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P L I C H T .
Reeds zijn de kiezingen op talrijke gemeenten 

goedgekeurd, en de Schepenen aangesteld, 
binnen kort zullen de Burgemeesters benoemd 
worden, en de nieuwe besturen hunne taak 
aanvatten.

Maar dat zii niet verloren loopen in zaken 
van ondergeschikt belang, in het aanleggen 
van steenwegen en graviers langs hier of langs 
daar, het planten of vellen van boomen op de 
eene of de andere baan’, plagerijen voor de 
uren der bureelen van Sekretaris of bedienden, 
begunstigen van nichtjes of kozijntjes, winkels 
en leveranciers of het vervolgen van een te
genstrever.

Bovenal zijn zij verplicht te waken over de 
zedelijkheid van hunne gemeente. Dat is een 
plicht een strenge plicht voor elkeen, voor 
liberalen en socialisten zoowel als voor de 
katholieken, maar voor de Katholieken het meest.

Een gewetensplicht waarvoor God hun re
kenschap zal vragen, want ons volk op den 
buiten als in de stad is er op uit op plezier 
die meest al uitkomt op dans, dierlijk plezier 
met al de slechte gevolgen daarvan.

Voorheen was er ééne kermis op elke 
gemeente, en daar konden het de hienschen 
al goed mede stellen ; thans moet elke wijk 
zijn kermis hebben, waar er gedanst en ge- 
wallebakt wordt, twee drij dagen lang.

Voorheen werden er feesten, festivals, con
certen ingericht, nu moeten alle feesten ein
digen met een danspartij tot late zeer late in 
den nacht.

En hoeveel geld, ja zuur gewonnen geld 
soms, en schoone kloeke gezondheid aldaar te 
kwiste komt en vernield wordt in dierlijk 
verzuip, en negerachtige baldadigheid is niet 
zeggelijk. En welke afschuwelijke dingen dan 
naderhand onderwege nog gebeuren, daarvan 
hebben treffelijke lieden geen gedacht van. 
Maar dat is ! In die gemeenten en steedjes 
waar dat al toegelaten wordt, ziet men het 
schuim van den omtrek daar naartoe gaan, en 
dikwijls ten gevolge van het dansen tot 
schrikkelijke vechtpartijen overgaan, waarbij 
de revolvers gelost en de messen getrokken 
worden en den een of den anderen jongeling 
het leven laat of voor zijn leven lang onge
lukkig gedegen, gesteken of geschoten wordt.

Laat dat zoo voort gaan, laat het volk van 
uwe gemeente hals over ('Op in de gemeen
heid en de zedeloosheid piasteren, en komt 
binnen eenige jaren zien wat er van groeien 
zal.

Dan mogen uwe priesters werken gelijk 
apostelen om dat volk te beschaven en te 
verzedelijken, dat zal niemendalle bijbrengen, 
want op dieren pakt geen godsdienst Dan 
zullen uwe kerken den Zondag lediger en lediger 
staan, uw volk van weke tot weke lager 
zinken, en uwe gemeenten een bosch worden 
vol wildemans. Dat is de naakte waarheid.

W ij zijn op weg naar de verdierlijking, en 
niemand kan zeggen hoe schrikkelijk ver we 
gaan zullen.

En wat doen de meeste gemeentebesturen 
of Burgemeesters daartegen ? Niets, hoegenaamd 
niets ! I

In tegendeel telkens er een wijk eene feest 
vraagt, telkens eene maatschappij een dansfeest 
wil inrichten wordt dat toegestaan. En waarom?? 
Omdat, anders bij de naaste kiezingen, binnen 
’k weet niet hoeveel jaar die menschen tegen 
de huidige raadsleden zouden stemmen ! Daarom, 
en om anders niets Om de volksgunst voor 
een mandaat van raadsheer wordt ons onoozel 
volk den dieperik ingerold, en al lager en 
lager valt het.

W ie zulke dingen toelaat, helpt mede aan 
gemeenheden

W at moeten de Burgemeesters integendeel 
doen ? De ontspattingen verbieden, niet meer' 
kermissen en danspartijen toestaan dan dat 
redelijk is, en de gemeenteraad moet hem 
daarin steunen Dat is strenge gewetensplicht 
voor iedereen. Eenige menschen zullen dan 
misschien tegen u zijn, dat ze, maar al de 
treffelijke burgers zullen .u  gelijk geven en 
met u zijn. . Gij zoudt misschien de vol'sgunst 
ten deele verliezen en bij de naaste verkiezingen 
vallen, V a lt ! ! . maar valt met eer, na uwen 
plicht als kristelijke raadsheer of Burgemeester 

volbracht te hebben.
Dan zult gij toch voor eenige jaren uw 

volk beter gemaakt hebben, en God weet 
hoeveel zielen uit de zonde en uit het eeuwig 
verderf gehouden hebben;

Dat is wel de moeite weerd voor een kristen 
mensch, en wie het anders meent, wie zijn 
eigen belang boven zijn eigen plicht stelt, wie 
de zonde, zet boven God, neme dadelijk zijn 
ontslag en late zijne plaats over aan anderen.

T. H. Van T iche len , 

uit het weekblad vandeB.B.

Onze Kolonie.
Zaterdag heeft de minister van koloniën 

eenige dagbladschrijvers in zijn kabinet ont
vangen en hun eenige inlichtingen verstrekt 
ovex den huidigen toestand in Kongo.

De nieuwe gouverneur-generaal M Lippens 
heeft zich bezig gehouden met het burgerlijk 
bestuur van Elisabeth-ville, waar de elektrische 
verlichting veel is verbeterd.

Dokter Orenstein die zich bijzonder bezig
hield met de werken van het kanaal van Panama, 
in overeenstemming met den geneeskundigen 
dienst, zal een aantal maatregelen treffen met 
het oog op den gezondheidtsoestand in die stad.

De ekonomische krisis schijnt minder erg 
in Kongo dan in de andere koloniën Dit jaar 
zal de koperopbrengst>van Katanga waarschijn
lijk 27 tot 28 duizend ton bedragen.

Er is geensins spraak van den gelen handen
arbeid in de nijverheid van Katanga in te 
voeren. Er zijn meer dan genoeg zwarten.

Ten einde de krisis te keer te gaan werd 
de vervoertarief zoowel op den stroom als op 
zee en op de spoorwegen verminderd, op 
den spoorweg Leo-Matadi zal de tarief 15 
centiemen zijn per kilometrische ton.

De uitbreiding van den spoorweg van Ka
tanga naar het Noorden heeft gunstige gevolgen 
gehad voor de voedselbevoorrading dier ge
westen, vroeger bevoorraad langs Rhodesia. 
Die streken vinden thans de twee derden hunner 
bevoorrading in de kolonie zelf.

Het mijnbeheer bestudeert voort de uitba
ting der goudaders. In de thans uitgebaat 
mijnen verméedert de voortbrengst.

De gezondheidstoestand verbetert. Het stelsel 
der bijzonder medikale zendingen van prophy
laxie tegen de slaapziekte, en die thans reeds
75,000 inboorlingen hebben onderzocht, heeft 
zeer goede uitslagen opgeleverd. Het zal alge
meen gemaakt worden

De oproer in Sankura is geëindigd ; het nieuws 
van eenen oproer in St-Geii is valsch.

Ingezonden.
Geachte Heer Opsteller,

In uw num m er van Zondag laatst schrijft 
u dat u « die m artelaarsbloem  en dat ver
koopen teenem aal afkeurt. Z oudt u niet willen 
voor ons die meenen dat het eene goede zaak 
is en ze daarom  verkocht hebben, laten  inzien 
waarom die zaken slecht zijn ? De redenen 
daarin  aangegeven kunnen toch niet gelden.

Steller van het artikel schrijft : « A L  die 
idealisten hadden Belgie in den grond geboord 
en D uitschland doen zegevieren en ons onder 
het D uitsche juk gebracht. W ij waren de 
m artelaars en die duizende weggevoerden en 
afgebeulden waren de m artelaars. W eg met 
die idealisten.

Dus de vrouwen, ouders en kinderen van onze 
houthakkers en soldaten die naar de tucht- 
com pagnies gezondan w erden, van hen die 
gedoceerd en gestudeerd hebben aan de Vlaam 
sche hoogeschool te G ent, van hen die onder 
een of ander vorm verdacht of beschuldigd 
zijn van activisme zelfs van hen die deel 
uitm aakten van den R aad van V laanderen enz. 
en daarom n u  gebroodroofd zijn, doordat 
hun  man, zoon of vader gekerkerd is, of zijn 
plaats verloren heeft.

Die vrouwen, ouders en kinderen hebben Belgie 
in  den grond geboord, Duitschlan 1 ' doen ze
gevieren en onder het Duitsche juk  gebracht ! 
Daar verstaan we nu eenm aal niets van.

Zelfs niet dat de gestraften zelf dit gedaan 
hebben noch hoe dit zouden kunnen gedaan hebben. 
E n  daarom  zouden we dit »volgaarne weten 
om ons gedrag te kunnen ernaar schikken, 
want we houden van de w aarheid.

U vraagt ook « W aarom  dan op die echt 
vaderlandsche feesten iets verkoopen ten voor- 
deele van die hun V aderland niet gediend 
m aar eerder verraden hebben ? »

W e verkoopen het m artelaarsbloem pje op 
die echt vaderlandsche feesten ten voordeele 
van die vrouwen, ouders en weezen om dat wij uit 
christelijke naastenliefde willen hu lp  verleenen aan  
deze ongelukkigen die nu lijden en 'te> kort 
komen om dat hun m an, zooA öf vader opge
komen is tegen het hem eltergend onrecht dat 
de Vlam ingen aangedaan werd in het leger 
of m eende gebruik te mogen m aken van ’s lands 
bezetting door den vijand om de heiligste 
rechten van zijn volk te veroveren. W e -zien 
niet in  dat alle die m enschen hun  vaderland

« niet gediend doch eerder verraden hebben » 
m aar kunnen ten hoogste aannem en dat enkelen 

en dan nog verre het kleinste deel van onze ge- 
broodroofden, gekerkerden en bannelingen uit 
liefdé' voor hun  V laanderen dat zij wilden 
schoon en groot zien, ongepaste m iddélen 
daartoe gebruikt hebben ; zelden toch, meenen 
wij Slechte m iddelen. Dan nog naar onze 
overtuiging, moet de boete niet in het oneindige 
bestendigd worden, en m ag ze in elk geval 
n iet*u itgebreid  worden tot de familieleden van 
hen ’die zouden kunnen schuldig zijn.

Z |o  denken wij erover en zijn daarom  over
tu ig^  dat wij er de Vlaamsche Beweging niet 
medp; hatelijk m aken, m aar ze dienen door 
de iàm ilien te steunen van hen die leden en 
lijdeb voor V laanderen ofschoon ze m ochten 
g e d ra a ld  hebben.

Zijn wij mis, gelief het ons aan té toonen.
Intusschen danken wij voor het opnem en.

De verkoopsters van 't Martelaarsbloempje.

W at we daarop antwoorden ? ’t Is heel een
voudig :

’t Bloempje zelf is uitnem end lief, en ’t en 
is niet te verwonderen dat het veel verkocht 
werd.

Maar voor de zaak zijn we niet ’t akkoord.
Gij noem t die m annen idealisten,
Ik ' noem ze verraders !
Zijn ze gestraft, ze verdienen het.
Dat hunne familie lijdt door de gevolgen 

van de straf, en dat die familie daarom  niet 
plichtig is, dat nem en we aan, maar dat is 
’t gevolg van elke m isdaad.

D it ge die fam ilien ondersteunt u it christe- 
lijke'naasteniiefde dat betwijfel ik ; want m en
schen zonder christelijke gevoelens willen ook 
die familien helpen, zegt liever dat ge dat 
doet uit vlaamsche liefde, dat ware beter. 
W ant ge steunt die fam ilien omdeswille van 
de w erking dier géstraften.

Ge zoudt nochtans beter uit vaderlandsliefde 
steunen die fam ilien waaruit een lid  gefusilleerd 
of door gevangenis ziek w erd, ^jevolgenlijlc op 
de diensten bewezen aan 't vaderland, die fa
milien waarvan een lid  sneuvelde door de schuld  
van die idealisten-overloopers.

Ge bekent dat er schuldigen zijn ; dat is 
de groote zaak. Ik- beken dat de Franschge- 
zindheid van sommige officieren veel kwaad 
deed en nog doet. D it is een reden om de 
Vlaamsche Beweging vooruit te helpen, m aar 
dat en is geen réden om de schuldigen vrij 
te spreken.

De i l  Ju li is eene verheerlijking van onze 
H elden van i 3o 2, en niet eene verheerlijking 
van de verraders van 1914-18.

Leve den 11 Ju li ! Leve de echt-vlaamsche 
Beweging !

Het Guldensporenfeest
Het Guldensporenfeest, ingericht door den 

Katholieken Vlaamse ien studiekring is prachtig 
gelukt.

Zondag namiddag 10 Juli liep de groote 
zaal van het Gildenhuis allengskens vol, en 
te '4  1/2 uur hield de eerw. heer Van Cappel 
eene werkweerdige rede over de beteekenis 
van den Slag der Gulden Sporen.

De kernachtige rede wierd uitbundig toege
juicht.

Seffens daarna wierd de optocht gehouden, 
waaraan al de maatschappijen die hunne toe
treding hadden beloofd, deelnamen. En dat al 
de deelnemers aan den optoent vast overtuigd 
waren van de noodzakelijkheid aan het gul- 
densparenfeest een uitgesproken vlaamschgezind 
karakter te geven, en het niet te laten ont
aarden in een eenvoudig herdenken van een 
veldtocht en eene ov°rwinning, bewees de 
geestdrift waarmee de Vlaamsche strijdliederen 
gezongen werden onder den optocht

Aan het standbeeld hield de heer Leo Scheere 
eene prachtige rede wairin hij den huidigen 
Vlaamschen Strijd vergelijkt aan den strijd die 
onze voorouders streden over 600 jaar.

Deze rede wierd meermaals door uitbundige 
toejuichingen onderbroken, die bewezen dat 
het volk de gedachten van den spreker deelde.

Daarna wierd de optocht voortgezet naar de 
Congregatiezaal waar de Harmonie een puik 
concert gaf, gesloten met het nationaal lied der 
Vlamingen «D e  Vlaamsche Leeuw», door al 
de toehoorders rechtstaande en met ontdekten 

t hoofde geestdriftig medegezongen.

Maandag 1 1 Juli was de groote tooneelzaal 
van het Gildenhuis bomvol om de uitvoering 
te zien van « Vlaand-ren den Leeuw ». Volle 
geestdrift heerschte er, en als de wevers bij 
de bevrijding van De Coninck in het 1 bedrijf

en Zwarten Leeuw aanhieven, wierd dit lied 
door de geheele zaal medegezongen. Ten volle 
voldaan ging elkeen naar huis onder het zingen 
van « De(n; Vlaamsche n) Leeuw ».

Mogen er nog vele zulke dagen komen te 
Iseghem, dit is de wensch van alle Vlamingen 
van Stad ! !

D e Katholieke Vlaam sche S tud iekring .

Twee Socialisten.
Minister Anseele is de eene, Volksvertegen

woordiger Huysman is de andere.

Nu, korts na den wapenstilstand jubelde de 
citoyen-minister Anseele in volle socialistische 
vergadering dat zij er toe gekomen waren de 
mecaniciens meer te doen verdienen dan de 
ingenieurs ! Anseele riep : triomf !

Over veertien dagen sprak de citoyen-volks- 
vertegenwoordiger Huysmans in volle Kamer
zitting, tijdens de bespreking der begrooting 
van kunsten er, wetenschapen :

« De wedden der hoogleeraars aan de Univer- 
siteit van Brussel en Leuven zijn ontoereikend 
en zelfs bespottelijk. Sommige hoogleeraars trek
ken nog geen 3 000 fr. !

« Om Rijksarchivaris te worden, moet men 
houder zijn van een diploma van doktor in de 
Geschiedenis. Van 1912 tot 1921, zijn er voor 
twaalf openstaande plaatsen zeven postulanten 
geweest en zes ervan zijn benoemd geworden 
Er blijven dus nog zes plaatsen open! Waarom ? 
Er is gebrek aan personeel, om iat de wedden 
ontoereikend zijn. Een archivaris trekt slechts
5 900 fr.

« Zelfde toestand in het Museum voor Na
tuurgeschiedenis, in de Sterrenwacht. Ook staan 
er plaatsen van sterrenkundige en van assistent 
open en de geestearbeid is stopgezet

« In de Koninklijke Bibliotheek zijn slechts 
twintig posten op 29 bezet. En dat is begrij
pelijk Het brengt bepaald meer op in de mijn 
te werden of handelsreiziger te spelen! »

Anseele toonde toch niet veel verstand met 
alzoo te spreken

Huysmans moet toch wel de gevolgen zien 
van theoriën lijk die van Anseele.

Nog een bewijs dat het Socialistisch stelsel 
slecht en ontoepasselijk is.

Droogte en hitte.
In  Belgie

Uit Charleroi wordt bericht dat indien de 
droogte aanhoudt eerstdaags de vaart op de 
Samber zal gestremd zijn

Te Charleroi en nabijgelegen gemeenten 
wordt het drinkwater verkocht door rondleurders 
aan 1 fr. de ketel.

In de statie van Luik, ontplofte door de 
groote hitte eene kruik ether, inhoudende
een 50-tal liters. De brandende ether deelde 
zich mede aan eene hoeveelheid koopwaren 
die de prooi der vlammen werden. De schade 
wordt op 20,000 fr. gescnat ; verscheidene 
personen die bij de bluschwerken aanwezig 
waren, bekwamen brandwonden.

Het gebrek aan drinkwater doet zich reeds
overal gevoelen ; iedereen zal weldoen van
spaarzaam te zijn met het water, want zulks
zou verseirkkelijke gevolgen kunnen hebben, 
zoo voor de gezondheid als voor de openbare 
veiligheid.

Watergemis roni Brussel.
De Intercommunale Commissie deed Woens

dag e n nieuw beroep op de gemeentebesturen, 
opdat het verbruik van water zooveel mogelijk 
zou worden beperkt.

Gezien het verbruik merkelijk toenam sinds 
een tijd en verre den aanvoer overtreft, is de 
reserve bijna teene naai opgeöruikt De Inter
communale Commissie is zinnens, de toevoer 
kraan zekere uren van den dag, af te sluiten, 
indien haar oeroep op matiger verbruik in het 
vervolg niet beter wordt beantwoord.

— Het peil der Maas was Donderdag, 7 
dezer, gezakt tot 91 centimeters onder nul.

Van menschen geheugen weet men niet dat 
de Maas zoo laag gezonken is.

Dat is nu al meer dan acht dagen geleden. 
Nu moet het nog veel lager staan.

In de omstreken van Dinant zijn de rivieren 
gansch uitgedroogd. Bezorgde bosch-en rivier- 
wachters hebben al de kleine visschen vergadert 
uit de uitgedroogde rivieren om ze in vijvers 
over te brengen.
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Maatregelen in het leger tegen de^gevaren 

der heerschende warmte. •

De heer Devèze, Minister van Landsverde
diging, heeft aan al de krijgsoverhedenij een 
aanschrijven laten geworden, waarbij wordt 
voorgeschreven datdeoefeningen moeten eindigen 
alvorens gevallen van zonnesteken zich voordoen.
’s Namiddags mogen de lichamelijke oefeningen 
niet te vroeg beginnen en mogen de soldaten, 
bij zeer warm weder, gedurende de eerste uren 
rusten. Lange en afmattende oefeningen zullen 
voorloopig niet worden gedaan.

De schildwachten moeten tegen de zonne
stralen beschut zijn. Aan de troepen zal de 
noodige drank worden verstrekt.

In  Frankrijk
Te Parijs wees de thermometer 35 graden 

in de schaduw ; de hitte bagint te Parijs 

slachtoffers te maken.
In Saone en Loire bereikte de thermometer 

52 graden in de zon.

Ontzettende ontploffing in Noord-Frankrijk.

Tengevolge der geweldige hitte is de groote 
ammunitie-opslagplaats tusschen Marquise en 
Sauchy-Lestrée in de lucht gevlogen Meer dan
2 miljoen kilos schiet- en handgranaten zijn 
aldus ontploft. Een nabijgelegen bosch is totaal 
vernield. Ook de woning van eenèn barreel- 
wachter ligt in gruis. Daar de streek niet 
bewoond is, zijn geen andere ongelukken te 

bétreuren.
In  Engeland.

Te Londen was het Woensdag 32 graden 
warm in de schaduw. Bij Tilford zijn talrijke 
heidevlakten in brand geschoten.

Talrijke personen werden te Londen door 
een zonneslag getroffen, en stuikten neder om 
niet meer op te staan. Volgens de officieele 
mededeelingen moet men er niet op rekenen 
spoedig regen te krijgen.

De hitte iri de Vereenigde Staten van America 
is bijna ondragelijk geworden. In al de groote 
steden bezwijken er menschen aan zonneslagen, 
bijzonderlijk in de meest bewoonde wijken.

De openbare parken blijven er ’s nachts open, 
en duizenden menschen gaan er de nacht in 

doorbrengen.
In sommige steden worden te allen kante 

stortbaden ingericht.
’t Schijnt dat we hier in Belgie min hitte 

hebben dan in andere landen; zij en moet hier 

niet meer verhoogen 
Is het dat die hitte nog een tijd duurt, het 

valt te vreezen dat er ziekten en vele sterf
gevallen zullen uit voortkomen.

Die meest te beklagen zijn. zijn de werk- 
menschen die in kleine huizen wonen, de fami
lien die op kamers wonen.

Met die groote hitte gaat natuurlijk eene 
groote droogte gepaard. Sedert September ver
leden jaar is er bijna geen water gevallen hier 
in ons Belgie en in Holland rekenen ze sedert 
de maand Augusti, dat is bijna een jaar geleden. 
Hier gelijk in Holland en Frankrijk droogt het 
al op die staat te groeien. Groensels, aardap
pelen, gras, klaver, enz... De tabak rijpt en 
groeit niet. De koornvruchten zijn al aangeslegën 
door de geweldige hitte en den oogst van 
rogge, haver en tarwe zal rap elkander op
volgen. Het veevoedsel wordt daardoor zeer 
schaarsch en ’t zal nog verslechten, moet dit 
voort blijven duren en er geen rappier kunnen 
gezaaid worden Natte jaren zijn slecht, maar 
al te droog en te warm zouden ook veel 
schaarschheid en ongemak kunnen bij brengen.

Boschbranden.
Zondag namiddag is er brand ontstaan in 

het bosch van Ingelmunster gelegen "den 
noord-westkant der gemeente, en toebehoorende 

aan den Baron de Montblanc.
Ten gevolge der groote droogte heeft het 

struikgewas vuur genomen. Omtrent twee hek- 
taren tosch is er verbrand, die men op eene 
schade van ongeveer 25.000 franks schat.

De Duitschers hadden reeds dit schoon 
bosch erg beschadigd en nu met dien bosch- 
brand blijft er maar weinig meer van over. 
Daar lagen nu nog ook handgranaten en kogels 
die door den brand ontploften en elkendeen 

deden schrikken te naderen
Te Houthulst in dit vermaard bosch waar 

zooveel Duitschers hef leven lieten en waar 
de Belgen in 1918 ook zooveel soldaten ver
loren bij de doorbraak, is nu Zondag daar 
ook brand ontstaan. Seffens werdt het Ministerie 
te Brussel hierover verwittigd. Verscheidene 
ontploffingen hadden plaats van munitiën die 
daar nog altijd blijven liggen, zelve gas depots 
van vergiftige gas bestaan er nog aldapr.

De bewoners wierden gasmaskers gegeven. 
Men heeft hier té Iseghem nu en dan ont
ploffingen gehoord, zelve Maandag in den 
namiddag. Soldaten wierden er gezonden om 
het vuur te beletten voort te zetten.

In de Kemppn zijn er ook groote branden 
ontstaan in de heide en sperrebosschen. Bel
gische en h'ollandsche soldaten werken elk al 
hunnen kant om te beletten dat die branden 

zich uitstrekken.

In Zweden en Noorwegen, alsook in Frankrijk 
spreken de gazetten over groote branden in 

die landen.

Donder en Bliksem in Italie. ' 
overvloedige regenvlagen.

Binst dat het hier al opdroogt valt er bui
tengewoon veel water in Italie ten gevolge 
van erge dondervlagen. In vele distrikten is er 
erge schade aan kerken en daken, en op vele 
plaatsen is er brand ontstaan door den donder.

Duivenliefhebberij.
De gevolgen der overgroote hitte doen zich 

ook gevoelen in duivenliefhebberij

Ten allen kante worden er prijsvluchten 
uitgeschreven maaf er blijven ook vele duiven 

achterwege.
Dinsdag laatst heeft men te Meenen eenen 

kerel op heeterdaad betrapt terwijl hij bezig 
was met reisduiven te vangen. De beestjes 
lieten zich nog al gemakkelijk pakken door

de groote v^rmoeinis met die hitte Er zaten 
daar reeds acht reisduiven in zijne vallen, en | 
er werden er nog andere aangeslegen in zijn 
huis en in het huis van zijnen broeder.

Een wilde man te Jurbise.
Werklieden van de Criquellionhoeve, te Jurbise, 

vernamen sinds eenigen tijd zonderlinge kreten 
boven op een hoogen bladrijken eik Zaterdag 
zag een hunner, die op een naastgelegen boom 
geklauterd was, een soort wilde man, die lag 
te slapen op een paar takken, waar hij zich, 
evenals een vogel, een nest had bereid. Men 
maande den gast aan naar beneden te komen. 
Hij weigerde. Men liep den veldwachter halen, 
maar deze bekwam evenmin een uitslag. Ook 
de gendarmen vermochten niet den man tot 

afkomen te bewegen. .
Men nam dan zijn toevlucht tot een radikaal 

middel. Men haalde den eik neer en Mondeke 
kwam naar beneden, zonder zich al te erg zeer

te doen. . .
De gendarmen namen hem vast. Het is een 

kerel van Dendermonde, die, als vagebond, 

de streek onveilig maakte.
De menschen van het omliggende zijn met 

weinig blij dat de man, dien ze voor een soort 
wild dier aanzagen, in de onmogelijkheid is 

gesteld kwaad te doen.

Schrikkelijke vergiftiging door ijswafels 

en ijstuitjes.
400 zieken - Verschillige dooden. — Nabij 

Amsterdam in Holland zijn er op een gemeente 
bij honderden personen aangedaan van vergif
tigingen ten gevolge van het eten van ijswafels 
of ijstuitjes Al de doktors en aphothekers 
werken dag en nacht om het volk te verzorgen 
met toevoeg van vele hulpen. Reeds verscheidene 
personen zijn overleden Het onderzoek wordt 
gedaan of dit de oorzaak is der melk, of 
slechte mengelingen of het aan de zinken bakken 
of zoo iets schilt waarin men de ijswafels 
maakt. Er is een groot onderzoek ingesteld. 
De verkooper en zijn huisgezin zijn ook erg 

aangetast. _______ _

Bedevaart naar Lourdes.
We vernamen dat, nog al eenige Iseghem- 

naars van gedacht zijn den « Vlaamschen Be
devaart » mee te doen naar ’t Verre Lourdes, 
van 23 tot 31 Oogst. Als ’t waar is, Jt is 
een goede zaak en Onze Lieve Vrouwe zal 
ermee gediend zijn. Om die reize zooveel 
mogelijk doelmatig en meteen aangenaam te 
maken, ware’t misschien voordeelig te voren 
eenige bijeenkomsten te hebben om inlichtingen 
over reize en verblijf te verschaffen. Dat zou 
kunnen gedaan zijn in de Jongelingen Congre
gatie. W ij zullen een eerste proef nemen voor 
alle liefhebbers Dinsdag aanstaande te 7 1/2 ure 
zeer stipt. Alwie goeste heeft om naar Lourdes 

te gaan, kome af.
Inschrijvingen worden intusschen genomen 

bij E. H. Onderpastor Em Van Cappel.

A.UTOMÔBIELONGELUK.
M . E ugène N eyrinck van L endelede had 

het ongeluk met zijn autom obiel een werkman 
te overrijden D onderdag rond 6 1/2 ure, De 
man werd erg getroffen in verschillige plaatsen en 
naar ’t hospitaal overgebracht.

Doodelijk ongeluk te Pitthem.
M. de L im burg-Stirum  die met eene side

car kwam gereden in  de rich ting  van Meu
lebeke had het ongeluk dat zijn rijtuig omsloeg. 
Z ijne m oeder die er in  gezeten was viel op 
de kalsijde met het hoofd vooren en was bijna 
met de slag dood.

SPOORW EGONGELUK .
De trein Adinkerke-Lichtervelde-Gent-Brussel 

kwam dinsdag namiddag in volle vaart voorbij 
de statie van Astene (Oost-Vl.) gereden, en 
botste op een rijtuig dat over de baan kwam. 
Het rijtuig werd tot splinters geslegen ; de trein 
stopte, en vele reizigers sprongen uit de wagons 
om te zien wat er gaande was 

Na korte oogenblik^en zette de trein weerom 
aan ; maar een kleine jongen stond door het 
venster te zien ; de deur was niet goed toe, 
en al met eens vloog de deur open en viel 
het jongentje uit den trein. De grootmoeder 
die met het jongentje mee was sprong uit den 
trein achter het jongentje. Menschen die in 
denzelfden wagon zaten trokken aan de noodbel ; 
de trein stopte. Ze vonden het jongentje dood 
en de grootmoeder erg gekwetst. Ze werden 
met een volgende trein naar Gent overgebracht, 
of die brave vrouw zal genezen valt erg te 

twijfelen. ________________

DE GULDENSPORENFEESTEN
De i l  Ju li werd door geheel het Vlaamsche 

land luisterlijk gevierd. Te Antw erpen was de 
feestfeering bijna algemeen en de geestdrift 
buitengewoon. •

’t- Is een verheugend feit dat van jaar tot 
jaar die feeste indring t bij het volk en weldra 
overal zal gevierd w orden.

’t Is waar dat er nog altijd V lam ingen zijn 
die als vijandig staan tegenover de Gulden- 
sporenfeesten. Deze dag  moet een ware feeste 
zijn voor al de V lam ingen, en m oet een na
tionale feeste worden, want zonder den 11 Ju li 
en moesten we nooit den 21 Ju li vieren.

Prentpostkaarten.
Sedert den 1 Ju li moeten de postkaarten die 

buiten adres en handteeken niet m eer dan 5 
woorden briefwisseling hebben m aar gefran
keerd zijn met 5 cent. in plaats van 10 cent.

STADSNIEUW S.
Onze Hoogeschoolstudenten zitten in den 

tijd van de examens Er zijn er reeds drij 
die hun examen hebben afgelegd. De Heer 
Edgard Van Kesbeeck, legde zijn derde examen 
af in de studie van geneeskunde ; de Heer Louis 
VVeustenraedt, legde zijn vierde examen af in

de Rechten, en de Heer Finnin Neyrinck zijn 
laatste examen ook in de Rechten en dit met 
onderscheiding. Aan alle drie onze beste ge- 

lukwenschen.

— De kiezerslijsten voor de aanstaande kie- 
zingen voor Kamers en Provincie liggen ter 
inzage in den Café Royal, Nieuwstraat en in 
het Gildenhuis. Wij vragen aan al onze vrien
den zich te overtuigen of hunne namen op de 
lijsten staan. Met de laatste gemeentekiezingen 
waren er velen die niet ingeschreven waren 
en bijgevolg geen stemrecht hadden. Dâarom 
mannen en vrouwen ziet of ge ingeschreven 
zijt. Vele menschen worden dat maar gewaar 
eenige dagen voor de kiezingen en gaan dan 
naar ’t stadhuis om te reklameeren, als het te 
laat is. Dus opgepast, die zijn kiesrecht niet 
heeft en daartoe recht heeft, seffens naar 
’t stadhuis om de zaak te doen onderzoeken.

— Zaterdag 9 Juli rond 10 1/2 ure ’s avonds 
ging Maes Hector wonende in de Nederweg 
alhier, met nog 2 zijner familieleden visschen 
inde  vaart, grondgebied Rumbeke. Vefrast 
door de gendarmen aldaar op dienst, sprong 
Hector Maes willende vluchten in de vaart. Hij 
haperde in zijne netten en verdronk. Het lijk 
van den ongelukkige werd eenige uren nadien 
bovengehaald en naar het hospitaal te Rumbeke 
overgebracht, alwaar hij Woensdag 1. 1. begra

ven werd.
Hij laat eene weduwe met 7 kinders diep in 

’t ongeluk, ten gevolge van het visschen.

—  Woensdag 13 Juli I. 1. rond 3 ure heeft 
Constant Vandenbulcke, oud 57 j. landbouwer, 
wonende Hondekensmolen, zich door verhanging, 
het leven benomen. Sedert eenige dagen gaf 
hij teekens van zinsverbijstering, en baarde 
groote onrust aan zijne familie. Het was een 
brave man en eenieder beklaagde zijne vrouw 

en familie.

De warmte is nooit grooter geweest dan nu. 
Heden Ziterdag' om I I  ure wijst het warmteglas 
37 graden in de schaduw. De donderbeestjes zijn 
geweldiger dan ooit. Zal er nu een onweer uit
breken ? ?

Julia Mouteyue. —■ August Grymonprez, dag 
83 j. wed. Maria Deceuninck. —  Hector Mae 
schoenm, 47 j. man Roinanie Callebert. —  Hendri 
Callewaert, z. L. 83 j . wr Natalie Vanwalleghea 
Elisabeth D’heygers, huish. 39 j. vrouw Augii» 
Willebrord Vansteenkiste. -—• Flavia Parret, z. 1  
43 j dv. Aloysius en Pelagia Bryon. —  ConstaJ 
Vandenbulcke, landb. 57 j. man van Rosalia Va 
luchene.

STA0 ISEGHEM.

NATIONALE FEESTEN
van 21 Ju li 1921. 

Programma der Feestelijkheden.
Om 8.30 ure.

Plechtige Lijkdienst in St Hilonius lf>r nage
dachtenis der gesneuvelde Iseghemnaars.

Om 10.30 ure 
Bijeenkomst iu de Marktstraat en 1er Groote 

Markt der deelnemende maatschappijen.
Om 11 ure 

P le ch tig e  Te D eum . 
daarna

Optocht naar 'I Gedsiïdea'ten. —  Vaderlandsche Aanspraak.

Om 2.30 ure *
Bijeenkomst in 't  Engelsch Hof, Nieuwstraat, 

der afvaardigingen met vaandel van al de plaatse- 
lijke maatschappijen. Om 3 ure "
Bezoek aan de graven der gesneuvelde soldaten. 

Om 4 ure
OH OO TE VELOKOEFtSEN

ingericht door de V'laamschen-Oud-Strijdersbond met 
medewerking van den Wielrijdersbond « Vrij en Blij » 
onder de reglementen der B. W. B.

1° Koers voor alle beginnelingen
40 km. — 250 fr. prijzen, verdeeld als volgt :

75, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 10, 5, 5. — Inleg 2 fr.
Inschrijving bij Ach. Desmet, Statiestraat ; Prijs- 

deeling « Café des 3 Suisses» bij Ger. Sabbe. —  Ver
trek op do Zegeplaats ; aankomst aan ’t Nieuw 
Kasteelken, Rousselarestraat.

2a Koers voor alle Iseghemnaars.

15 km. —  75 fr, prijzen, verdeeld als volgt : 
25, 15, 10, 8 , 7, 5, 5. — Inleg 1 frank. 

Inschrijving om 6.30 ure in « ’t Oud Stadhuis », 
bij Remi Sabbe ; Prijsdeeling in « Den Bank », 
bij Sylv. Devyver, Statiestraat. —- Vertrek op de 
Zegeplaats ; Aankomst aan « Duc de Brabant », 
Nederweg.Omloop der beide koewen : Zegeplaats, W ul
venstraat, Brugstraat, Groote Markt, Marktstraat, 
Gentstraat, Papestraat, Meenenstraat, Heye, Vanden- 
bogaerdelaan, de Pèlichystraat, Rousselarestraat, 
Mandelstraat, Nederweg, Statiestraat.

Om 8 ure
Concert op de Groote, Markt

door de Harmonie der Jongelingen Congregatie, 
om 9 ure 

CONCERT door de Stadsfanfaren.
Om 10 ure

F a k k e l t o c b t  m e t  m u z l e K .

De inwoners worden vriendelijk verzocht hunne 
huizen te willen bevlaggen.

H E T  F E E S T K O M IT E IT .
Bral Alfons, Declercq Leon, Depoortèr Joseph, D’Hondt 

Leander, Ghysbrecht Aimé, Holvoet Edward, Lemiere 
Noë, Loontjes Hector, Seynaeve Sylvain, Strobbe Henri, 
Strobbe Joseph, Vanbesien Jules, Pandeputte Gustave, 
Vander Haeghe .Leön, Vanneste Augpost.

Gezien en goedgekeurd door het Collegie van Bur
gemeester on Schepenen in zitting van 15 Juli 1921. 

De Secretaris, De Burgemeester,

A. Werbrouck.________________ Fr. Bral.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Corneille Van Putte, zv. Cornelis eirM aria Baeke- 
landt. — Julienne Neirynck, dv. Robert en Margarita 
Van Ackere. —  André Verschoot, zv. Henri en Julia 
Verduyn. — Joseph Vermaete, zv. Georges en Julia 
Bringiers. — Bruno Dewaele, zv. Leo en Helena Vens.
—  Jerome Seynaeve, zv. Emiel en Maria Duyck.
—  Zoó Steelant, dv. Remi en Julia Bsernaert. — 
André Djmonic, zv. René en Maria Caniere. — 
Alidia Dacroy, dv. Leo en Maria Latré.

STERFGEVALLEN :

Camiel Debusschere, landw. 50 j. man Marie 
Delie. —  Paula Huysentruyt, 2 m. dv. Alberic en

DE PLUIMEN MAKEN DE VOGEL NIET, 
en het is meestal... VEEL GESCHREEUW El 
WElNtG WOL — Wanneer men U met vei 
reklaam en schoone beloften overstelpt, om ui 
spiarpaaningea in zaken, waarin geen geduri 
toezicht migeüjk is, te plaatsen, wendt U voo 
eerst in alle vertrouwen tot onze Agenten uwi 
streek, die met de meeste bereidwilligheid en kosti 
I003, alle inlichtingen zullen geven.

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

’sjaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eerstê , 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koeponäj 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan dl 
voordeeligste voor waarden.

Antwarpan’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRA.NKS. |

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Muiier
iGemeenteont vanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

M' Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

INGELMCJNSTE R.
Verleden Zondag avond heeft een automobil 

die van Blankenberghe kwam en naar Rysse 
moest rijden, per ongeluk in een dijk geredet 
tegen de plaats van Ingelmunster. Twee per 
sonen werden erg gekwetst en moesten naa 
het hospitaal overgebracht worden, de twe 
anderen min gekwetst konden na verzorginj 

j met de auto der firma Castel hun weg na: 
Kortrijk voortzetten.

De'schade aan het rijkiig bedraagd wl
10.000 fr. Dat zal voorwaar een kosteiijk ui] 
stapje geweest zijn.

— Maandag namiddag had op de plaats eel 
botsing plaats tusschen een motocyclist en eel 
automobiel, de motocyclist een Thieltenaa 
werd erg gekwetst naar ’t hospitaal overgebrach

Gemeente INGELMUNSTER
Ter gelegenheid van Ingelmunster Ommegan 

zal de Philharmonie dezer Gemeente morgjj 
Zondag 17 Juli, om 6 ure namiddag in dei 
hof van het Kasteel een prachtig M UZIEK 
C O N C E R T  geven, waar onder andere 
volgende muziekstukken zullen uitgevoerj 
worden :

1. Le Gaulois, Allegro E. Fritsch.I
2. Pax et Labor, Openingstuk G. Parès
3. Polonaise de Concert En. ,Barat|
4. De vroolijke Vrouwtjes van

Windsor, Openingstuk Nicolaï
5. Marche et Ballet d’Hamlet A. T homasI
6. Wiener-blut, Wals J. Strauss!

Het zal een aangenaam uitstapje zijn vooi 
alle muziekliefhebbers de zoo gunstig gekendj 
Harmonie van Ingelmunster te gaan hoorei 
in het schoon park van ’t Kasteel.

Gemeente Emelghem,

Op ZONDAG 24 ]rJL I, om 8 ure ’s avond' 
in ’t Lokaal LIEF0A3IG AVONDFEEST, ten bati 
van het zendingswerk der Witte Paters, te 
gelegenheid van het afscheid van den E. H 
Alfons Pattyn, die als zendeling naar Congi 
vertrekt

Het feest wordt gegeven door eenige Tooneelj 
liefhebbers, de Muziek- en Zangmaatschappije| 
van Emelghem.

Prijzen der Plaatsen : I e 2 fr. 2e 1 fr. ‘ 

Grooten afslag op de Schoenen

Wendt tl voor u profijt 

voor den aankoop uwer schoenen tot bijl

Louis VANRUMBEKE-GIROj
Gentstraat, 90, ISEGHEM.

VROUWSCHOENEN in BOXCALF vânaf 34 f|

MANSBOTTIENEN van af 44 fr.

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

Te Koop schoone K00KST00F mei
2 ovens en . 2 onderovens, adres ten bureelf 
van ’t blad.

GEVRAAGD

Eene goede en deftige Meid (goeden loont
in een burgershuishouden te Doornijk. A dr^ 
ten bureele van ’t blad.

AANSTONDS GEVRAAGD
bij M. Cu. LALOO bouwkundige Vanden Bol 
gaerdelaan Iseghem Een Teekenaar of bekwame! 
vakman kunnende werk besturen en op teeke-T 
ningen berekeningen maken.

TE KOOP

bij Jean BOURGEOIS, Emelghem, 6 prachtigel 
hennen en 1 haan, zuivere zwarte Minorka’$|
1 jaar oud.



Zoetemelk ! ! î
Kernemelk !!!

Met den oorlog is er g roo t gebrek ontstaan 
aan goede m elk. — Van nu al znl dit gebrek 
ophouden. Ziehier hoe. Bij
Ed. STRAGIER-BOURGEOIS

Rousselarestraat, 164, ISEGHEM

is er Yffïï heden af te bskom en extra goede 
zuivere - Z o e te*  M e l k  in literllesschen 
aan 1.40 en 1.20 de liter.

K e r n e m e l k  aan 0.80 fr. de liter.
Deze melk kom t van de m elkerij HET LE IE 

DAL y an Zulte, en is GEWAARBORGD ZUIVER: 
wie 2e 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 kernem elk zeer goed.

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

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

R o g e r  A M  E Y E
H A N D E LS IN G É N IE U 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
(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° 2 1 .

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

Maurice'"m OYAERT
PHOTOGRAPHE, Zegeplaats, 6, ISEGHEM.

Bij deze wordt hel publiek kenbaar ge
maakt dat benevens mijn Werkhuis van Photo
graphien, ten mijnen huize ook ecu WINKEL 
is geopend geworden sedert eenige dagen waar 
tr 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.
F 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.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per Wagon of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I O K
Coupure, 72, GENT

Teleph. 338

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 11 Juli — H aver, • 65.00 to t 70 

peerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 45 à 50 
Boter 13 à i 3,50 f r .d e  kilo; e ie re n ’t stuk , 0,51 
koolzaadolie, 000 to t 000; lijnzaadolie, 1(37 to t 
000 ; koolzaad 9o tot 000 ; lijnzaad, 00 to t 
00 ; koolzaadkoeken, to t 00 ; lijnzaadkoeken 
77; sodan itraa t, 73 ; am m oniak, 90-00
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, o0 tot 00 
hooi, 14 to t 20; strooi, 7 tot 8.

Grevraagd. bij

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

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.

Voor de Schoenfabrikanten
Tekoop bij Remi VL1EGHE Stjoris- 
straat, 2 Kortrijk :

1. Eene Kapmachien bijna gansch nieuw. 
Eene Schoolm-machien kunnende met 

elektrieke moteur werken, prijs 700 à 800 fr. 
3. Eene Machien Cylindrique 500 fr.

VAN HEDEN AF ALLE DAGE

VERSCHEen INGELEGDE VISCH, 

alsook NIEUWE PEKEL HARING
Vermindering van Prijs 

— — aan Voortverkoopers — —

bij Isidoor VANBEYLEN
16, Wijngaardstraat, 16

Uwe BRANDVERZEKERINGEN

zijn niet meer in regel ! !
Zoo gij het bedrag uwer polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwe 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 bijverzekering voor die meer waarde door be
middeling van :

J .M a i l l i e ,  Kruisstraat. 7, ISEGHEM
AGENT VAN 

«— MERCATOR

Naaml. Vennootschap, Kapitaal 5.000.000 frs 

Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 

Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht. 

AFDEELINGEN :

Brand — Ongevallen — Leven. 
Hypatheeken : Leeningen op onroerende goederen, 

met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

Spaarkas : loopende rekening : 3/60% ; 2 jaar 
4 °/o en 5 jaar, 4,50 0/0, 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 geldbe
zit. wilt gij dit geil vjordeelig vinde.i? wend 

U tot

M E R C A T O R .

Studie van Notaris DE M U LDER  te Gent.

OPENBARE VERKOOPING
van

Zaailanden en Maaigras
t e  Emelgliem

Groot 6 Hektaren 31 a 60 centa. in 5 koopen. 
Gebruikt door da kinders Ciaeriioit tot K^ntd i'1921. 

INSTEL met 1/2 0/0 promie, Zaterdag 6 Oogst, 
VERBLIJF 20 Oogst, om 4 ure bij Florent Devc.8 

te Iseghem statie.

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

OPENBARE VERKOOPING van 

Gemeente INGELMUNSTER
Koop Een : E e n W o D a l i i i l s  met gerieven, 

medegaande erve|en land, tusschen de Bilok- en Dóelstraat 
sectie A, nos 407a. en deel 415e, groot 10 aren 47 ca. 
Gebruikt door We Ferdinand Priem, zonder pacht.

Kóóp Twee : Een W o o n l i u l s  nevens voor
gaande sectie A n° 508 en deel 415, en medegaande 
land groot 10 aren 85 ca.

Gebruikt door We Vankeirsbilck, zonder pacht.

Koop drie :| Een W o o n l i u i s ,  palende aan 
de Zuster en de Bilckstraat, sectie A, n°’ 320a 317c 
en dfeel 317b, en 32lo, 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.

Gebruikt door We François Landuyt, zonder pacht.

Z IT D A G E N  :

INSTEL Woensdag 20 Juli 1921,
TOESLAG Woensdag 3 Oogst 1921, telkens om 2 ure 

i n ’t GEMEENTEHUIS teEmelghem.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3 50 %

2° op vesrtiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 3.60'V0

2° op termijn van ean jaar 4. °/°

3° op termijn van twaa jaren 4.23 °/°

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  MAES
—  M arktstraat, 44 , IS E G H E M . ^

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
ü  IN VRAC

IP IL 0 T
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

BO N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

ï l

£

$

m

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

DEPOT VAN OLIËN

voor M a cb ie n e n , M otoren, D yn am o s, 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 PRIJZEN ------------
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Kantoor van den NGtaris 

CORBE3IER te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, wijk Abeele.

KOOP I. -  Ean WOONHUIS met LAND, groot 
volgens kadaster 17 a. 46 ca

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

Beide Koopen gebruikt door Vrouw wed. Ilenri 
Beeuwsaert-Dejonghe tot 1 Nov. 1921, mits 140 fr. 
'sjaars, betaalbaar alle ze3 maanden de helft. Lasten vrij.

Zittingen :
INSTEL op Donderdag 21 juli 1921,

TOESLAG op Donderdag 4 Oogst 1921, telkens om 
3 ure namiddag te Iseghem, ter Herberg “'T PARADIJS,, 
bewoond door Vrouw wed. Paul Daraoulin.

Kantoor van den Notaris 

W Y F F E L S  te Rousselare.

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

O V E R S L A G  op D onde rdag  4  O og s t d a a rn a ,

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

Gemeente LENDELEDE, Molenstraat.,
Eene onbeschadigde

H  O  F S T E D  E
gelegen als voorzeid m ît m : leg ir ila  W OONHUIS 
groot 6 Ha. 91 a. 90-ca. Verdeeld in koopaa.

Gebruikt door de kinders Huysantruyt, aan 1342.50 
fr. te jare, mat recht van paoht tot earsten Ootobar 
•1922.

1/2 oio IN ST ELPEN N IN G .

OPENBARE VERKOOPING 
van TWEE

RENTENÏERSHU1ZEN met HOF

ta  I3S3rF€U\I, G e n t s t r a a t .

. De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal , 
openbaar verkoopen :

KOOP EEN. -  Een REN 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 lieer August Breemeersch, 
noord an west Heer Baron Alexander Gilles de Pélichy 
nog west koop twee hierna.

Gebruikt door dè gezusters Vermeulen tot 1 Jan 1922.

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

Gebruikt door Heer François Dejaegher mits 312 fr- 
’sjaars, lasten vrij.

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

Zittingen :

INSTEL op Woensdag 27 Juli 1921,

TOESLAG op Woensdag 10 Oogst 1921 telkens om 
2 ure namiddag te Iseghem, ter herberg * St HILON1US» 
bewoond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

De Samenvoeging zal toegestaan worden.

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

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Studie van den Notaris VAN DE M0DSTELE te Iseghem. 

'O PEN B A RE  VERKOOPING
van een

P erceel Zaailand
groot, een Hectare en vijftig centiaren,

gelegen te EMELGHEM,
palende Noord M. Dasimpel-Van Acker, Oost de kalsijda 
naar Ardoya, Z iidda  Kmiars Verhuist en West M. D A  
toor Depoorter.

Verdeeld in vier koopen afzonderlijk inge3teld voor 
de totale som van 7-200 frs.

Gebruikt door M. Laon Desimpel tot 1 Oktober 1921.

O V E R S L A G  :

Woensdag 20 Ju li 1921, om 5 ura stipt in het “ Hof 
van Commerce „ bij Om iel Vermiete, Emelghem D.tni. 

En drie schoone

Woonhuizen niet
te EMELGHEM, Reeperstraat.

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

II. Een WOONHUIS matzes aren drie en zestig centa. 
verpacht per maanl aan Florent Verhelst.

III. E in WOON HU IS met zes aren twee en dertig centa. 
verpacht, per maand aan Emiel Rousseau..

IV. Een perceel BOUWGROND, grootC> aren 37 cent.
V. Een perceel BOUW JROND. groot 0 aren 32 cent.
VI. Een perceel BOUWGROND, groot 6 aren 90 cent. 
Deze drie l'aatste koopen te gebruiken met het weren

van de vruchten.

1/2 Instelpenning. — Samenvoeging.

INSTEL : Donderdag 28 Juli,

OVERSLAG : Donderdag 11 Oogstf"1921, telkens 
om 4 ure stipt in “ Sinte Cecilia. „ bij Laon Rosseel, 
Emelghem Dam.

Bouwgrond

f  Emile (M ierö-M oM le
Gentstraat, 41 , ISE 3rHEM.

OPENING VAn7eeTWINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM #.
Rousselarestraat, 30

* ^

I)r DELCROIX •

Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking, Herstellen »an gebitten, enz.

CRÉDIT FONCIER D ’ A N V E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 .000 .000

A A N K O O P  en V E R K O O P  van Fransch, Engelsch ea Amerikaansch 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 Iseghm. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINGEMAILLE dokter in geneeskunde Rtimbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



U i t  t e r  l i a n d  t e  k o o p

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 r o e d e k s , Rousselarestr. Iseghem.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUQ. VERHELLE, 

hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik hat publiek kenbaar dat 

wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
heritellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 

Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer

werk voar 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 wenden tot de bevolking van Iseghem 

en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 

goed en kloek af te maken aai eerl i jke prijzen.

Credit Foncier de M m
(BELGISCH GRONDCREDIET).

Naamlaoza Maatsçlnppij gaslicht in 1835

Miitsch'.ippelijki Zetel : Kleinen Zxvel, 5, Brussel.

H y p j t h s e k I e s n i n g e n ï i Æ r û : ™ 1? ..” .';
voorafgaan ialijke kosten om hat kooien van huizen en 
gronden en het Bauwen van Haizen te vergemakkelijken. 
(Cteld opoolaentlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er verlies vin intresten 

RECHT vaa door L ï Royale Belja, mits eene zeer

§  «matigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
oen verteueren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

.. .  _ L „  I gewaarborgd : 1° door over-
U O liga tien  4- 1 / 2  O/O eenkomstige pandleeningen; 
2' door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

3 e  llgtmtene Spaar- en Pensioenlas on het Amortissementsfonda 
« n  i e  leaning van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor 
8,400,000 frank van die obligatien.

Z j mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worlen.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
anime terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OÏSEL SAEF, Wisselair, 1, St- 
Jorisstraat, KORTSIJK.

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

KASTEELSTRAAT, 10

I S E G H E M

Extra Stout en Jannekens bier

vaa de Hoielbroiiwerij Gebroeders Gallebaut, Wieze
- - B o o k  en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gó̂ ane Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Uh sltch van M IT iM S W  op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WlNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan da voordeeligste prijzen.

SP 'E D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
O : PÉLICHYSTRAAT, 12, I C C p U C M

recht over .St Uilmiiiskerk

Werklieden en Burgers 
Wit en schildert uw huis.

1° 't is nog zoo gezond

2° ’t is nog zoo aanerenaam.

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

Menschen gebruikt goede verf vaa zuiver lijn-
zaadolie e 1 ««r^te klas van kleuren, ’t is al den 
(Wlfiea arb 'i ) «n de kost is weinig meerder en 
't is veel sterker 

Goede en U* >rouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
SCHEL0E&' AN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 
belpapier, ea/, E l i  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 zo'ials : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutft of ieder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerha ide Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waard en.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 25, ISEGHEM.

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

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

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

T E  K O O F »

bij de firma O. Decoexe & Cie eene doomaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg,
14, Iseghem.

T e  K o o p  Goede KAPMACHIEN, bij D.
VANDERBIST, 6 en 8 Lombaardstraat, Brussel.

I  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON |

I  Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen 1
f s  SPOEDIG EN VERZORGD WERK

fflmand Denys-Hoehepied |
I j  Dweersstraat, 17, IS E G H E M  M

tjäÄhS ZJfAkS l?

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G.Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
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 uitgeiezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Erankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met äjne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

Garmain Hast-Anne, St Aiundstraat 8, teqan de N-ordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den lieer TRIM 

(volgens een foto)

Scherpe rheumatische pijnen
y-'v i # #

Op zeventigjarigen ouderdom genezen
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden hevig 
gekweld door de eerete verschijnselen
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stollen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn  in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in lendenziekten genoten 
heeft, is : do pillen De W itt voor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

Iu  Januari 1914, schreef de Heer 
Henri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« I k  ben gaswerker aan de spoor
wegen en al m ijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen 
I)e W itt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rheumatische pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik 
had de voorschriften van twee genees 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar m ijn toestand werd er nog 
slechter op. Na een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik m ij verlost, en na drie 
andere flesschen wt s ik gelieol gene
zen. Ik  zal deze p ill ju  aan iedereen 
aanbevelen. G ij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. «

In  Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de Heer Trim opnieuw en 
zegdo :

« Ik  ben steeds goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik  bezit steeds 
van uw pillen. Ik  heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
{langozien. Toch is hij thans in leven 
en goed gezond. »

De pillen De W itt voor lendeu en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van alle 
giftig pisguur, dat zoovele ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren wordt het 
lijden lichteren de blauwachtige kleur 
der pis bewijst dat de genezing van 
lenden en blaas op weg is.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de l'lesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
au de toebereiders E.-C. De W itt
1 I C“ Ltd. East Croydon, London, 
t vermelding van dit aanschrijven, 

e pillen De W itt, vopr lenden en 
ias. worden in alle apotheken iu

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
I)e W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den st'op, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

I)e prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee cn-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. I e W itt et C", 22, ru« de la 
Glacière, Bruxelles.

! HUIS

0. 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.

i~N DE PLASTRON.
M arktstraat, 4L4, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZO N DER AFGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen, 

TE BEKOMEN BIJ

AttROSSELLEMEMS
Meenenstraat, IS dG H ËM.

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 :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

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

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

B IJ  DEN UITVINDER

Apotheek
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

IN  DE GOUDEN PLU IM

II If
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Yrouw- en Kinderkleedereo
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, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.
V e r k o o p  v a n  W i j n e n

____  HANDEL inTOLEN.

Te Verkrijgen tsTSEliïSM. 7 E Et 3 \I \I 3, M irktstraat, 13, WAFFELS, 53, Marktstraat ; 
LALEMAN, \ Bruggestraat.

J

Doctor H. Van Quaelhem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

H U IS

J. Vanlandeghein-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, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Specialiteit van

GORSETS Merk H. D B.

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

eenen schoonen DAMEN-VEL0 — zich te wenden 
ten bureele van ’t Wad.


