partij 
LAND, samen groot volgens kadaster 3 hectaren 42 
aren 20 centiaren.

Het Kasteel met 't park, de conciergerie het huis 
hiernevens en het huis palende mn de remisen zijn 
verpacht aan de Zusters Arme Clären Collettinen tot
1 Oct. 1922, mits 1850 fr. ’s jaars boven de lasten. 

Het ander werkmanswoonhuis en de partij land zijn
verpacht aan verschilligen tot 1 Oktober aanstaande 
mits 235 fr. 's jaars lastenvrij.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met koeistal en 
andere afhankelijkheden en koer, staande en gelegen te 
Iseghem. Gentstraat, samen groot volgens kadaster 1 
are 28 centiaren palende zuid aan 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 187,50 fr. ’s javs boven de lasten.

De oorlogsschade vergoeding wordt hier mede verkocht. 

Koop Drie. —Een WOONHUIS ten dienste van Bak
kerij en Herberg, genaamd “ De Bakkerij „ met afhan
kelijkheden en medegaande land, staande en gelegen te 
Iseghem, Wijk “ t’ Kotje „ langs de Lendeledestraat, 
samen groot volgens kadaster 8 arên 69 cent palende 
west aan de Lendeledestraat, noord aan Heer Eugène 
Carpentier-Hamman, oost aan het Bureel van Welda
digheid van Iseghem en zuid aan Juffrouw Elodie Vincke.

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

25I T T I ] V C i E K r  :

I N S T E L  op Dinsdag  2 8  Juni 1 921  
T O E S L A G  op Dinsdag  1 2  Juli  1921 telkens om

2 ure namiddag ter zittingszaal van ’t; VREDEGERECHT 
te Iseghem.

1/2 ■ 0/o Inatelpenning.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

Raymond M A E S
M a r k t s t r a a t ,  4 4 ,  ISE G rH E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS
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H. VAN G0RP & C,E Antwerpen

DEPOT VAN OLIËN  

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTEVET, 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  ,, — *

Äc(eflfc J ,  ßOKfTE, Statied^eef, 87
Groote hoeveelheden alle dagen beschikbaar 

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ---------------
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O P E N B A R E  VER K O O PIN G
van een

GOED HOFSTEDEKE
te MEULEBEKE “ Panders „

De Notaris T G o r t o e s i e r  te Iseghem, 
zalr met tusschenkomst van den Notaris de Meurisse 
te Moerkerke, openbaar verkoopen :

KOOP I. — Eine HOFPLAATS bestaande uit 
Woonhuis, Stallingen, Schuur, en andere afhankelijk- 
heden. Hof, Boomgaard, Weiden en Zaailanden, samen 
groot volgens kadaster 2 H'a. 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 Gustave 
Vanderougstraete-Lievens te Meulebeke, west Heer Henri 
D’Hallewyn-De Rommelaere te Meulebeke. vrouw wed. 
Pieter Malfait-Tack en kinders te Aerseele, zuid koopen 
II en III, 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-Mar tain te Wiela- 
beke, zuid koop V, oost koop III.

KOOP III. -  Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“ De Mortier,, groot volgens kadaster 83 a. 40 ca. en 
aldaar gekend Sektie D, nummer 476, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, en Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke, west koopen II 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 Commandantgroot volgens kadaster 77 a. en 
aldaar gekend Sektie D, 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 III, zuid Heer 
Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost Jufvrouw 
Flavie Vanden Bussche te Ardoye en Heer Pieter 
Verbrugghe-Goemaere en kinders te Meulebeke.

KOOP -V. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot
volgens kadaster 38 a. 63ca. en aldaar gekend Sektie 
D, nummers 469 en 471a ; palende of gepaald hebbende, 
noord koop II, west Heer Pieter Seynhaeve-Martain. 
zuid de Panderstraat en Heer Pieter Seynaeve-Martain 
west zelfden Heer Seynhaeve en Heer Charles Lebrun- 

•Vandewalle.
Deze vijf koopen uitmakende een goed HOFSTEDEKE, 

ter eenen blok, zijn in pacht gehouden door Heer 
Henri Wulliert tot 1 Oct. 1922 mits 940 fr. ’s jaars 
boven de lasten.

Zittingen :

INSTEL op Woensdag 29 Juni 1921,

TOESLAG op Woensdag 13 Juli 1921, telkens om 
2 ure te Iseghem ter herberg “ St H1LONIÜS „ (bij 
de groote kerk) bewoond loor H^er Frsdsrio KER0K- 
HOF.

1/2 O/o INSTELPENNING.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

De koopers worden verzocht zich te voorzien vanhun 

huwelijksboekje of een uittreksel uit hu nnen geboorteakt.

MERKWEER.DIGE VENDITIR
van

VRUCHTEN op STAM
bij ’t Kiïtee! van ISEGHEM.

G re v ra a g d .  b i j

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

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

De Notaris L e  G o r t o e s ie r  te
Iseghem zal op

MAANDAG 27 Juni 1921,
om 2 ure namiddag overgaao tot de openbare 
verkooping, ten verzoeke vau Heer Henri Naert 
Landbouwer te Iseghem, van :

3 Hectaren Rogge, 

en 3 Hectaren Haver, 

VERDEELD IN  30 KOOPEN"

Vergadering aan KOOP I op ’t gewezen 
Pionierspark.

Verborging ter Herberg ■* Ma Campagne ■« 
bewoond door Heer Karei Dupont.

9 Maanden, tijd van betaling.

Kantoor van den Notaris

W Y F F E L S  te Rousselare.

I N S T E L  op D o nd erdag  21 Juli  1 9 2 1 ,  en 
O V E R S L A G  op D onderdag  4  O ogst  d a a r n a ,

telkens 2 ure namiddag, in het Gjsthof * DEN HERT ' 
te Rousselare, Zuidstraat, van :

Gemeente LENDELEDE, Molenstraat,

Eene onbeschadigde

H O FSTE D E
gelegen als voorzeid met meegaande WOONHUIS, 
groot 6 Ha. 91 a. 90 ca. Verdeeld in koopen.

Gebruikt door de kinders Huysentruyt, aan 1342.50 
fr. te jare, met recht van pacht tot e3r3ten October 
1922. •

1/2 o/o INSTELPENNING.

MERKWAARDIGE VENDITIE

van

VRUCHTEN
te EMELGHEM, nabij da Vijfwejan

....... II IIIHIIiHilH ■» IMIIIIIum

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

op Woensdag 29 Juni 1921,
om 1 ure stipt te beginnen, ten hove en ten verzoeke 
van M. Leon DES1MPEL-VANACKER, Landbouwerte 
Emelghem, openbaarlijk verkoopen :

2 Hektaren haver,

2 Hektaren aardappelen, soort
K ruger

3 Hektaren tarw e,

1 Hektare rogge,
dit alles verdeeld in koopen ten gerieve van eenieder. 

Gewone Voormaarden — Komptante Betaling.

NOOD ZOEKT TROOST .
-------------------------- / '  1  c

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

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

G R É D I T  F O N G I E R  D ' A N V E R S
HULPHUTS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — K ap itaa l 6 . 00  0 . 0 0  0

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

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOP en VERKOOP yan Friüsch, Sajalsch ea Amsrikaanscli 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 E R H A M M E  te Iseghem. 

Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,

Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



TLXit ter hand, te koop
eene zeer goede partij

Z A A I L A  ND
Kunnende dienen voor bouwgrond

Gr..ot 50 aren 92 centa

gelegen te ISEJGHEM

(tegen <1 en Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTRKE G e b ro ede rs , Ronsselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUG. VERHELFE, 

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 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 bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wendeti tot de bevolking van Iseghem 

en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

(Mil Foim de Mm
(BELGISCH GRONDCREDIET)

Naamlooze Maatsçhappij gesticht In 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

Hypotheekleningen $
voorafgaandelijk® ko3ten om hat koopea van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolg entlijk gestort binst den

loop der werkingen zonier verlies van intresten

RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer 
ematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
oen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

.• « / / gewaarborgd: 1° door over-
Obligatien \ 1/2 0 ,0  eenkomstige pïndleeningen ; 
2> door het mlatschappslijk kapitaiL en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Aktmeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
Tan de leaaing van den 0nafhttnkelijken Cjngostaat bezitten voor
8,400,000 frank van dia obligatien.

Z j mogen eea aüerbute geldplaatsing voor huisvaders 
geheefcen worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
üunne terugbetaling en de betaling d.er koepons zich 
wenden tot den heer OMER SAEF, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

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

Henri ïaiirtefii-Laiieirfi
KASTEELSTRAAT, 10 

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

Extra Stout en Jannekens bier
van (Ie Moflelürouwerij Gebroeders Gallebaut, Wieze

- - Rook eil 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 FLOGONWO L 

PLUIMEN, WINDHAAR, GRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P > E D IG E  E N  TRO U W E B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
05 h1eue!Ï,Ym"*Ar  l 2’ ISEGHEM.recht over bt fiilomuskerk

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 
welfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6 , alsook Meu- 
belpapier, enz, E lk 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.

In  de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISE G H E M .

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
t'oupons en andere ellegoederen.

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

TE KOOJP
bij de firma O. Decqene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende tnen zich Neder weg,
11, Iseghem.

Wordt ij ’s morgens wakker met een 
gevoel van loonipte en moei heid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuileu smaak in den 
mond'? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja , dan 
moet gij n laten verzorgen wegens stoornis 
in de lenden. Kr hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat /.ou moeten afge
scheiden worden blijft in ’l bloed. I)e pillen 
De W itt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit al'e wereddeelen stroomen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur.)arvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, lïathersen, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar ann Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

« Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
geliruik maken. »

De Heer Jarvis, meer dan 60 jaar oud, 
heeft verklaard, dat hij gedurende de laatste 
tw inting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, niet groote tus- 
schenruimtc, te werken, lveeropkeerwerdhij

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het. echte pillen De W ilt zijn, in witte doozen 
niet drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flcseh een slempi 1 in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en i.ordcel u zelf over de 
tew^egge-b'rachle veyl«s»i;>g. Indien gij dies- 
aangannde andere- inlichtingen wenscht, 
sluur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : K.-C. l-o M ilt  & I.td., Kast
Crovdon, Konden, met vermelding' van dit 
aanschi i \ ou.

F  Emile (M iereM obelle
Gentstraat, 4 1 , IS E  J HEM .

OPENING VâN EE^ WMKEL
van alle slach van W IT G O E D  

MANSHEMDEN,

VR0UWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE E N  TROUW E BED IEN  M G .

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

zelfs werd liij als ongeneesbaar iu een gast
huis geweigerd. In Maart 1912 werd bij oo.ir 
rheumatische.koorts aangegrepen, van zulk- 
dauigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over de 
pillen De W itt voor lenden en blaas had 
hooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee- 
kens der koorts. KuUele wekennadien l.cgoii 
liij weer te werken en sedert dien’ kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer 
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen niet de pillen Üe 
Witt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van ! Iu u- 
tnatisnie, jiclit, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking uit te oefenen.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij du 
miusto moeilijkheid ontmoet om u de e 1 :'e 
pillen De W itt voor lenden en blaas n;::i e 
schaffen— met blauw stempel op den
— zend de tegenwaarde aan het d ic h tb ij
gelegen depot en de pillen zullen oninkid’ li k 
(oegestuurd worden, verpakt zonder i o.k.

I)e prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 d.: 
doos, twee c-n half maal groot er, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijk!.

K.-C. l)e W itt & C°, 22, i u.‘ de la Glacière,

0. SCHELDEMÄN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEC1HE1Y1.

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.

TnT e X astrôn^
jV ta rk ts tra a t, Is e g h e m .

Wilt gij gekleed gaan naar

D E  L  A.A.TSTE M O D E L L E N
en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T

hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Alberic ROSSELLE-MAERTENS
Meeaenstraat, IStCGH SM .

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

Portretten-Glazen,__Giazenpannen.

,Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oula SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gjkemnirkt door hunne voorteekeus :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

Oe Cachetten KEPHIL
zijn hit eenige Voorkotnene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot hat te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL. 

A L L  EEN TE  B EKO MEN  
B I J  DEN UITVINDER

Apotheek L A L E M Ä R f
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

IN  DE  G O U D EN  P L U IM

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

f a b r ie k  v a n

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

satine laine, moirette en zijde
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, f14, ISEGHEM.

■3M5HDB—■BBBBBB

Java Sterk — Dubbel Sterk  
AVestminster Stout 

Schoth-ale Pâle-ale.
Verkoop yan. Wijnen
__________HANDEL~ inT0LEN.__________

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATE NFRÜITKAR, te koop bij 
Sabbe-Brülez, ßeeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor II. Van Quaetliem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 t it  l i  e'a van 2 t,ot 5 urn, ten zijnen 

huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

H U I S

J. Vanliindeghein-Betiiê he
Groote iVlarkt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keu3 van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Specialiteit van

GDRSfirS ,Vlerk H. D. B.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbiiizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

flmand Denys-tfoehepied

Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROÜSSELAHE
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 
iiuer aii03V0l8:i ?

1° Omdat het geziolit met een 
uieuw stelsel van gezichtaanduider 
goei onderzocht wordt, die onsjuist 
het numtner van ’t gezicht ainduid, 
ooi mjt dea eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, eu 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 fljne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schooiten keus jumeilen, lougues-vues, barometers en kunstoogen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieuen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupeu voor wevers, enz...

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

Men lette goei op ons adres :

Germain Hojt-Ama, St V iu iU inU  3. Ujm  de N ordstraat, Houssalare.
Er is altijd eei oognsester ten iader beschikking.

HeerC. J. WATTS 

volgens een foto

ik w a s  z w a k  en z ie k  s e d e r t  j a r o n  

D e  p iüen  D e  W i t t  s c h o i  ken  mij  l e v e n s k r a c h t
door ziju üieklc ten gronde geslagen en cens

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

l)e pUigii l<e W itt vuor lenden en blaas 
«rordrn in aüe sipolliel-eu in gauscb de

Kruxelles.

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYPFELS, 53, Marktstraat • 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.


