
Stadsiî ieuws

Orde der Feestelijkheden ingerieht ter Gele
genheid van de Huldiging der Honderdjarige

Adelaide Vermeulen
Zondag 3 Juli 1927 :

’s Voormiddag# i

te 10 uur plechtige Hoogmis en Te Deum. 
te 11 uur ontvangst ten stadhuize door den H. 

Burgemeester en het gemeentebestuur.
te 12 uur Noenmaal in de ruime zalen van het 

stadhuis voor de genoodigde familieleden.

’s Namiddags 

te 2.30 uur P R A C H T IG E  O P T O C H T .
In den optocht stappen:

7 muziekmaatschappijen 
verschillende sportclubs 
tooneel- en zangmaatschappijen 
schuttersgilden 
duivenmaatschappijen en 
niet minder dan 10 versierde wagens.

De stoet wordt gevormd aan de Hondekens- 
molen gaat door de Kortrijkstr., Papestr., Gentstr.,) 
Marktstr., Markt, Brugstr., Vulvenstr., naar de 
Zegeplaats waar de eeuwelinge een bloemtuil neer
legt aan den voet van ’t monument der gesneuvelden., 

Dan doortrekt hij: Hondstr., Kruisstr., Rous- 
selarestr., Ameyestr., Nederweg, Statiestr., Zege
plaats, Hondstr., Wijngaardstr., Rousselarestr.. 
Nieuwstr., Zottinnest*"., Marktstr., Rousselarestr-, 
Van den bogaerdelaan, Dweersstr., Meenenstr., 
om aan St-Jozefcollege ontbonden te worden.

te 5 uur Fancy Fair. 
y  Tussc'nenin muziekconcerten op de kiosken in de 

Meenenstr. en de Kortrijkstr.
’s Avonds prachtige verlichting.

Zondag 3 Juli Reg. Prijsvlucht uit Chantilly - 
5000 fr. gewaarborgd.

A l onze vrienden zijn verzocht hunne huizen te 
bevlaggen en talrijk met onze groep mede te gaan 

in den stoet.

Weduwe  

Carol. D’hont

Geboren te Ardoye, 

den 1 Juli 1827

Abonneer op De Mandelgalm

MEN ZEGT
Men zegt dat in ’t "korte het bestuurderschap van 

do stadsschool opkomt.
Men zegt nog dat iemand uit stad zijn kandita- 

tuur zou stellen en zeker is van de meerderheids
partij uit den gemeenteraad.

Men zegt ook dat hem als voorwaarde we d ge
steld zich wat los te maken van zijn vrienden uit 
«  De (n) Middenstand »  en aan te sluiten bij den 
«  Katholieken Burgersbond ».

Sindsdien is hij ijverig meesleepend lid gewor
den van de nieuwgestichte symphonie van den Bur- 
gersbond, en verscheen reeds als zanger op een 
avondfeestje door gemelden bond ingericht.

Een harielijke proficiat, aan dien veel beloven; !en 

kandidaat !

Men zegt dat op een der eerstvolgende vergade
ringen van «  Hooger op »  in de 'Gilde een lezing 
zal gehouden worden door een der leden met als 
onderwerp : «  Het Kameleon ».

W ij kunnen ’t gelooven ook, want daar vindt men 
wel menschen die voorzeker over dit soort dieren 
heel interressant kunnen praten!

Bemerking: Een kameleon, moet ge weten, is 
een dier dat verandert van kleur als het dit goed
vindt, en al naar gelang ‘de omstandigheden dit 
voor hem voordeelig maken.

Men zegt dat er menschen in de stad zijn, die 
het inkorrekt vinden vanwege de burgerlijke over
heid dat zij zoo maar die kollossale nummers 2 , 
van de laatste verkiezingen, hier en daar aan palen 
en muren nog niet heeft laten wegnemen.

We lieten ons gezeggen dat zij op sommigen zoo 
’n slechten indruk maken als een roods lap Op een 
stier of als de t weetalige mededeelingen op de 
Walen.

Men zegt dat in Emelghem op 1 Ie Juli een kan
selrede zal uitgesproken worden over:

“ Water in den wijn doen „.
Men zegt er echter ook bij dat een hooggeplaat

ste persoonlijkheid, daar ech'.er niet van weten wil, 
en zich kordaat aan hel verhaal van ’t Evangelie 
houdt waar toch klaar en duidelijk staat: dat Ons 
Heere water in wijn veranderde.

Het Leven onzer Eeuwelinge
(Een Onderhoud.)

Tientallen jaren zal t wel geleden zijn 
dal Iseghem het geluk had en de eer genoot 
een eeuwelinge onder zijne inwoners te tel
len.

En als dat gebeurd is, dan kon het in elk 
geval geen eeuweling geweest zijn zooals wij 
daar, in het enge Droogenj anstraatje, nr. 28 
hebben ontmoet. Zioo gezond, zoo levensblij, 
zoo helder van geest, met zulk ’n gewone 
alledaagsche menschelijke kijk op de dingen.

Tot onze grpote verbazing troffen wij daar 
de honderdjarige Adelaide Vermeulen aan, 
de Weduwe vaal Garolus D’hont, geboren te 
Ardoye op 1 Juli 1827, lezende in een kerk
boek, geleund met de armen op haar kraiajk- 
wit geschuurd feafelken. Voor die taak had 
het vrouwtje zijn bril op, die het in elk 
ander geval op zij; legt. Wie Waren zo|a vrij 
eens even een oogslag in ’t book te werpen, 
en merkten dat het gewone fijne druk wgs 
ea Wc laicn.

; Heere, wie verzoeken U onze misdaden 
te willen vergeven, opdat wij met een zuiver 
hart Uw heiligdom mögen binnengaan. » 

Waarlijk, het had ons geslagen! Dat oude 
vrouwtje, die in zijn leven had gewerkt en 
gezwtoegd, moeder was geweest van 11 kin
deren, terwijl de vader met spinnen en we
ven zijn karig loon had verdiend; dat oud 
moederken, die misschien nooit geen puid 
had kwaad gedaan zoo in allen deemoed en 
eenvoud, zulk ootmoedig en machtig gebed 
te zien prevelen. En we dachten onwillekeu
rig, welk verschil van inzicht, van levens- 
eenvoud tusschen die oude tijd, hier ver
zinnebeeld, en onze lawaaierige, uiterlijke, 
opgeblazene, maar inhüudmissende wereld 
van grootdoenerij, waar juist wat groot en 
edel en schoon is, Wordt miskend, en wat 
nietig en schijn is op den troon, ja, op het 
altaar wtoridt geplaatst.

Zeker! De armoe, het gebrek, den honger 
misschien uit dien tijd hoeft niet, mag niet 
terugkeeren, maar waaraan we behoefte heb
ben is, aan dien geest van eenvoud,, van 
rechtschapenheid, van achting en liefde voor 
hel ware, het ©enige. Achting en Helde voor 
wat is builen ons eigen ik, achting en liefde 
voor den evenmensch. Wat Wiji missen dat 
is, dat juiste inzicht, die juiste schatting 
van de orde der waarden. Zonder dat die 
geest terugkeert, zonder dat wij terugkeeren 
naar die oude christene geest, aangepast aan 
onze moderne economisch# ontwikkeling, 
zoolang zal de maatschappelijke orde waar
van wij drooimen en waarnaar wij streven 
niet worden verwezenlijkt.

* * * ; : ' J\

Adelaide zat daar voor ons. In een kraak
net huizeken woont ze in bij haar oudste 
dochter, die nu dra 76 jaren telt, en nog 
telkenkeere bij haar huiseigenaar de wascli 
gaat helpen doen.

Haar vader Severin Vermeulen won hel 
brood voor zijn huishouden met het ambacht 
van spinnen uit te oefenen, en we.vroegen:

— Moederke, gij hebt dan rare tijden ge- j 
kend?

De oude vrouw zuchtte, maar dra kwam ] 
een glimlach, zulk een stille gelukkige lach. 1 
op haar wezen en zij: antwoordde :

— Ja, te meer als ik zes jaren oud was ! 
stierf urn vader en ge kunt denken wat dit j 
toen was, maar wij zijn daar al doorgekras- ! 
seid. Wij hebben gewrocht en God je Heere ! 
heeft ’t zijne gedaan.

— En in t jaar 40 moederke, den hon- i 
gersnood, g’ hebt dat ook gekend?

— Ja, dat heb ik goed gewleten. Het vrouw- ! 
tje dacht ©en oogenblik na en vervolde : !

Wij gingen dan naar de Boeren ’t lolof 'van 
de spruitkoolen pakken om het te stoven en 
als t gestoofd was, we moesten liet dan van 
moeder verdeelen. ,

— Stoofde! ge dat in l>i>ter. mooderke?
— Boter! Boter!! schokschouderde ’t wij

veken, dat kenden we niet. We kookten en 
we roerden tot dat liet al aan malkaar hon«. 
’I Was ’n raren tijd dadde! Fm al met eens 
proestte ’ t vrouwtje in een nieuwen lach 
en vertelde:

— Ja, we moesten toch eten en wa gingen
dan ’s nachts of ’s avonds late rapen gaan 
stelen, maar ik ’n dorst nooit verre genoeg 
meegaan, en ’k bleef ik op de strate staan, 
en d’ andere laadden mij m et rapen, van 
voor en van achter* .en gelijk hoeveel dat 
z’ er over mijn schoudren smeten; ’k ging 
er mee naar lmis. En ’t wijveken lachtte, 
dat ’ t schokte <sn zei : ’t Was toen t’ huis 
Vormisi ’t en gedeeld,

— Aardappelen, moeder, gij hadt er dan 
geen?

— Aardappelen! Als we ne keer mjocsten 
bij een rijke mensch gaan en we zagen 
aardappelen, ’t Water kwam in onzen mond, 
en We peisden, dat we gingen verwateren. 
Maar ’t was toen armoe, ja, wij spionnen 
wel, maar we verdienden niesnendalle. En 
w’ hadden dan een. paar koussen voior met 
drie. Moeder ging ’s Zondags naar de vroeg
mis en ze moeste zeere naar ’huis komen, 
en ik triek dan haar koussen aan, maar 
k moeste ook zeere naar huis gaan achter 
de mis, want mijn zuster moe-st ze o|ok nog 
aan hebben voor naar d’ Hoogmis te gaan. 
En op ne keer, we waren dul, en ’ t had 
geregend en ’k stampte met mijn voet in 
den dijk (gracht) omdat -k had goed nat 
geweest, en mijn zuster moeste dan met die 
natte kous naar d’ Hoogmis ! — ’t Wijveken 
hald er nu nog deugd van, want ’t lachtte* 
dat ’t hutste!

■— ïm  ge zijt toch tamely k jong getrouwd, 
moederke?

— ’k Was er omtrent vierentwintig! Moe
der, ’n had het niet gaarne maar ja, ’k zag 
hem gaarne, zei ’ t wijveken.

— Ge hebt ook veel moeten werken, en 
armoe gekend in uw huwelijk?
! — Ja-ja-ik! ’k spon vaar Kortrijk en ’k 
ging dan naar Delobeils: met mijn werk in, 
als we een heele weiek naarstig hadden ge
werkt, w’hadden omtrent drie frank ver
diend. En op ’ne keer ’k bleef bijlna langs 
de strate, k Was geladen langs voor en 
achter en langs de wfcg viel er een pijp©; 
’k wilde ze oprapen maar ’k moeste miji 
stuipen, en iedere keer dat ’k mij stoop 
’t vielen er van langs voor Of achter, en ware, 
er daar geen vent gekomen, die mij hielp, 
’k geloove dat ik daar nog zat.

— Met uw frankskens, moederke, moest 
ge dan niet vele de mode volgen?

— En er bestond toen geen mloide! We 
trokken aan, dat w’hadden. Ik had een rok- 
ske en een jachtje met slippien, die juist tot 
l’einden mijne rugge kwam. Maar w’hadden 
wij ook soms leute, met die hoefpelroks en 
die poefgaten, ik moest er niet van weten, 
’k en heb dat noodt willen dragen. Maar dat 
is nu al voorbij,

— Ja, moederke, ’ t is nu toch beter?
— Ja ba-ja ’t ! En k moet nu nog in auto 

rijden! ’k Heb Zondag daar die bloemen: 
gekregen, en Julia, voor mij! te 'duivelen, ze 
wilde er eene van op haren hoed zetten, 
maar ze zal ze laten sitaan, ’t zijn de mijne 
en ze staan daar wel, ze zijn Voor ’t II. 
Her te.

— Moederleen, ga wfordt nu toch veel eere
aan gedaan. , j

— Ja-ikü Gister kwam den onderpastoor, 
om te vragen, dat ’k zou naar ’ t concert 
gaan, en ’t zat daar vol met priesters die 
smoorden gelijk ’n ketter. Als ’t repos was, 
den onderpastor vroeg als ’k nog naar huis 
niet ging gaan. ’k Zei, mijnheer©, als ’t ge
daan is! Eja, we moeten ’t pakken binst dat 
wo ’t hebben. Binnen honderd jaar ’t zijn 
al andere, lachtte ’ t wijVeke.

— Maar ze heeft weggebleven tot ten 11 
uur, zei de dochter, ze zal dat niet vertellen, 
ze weet wel dat het dan geen uur meer is 
voor do jlomge meiskèns.

— Dat gaat niemand aan, lachtte ’t moe
der ke, ’k ben zeker al oud genoeg. En ook 
g’hebt mv moeder niet te kbmmandeeren !

— Zondag zal ’t toch leute zijn, moederke!
— Ha ja-at, ja ze maken hier barakken 

voor ’t muziek, én ze wilden mij wijs maken 
dat ’t voor een .hennenkot was, maar ’k zei: 
gij zuil mij zulle geen konten wijs maken, 
’k Wistat dat ’t voor muziek Was.

— En houdt je no(g van muziek, moe
derke?

—■ Ba ja-ik, gadikke. Veel meer of van 
de cinemas! Én ’k zou nog dansen ook en 
muziek maken ook! Sè zè, zei ’t moederken 
en 1t zong een oud Vlaamsch volksliedje, 
terwijl het met zijn hand op de tafel de 
maat gaf.

— Moederke, ge zijt in staat om nog 25 
jaar te leven.

— Gademme! ’k zou het daarvoor nog niet 
doen! En k ben nog zoo goed of als ik 
twintig jaar was, en ’ t schoof ’t gordijntje 
weg om te kijken, wie er daar voorbijging. 
Maar met een vliegmachien zou ’k toch niet' 
willen meegaan. Dat is een vies spel! Wel 
wel! ’k heb dat al weten opkomen. De treins, 
dat m’n vader of m’n moeder moesten weere 
keeren, ze zouden kijken, weie! En ’t was 
toen al te voête. En de velos, in ’t eerste 
met dat groot wiel.

— En Zondag gaat ge moeten dansen, 
moederke ! ?

Ja, eti'k  zal dansen ook of Ware ’t met 
u. Maar uw vrouwe zou niog jaloerseh zijn, 
en opnieuw lachtte ’ t wijveke hartelijk.

k Heb al zoovele van lachen of van wee
nen, zegde het. Een Vlaming belooft hem 
altijd, lal ware hij honderd jaar, is ’t zooniet?

— We zegden van ja, en ’t wijveke vroeg 
aan zijn 76-jarige dochter hoe dat ’t zat met 
de pap, ’ t maakte hem gereed om zijn maal 
te nemen, wij dankten hartelijk, wenschten 
het oude moiederke nog lange jaren gezond
heid en namen afscheid.

We hadden daar nu een echte Vlaanische 
volksvrouw© leeren kennen, ontdaan van alle 
valsche naaperij, in haar gezien die nederige 
geosl V4iii -epeiae rwhtsclmjTBtriisîid tlio oils 
Vlaamsche volk destijds kenmerkte. En in 
’ t naar huis gaan dachten wij:

Waarom moest ons volk die eigen geaard
heid, dat zich zelf zijn afleggen om iets te 
schijnen dat het niet is, niet kan zijn, omdat 
de Schepper het anders wilde?

K V E A M IN G E N !

V O O R  U W E  ELLE G O E D E R E N ,
E N  K O U SSE N  

G E W O N E  E N  F A N T A S IE A R T IK E L E N  
A L L E  S LA C H  V A N  O N D E R G O E D ,

 ̂ SC H O R T E N , K IE LS , enz. enz.

\ wendt U tot

F. Vanbauivaerl-Deineurisse
Ommegang»!raat, 7 F ISE(>I1EM

Verzorgd werk. — Genadige prijzen

IN ONS VOLGEND NUMMER GEVEN WIJ 
HET PROGRAMMA DER II JULI-HER- 
DENKINGSFEESTEN VOOR DIT JAAR.

ST-JOZEFSCOEEEGE
W e vernemen dat na het groot verlof de vierde 

latijnsche klas zal geopend worden aan het St Jo- 
zelfsgesticht alhier. De bevolking van Iseghem en 
omliggende kan niet anders of zich daarover ver
heugen. Zoo wordt het meer en meer doenlijk 
voor den minderen man zijn jongen de (atijnsche 
studiën te laten doormaken en zonder al te groote 
kosten zijn kinders een eervolle loopbaan te ver
schaffen. Daarbij de nieuwe hoogere klas kan 
dan ook niet anders of ten goede komen aan de 
schqol zelf, immers hce ouder de leerlingen wor
den hoe ernstiger ze worden. Zoo zal dan ook hier
door den geest die in dè school heerscht ver
beteren en hooger nog opgevoerd worden.

Nu dat de helft der latijnsche klassen (3 op 6)  
zullen ingericht zijn, en benevens de middelbare 
school, zoo kan Iseghem stillaan beginnen spreken 
van het St Jozelfscollege. Een college is immer» 
'een onderwijsinrichting waar latijn onderwezen 
worUt.

Goed heil aan de nieuwe latijnsche klas!

 ̂ Goed heil aan ’t St Jozefscollege!

I  Het gro#ie «n bloei# !



Hebt g ij pijnen in de lenden ?
Kunt g ij moeiliik of pijnlijk uw wa

ter maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht, heup jicht of lenden

jicht ?
Z iit  g ii door Rheumatiek gekweld ? 
Ziin uwe voeten gezwollen ?
Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

V
Dit alles *yn de zekere kenteekens 

«lat uwe NIEREN. BLAAS o f  
LEVER  ziekeiyk xÿn en g ij  ,  

zoohaast mogeUjk uw  
ioevliM-lit moet nemen 

tot eeue ernstige 
eu nauwkeurige  

behandeling
met f

Dalila Pillen
en

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

komen door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste bewijs dat zij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol
ledig te genezen.

Verkrijgbaar in alle 
goede Apotheken

GELIUKWENSCHEN. — Deze week wer
den de examens aan de aangenomene nor
maalschool van Thorhout afgenomen.

De heer en Roger Bekacrt, Marcel Deblau- 
we en Remi Roelens van Iseghem zijn in 
hun exmnen geslaagd.

Onze hartelijke gelukwenschen aan de 
nieuwe onderwijzers en hunne ouders.

ZITDAG MEESTER BUTAYE. -  Op 1, 
Juli aanstaande in den namiddag, na den 
stoet, zal meester te spreken zijn in ’ I VI. 
II nis.

VLASBE WER KERS. -  Woensdagavond 
hielden de vlasbewerk'ers hunne vergadering. 
Onder meer werd de prijs van ’ t vlasslijten 
op '’t vreemde vastgesteld. Gezien de last 
van ’t werk en de huidige levensduurte werd 
het loon vastgesteld op 7 fr. per uur of 
1450 fr. de ha. Slijten in den omtrek werd 
bepaald op 6 fr. per uur. Alle vlasbewerkers 
worden verzocht daarvan rekening te hou
den.

BIJ DE SCHOENMAKERS. — Gevolg aan 
de stijging van het indexcijfer Lot 785 punten 
verlioogen de Iconen der schoenmakers, van 
af Maandag I Juli met 5 t. h. De o/0 wordt 
dus 95, in plaats van 90.

De werklieden die over deze toepassing 
mochten te klagen hebben zijn verzocht liet 
Vrij Kristen Syndikaat te verwittigen.

BIJ DE BORSTELMAKERS. — Voor de 
zooveel sie keer zijn er weer i moeilijkheid en. 
Diat is nu al jaren, dat er in deze nijverheid 
niet met rust kan gewerkt worden. Wanneer 
zullen de bazen hier toch ne keer verstaan, 
dat het best is, eens voor altijd ’n gezonde 
overeenkomst te hebben. Als ’ t leven duurt) 
is het toch maar redelijk dat de loon en 
evenredig opslaan.

Ander syndikaal nieuws verschoven tot 
eerstvolgend nummer.

Waarom ? ? ?

W AARM EE KAN M EN G ELD  VERDIENEN?

Met in geval men Zich wil meubeleeren, zich recht strceks te wenden tot de welgekende meubelfabriek

J Y ^ cltcqI J ^ a n t h o u r n o u t ^ ^ è l î Q ÿ s e T

J flJ a g a z ifn  : J ^ o e s e la a rs tra a t 122- '1 j [)e r 'k 'h u iz «n  : ^ o e s e la  a r  s t r a a t ,  2 6 q

Iseghem
Altijd verkrijgbaar: slaapkamers, eetzalen, b ureelmeubels, salons, kleerkassen, buffetten, / 

tafels, stoelen, enz., enz. ! !. ( ' ( )

Bijzondere uitvoering

Nieuw ! !
Het
f

Alles gewaarborgd

ÓNM OGELIJKE CONCURRENTIE

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De komjnenkweek ondermijnd door sterf len op sterf ten gaf af keer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziek ten overwonnen door Mulbe’s Konijnenpoeder te
gen D IK K E  B A LG E N , afloop, schielijke sterf ten, ziekten der maag, ingewanden, waterorgane», 
zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met Mulhe s konijnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 
maisch en vast vleesch te bekomen, zöo zult gij een groot gewin hebben, gemakkelijker uwe pacht 
maken, een goed voedsel op tafel brengen.

IN A LLE  A P O T H E K E N  8 FRANK  DE DOOS

Houdt uwe verken* M l l l l l V  “
gezond met *  v W U v l  !▼ 1 1 1 1 1 1 W  gebruiken.

Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen
Nooit mag een zwijn,moer jongen zonder acht dagen te voren haar bloed cn afgang gezuiverd) 

te hebben met eens doos
PO ED ER  M ULLIE

Geen versto]>theid meer. (ioeü zog. — Gezonde jongen.
L A N D B O U W E R S ! Waarom mg zieke zwijnen kweeken. Hunne redding is verzekerd door

PO ED ER  M ULLIE
G E N E E ST : Verstoptheid, geen eetlust, het vuur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long- 

ontstck ng, ziekten der waterorganen, rhumatisnus of fle.ecijn (pootplaag), maagziekei, jacht, vl e- 
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. «Ie doos in alle apotheken

*

Landbouwers ! Hoenderkweekers !
Wat baat het uwe zieke hennen, hanen en kiekens geneesmiddelen toe te dienen indien gij de 

ware goede niet voor handen hebt. — De twee wonderprodukten zijn:

Asepta & Elixir Morva
TEGEN A LLE  Z IE K T E N  EN  PLAG EN

A s ë n t f l  te*;en 8M0* en cho,era* om uw dier S?ezond te houden.
doet ,je spjjj-en goed verteereo. rY o C J J lc l  om meer doen leggen.

In alle apotheken 5 fr. «Ie (loos. 12 fr. de drievoud, doos
Het gebeurt soms bij plagen dat de microben-massa zoo groot is dat M O R V A  onmisbaar wordt. 

Want M O R V A  is het meest anti-microbi sch middel in geval van tering en afloop.

5 frank  en 15 frank  de flesch{ ;
T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

I V I L T  G IJ  G O E D  E N  T E R  T R O U IV E  B E D IE N D  Z I J N ,

DOET UWE AAN K O O PEN  VAN A LLE  

KRUIDENIERSW AREN. ELLEGO EDEREN . KOUS8EX, SARGIEN,
LAKENS, ENZ. ' - «  - t-j i wa 0»

BI.) DE

Gezusters Vanneste
HERBERG EN  W IN K EL  “ IN  DE OUDE ST-PIETER,,

18, St-Pieterstraat, ISEGHEM j . ,

ZEER G E N A D IG E  PR IJZEN  O N M ID D E L L IJ K E  T E R U G G A V E N  V A N

3 E N  5 o/o V O O R  DE K R O O S T R IJ K E  G E Z IN N E N

WAAROM hoesten als Borstpillen La-
leinan U radikaal genezen?

WAAROM kOorst of tandpijn lijden als Ca
chetten Képhil die doen ver-* 
dwijnen?

'WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Drosóls 
Horst balsem der Apo
theek Lalenian daartoe de 
geschikte middel is?

WAAROM zelf ziek of zuchtig zijn als U 
ter Apotheek Lalenian al
les kunt verkrijgen om U gezond 
te maken?

DUS voor alles naar de

Apotheek Florent LALEMAN
Brugstraat, n° 2 (bij de Gendarmerie)

TELEFOON  68 ISEGHEM
N. B. Men draagt ten huize.

BURGERSTANDEN.
ISEGHEM

OVERLIJDENS: Karei Ooslerlynek 83 j. 
z. b; Pharilde Am eye z. b. we van François 
Sarre en Desire Hoste.

HUWELIJKEN: Cyrillus Verliammë, bor- 
stelmiakër 59V2 j. en Octavie Robbrecht huis
houdster 57 j.

GEROORTEN: Joseph Allewaert z. v. Thé
ophile en Urbianie Horré, Kruisstraat 37; 
Jozef Ruysschaert z. v. Cyriel en Eulalie 
D’Halluin, schaapdani 45; Etienne Withoeck 

! z. v. Jules en Lia Staelens, roeselaerstr., 336; 
\ Firmin Vanhauwaert z. v. Petrus en Magda- 
j lena Booin, abeele 111; Noel Vangheluwe z.
] v. Alois en Zulma YanaceVe, roeselaerstr. 312.

* EM ELGHEM
GEROORTEN : .Tacline Maria Suzanne De- 

rieuw, d. v. Leonard Petrus en Laura Ver- 
vaecfce; Georgette Maria Reynaert d. v. Emiel' 
Albriek en Julia Maria Nyffels; Silvèr Jo
zef Wydhaeghe, z. v. Polydor en Math. Hoste.

INGELMUNSTER
GEROORTEN. — Strobbè Maria Susanna 

Helena, dochter van Gérard Maurice en 
Lbosveld Emma Romania. — Vanthburnout 
Andreas Gerardus Gilbertus, zoon van Mau
rice en Tanghe Zoë. -

OVERLIJDENS. — I)email Gabriel Roger, 
zoon van Georges en Wullaert Adriana. — 
Delaère Gerand Alfons, zoon van Firmin en 
Maria Lievrouw.

HUWELIJKEN. — Cottenie Theophiel en 
Maria Brigilda Dusselier.

V LA A M SC H E K A LE N D E R
Zondag, 3 . Juli, H. Leo II, paus.
1872. ür F. A. Snellaert, stichter der Ned. 

Taal- en Letterkundige Congressen, te Gent 
overleden.

Maandag, 4 Juli, H. Odoon.
1253. Het leger van Margareel van Vlaande- ?

ren wondt bij Westkapel verslagen. f 
Dinsdag, 5 Juli, H. Zoé.

! Sedert de waardedaling Van den frank en 
de vermindering zijner koopkracht is een 
nieuwe soort goud in den handel gebracht 
diat door zijn betrekkelijk-lagen prijs en zijn 

, uitmuntende hoedanigheden aan eenieder töe>- 
laat zich zooals vroeger te voorzien van 

! juweelen, kleinoodien en kostbaarheden van 
! allen aard.
I Dit goud draagt het merk: Orneuf. Het 
I heeft 9 karaat goudgehalte. Dus den helft

van het 18 karaat- 
goud. Kleur en uit
zicht zijn dezelfde 
ials het 18 karaat. 
Dit nieuw edelme
taal is bewerkbaar 
op alle manieren en 
in alle vormen. Het 
is zeer hard en dus 
voor verslijten ge
vrijwaard.

Wat door deze 
idtvinding ten zeer
ste naar voren 
treedt, is de ver
houding van den 
alle buitenlandsche 
prijs van een 9 ka
raat ju weel tegen
over den prijs van 
artikels in vergul- 
sels of opgelegd 

goud! Een negen karaat goudartikel kost 
maar omtrent denzelfden prijs van een soort
gelijk artikel in F ixe, Oria, enz.

Eene der oftrzaken daarvan is dat het 
Orneuf een inlandsche fabrikatie is, on al 
die goudnamaaksels buitenlandsch werk zijn 
die, om hier ter markt te komen onderwlor- 
pein zijn aan nadeelige wisselkoers, hologe 
tolrechten enz., enz.

Wie zich een artikel in Orneuf (9 ka raai- 
goud) aanschaft van b. v. 100 fr., bekomt 
een voorwerp met werkelijke goudwaarde, 
terwijl hetzelfde artikel in verguld of op
gelegd goud — dat Ook 100 fr. kost — slechts 
een zeer geringe verhanidelwaarde diaarstelt.

Want:
Waar het 18 kanaalgoud teruggekocht 

wordt iaan 15 fr. de gram, wordt het Orneuf 
teruggekocht aan 7,50 fr. de gram. Fix, 
Oi'ia en soortgelijke buitenlandsche plaqué’s 
worden slechts teruggenomen aan 2 tot 3 fr. 
dé gram.

Ieder artikel in Orneuf draagt een bij
zonderen stempel; dit om verwarring te ver
mijden met het 18 karaatgoud.

Het Orneuf is te bekomen aan voiordeelïgen 
prijs bij

A. Mocnaert-Noppe
“ IN DE GLEDEN SPOREN,,, 

Roeselaereslraat, 29, ISEGHEM
waar ook altijd een zeer groot en keus voor
handen is van juweelen — kostbaarheden 

tooisels in goud 18 karaat, in platina, 
in wit-goud, in briljant, in diamant.

Men treft er ook een belangrijken keus 
aan van zak- en armbanduurwerken jn allo 
metalen en der bestgekenide merken. — Wek- 
kers, schouw- en wanduurwerken vindt men 
er altijd in grooten voor raad.

Moet ge een goeden B ril hebben, die uw 
gezicht bewaart en verbetert en die u daarbij 
nog sierlijk staat, bij Moenaert zijn er zulke 

probeer het — ’t is nieL noodig meer 
daarvoor naar ’n groote stad te gaan, waar 
ge driedubbel betaalt voor dezelfde wlaar.
In  “  De Gulden Sporen „  betaalt ge een 
lagen prijs voor goede waar, en alle mage
lijke herstellingen worden er nauwkeurig e» 
zorgvol uitgevoerd.

ELEKTRIESCHE GLAZENSLIJPERIJ

Voor uw SCHILDER-
en BEHANG W E R K

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roeselaerstraat, 168, ISEGHEM

Magazijn van kleuren en vernisser^
Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en karpetten

T R O U W E  B E D IE N IN G  
L A G E  PRIJZEN!

Woensdag, 6 Juli, H. Gojdelieve.
1922. Onthulling van het gedenkteeken voor 

President Steyn te Deventer.
Donderdag, 7 Juli, H. Willebald.
1811. De Vlaamsche volksdichter Theodoor 

van Rijswijck te Antwerpen geboren. 
Vrijdag, 8 Juli, H. Elisabeth v. Hongarije. 
Zaterdag, 9 Juli, H. H. Martelaren v. Gorcum. 
1440. Te Brugge overlijdt de wereld beroemde 

Vlaamsche schilder Jan van Eyck.



/

B O R S T B A L S M a r t i n  T o m s

is de Koning der Borstmiddelen î
Waarom U dan niet V O L K O M E N  genezen van een verouderde borstziekte ?
Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt doen ! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem Mart. Toms 

Te verkrijgen bij alle Apothekers óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, W etstraat, 112, Brussel

O

Q n g o lo o fl i i t l  on  toch, xoaar ! !
Baden in galvanisé met gasverwarmingstoestel aan 445 iç, 

Baden in galvanisé vanaf 185 fr.

Germain Ghekiere-Dayek
I ^ o e s e la e p s t p a a t ,  8 8 , IS E G J lE C n

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd keukengerief, waschkuipen in galvanisé, 
kinderbaden, waschfournoizen 

Groote keus van verlakte menagerestoven van de beste merken en buizestoven in eigen 
werkhuis gemaakt . , !

Gasinrichtingen  

Spoedige bediening

Zink- Loodwerk  

Matige prijzen

vAIA.

De Vallende Ziekten !
E E N  E N K E L  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is de

POEDER EPILEPSIA mji 20 &.
die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt —  de genezing brengt aan allen die 

het goed gebruiken en no oit of nooit schadelijk is.
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dan 20 j. duurden.

Te koop in alle goede apotheken i
of rechtstreeks bij den bereider

Apotheker VANDENBUSSCHE -  Meenen
Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der Vallende Ziekten wordt overal 

G R A T IS  gezonden op aanvraag.

DE SCHOONSTE K IN D E R S .....
zijn deze die dagelijks gepoederd 

worden met

D U L C 1 0 B  P O E I E R
Te koop in alle goede apotheken. DE DOOS : 1,50 FR.

Moka ! Moka !! Moka !!! 1
Dat is de Cliicorei 

die de koffie '
V E R V A N G T

V L A M IN G E N ,  v r a a g t  aan  u w en  w in k e lie r  deze C H IC O R E I

’T IS B E  BESTE > BE GO EDK O O PSTE
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m W I N K E L I E R Sz
<  Wilt gij eene goede kliën teel aanwerven en behouden
f

verkoopt dan de chicorei'

I MO IC A.

der fabriek «  V la t'. d e r e n s  R o e m »
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fâmmimxl ob. ting an
G A S V Ü R E N  van alle merken en prijzen.

G O ED E H O E D A N IG H E ID

Centrale verwarm ing

G E Z O N D H E ID S IN R IC H T IN G E N

A. Seynhaeve

Kortrijksehe Bouw- j V O L k S A P O T H E E K
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1. K O R TR IJK  ‘
— Spreekdraad 382 — i

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 
van 2 tot 5 uur.

A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 
over ’t ovememen van pachthoven in Frankrijk

Michel Yerhamme
Opmaken van P lans en Bestekken
voor ’t bouwen van huizen, villa’s, fabrieken, enz. 

Roeselaerstraat, 133. ISEGHEM g — Allerhande Verzekeringen — 

--------  î BRAND - EEVEN - ONGEVAEEEN]

» 82, Roeselarestraat, 82, ISE G H E M

Telefoon 222 . i
G E L D L E E N IN G E N

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 
G E W A A R B O R G D  W ERK, 30/7 voorwaarden

Vrienden, steunt onze adverteerders

P e c t o ï d s

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

vMZ. •aJZ' -4IA M/* vSlf -M.'- vüz.
■vb- vft» *VTO- -m- •VTV' ^  •Tft' -7R> ''JTf' •7K' •7K' W ' vft' W ' *7|Ç* ■7K: '71V' vTv-

I  V E R Z E K E R I N G E N  #
vF

Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest ! •̂Maw

BRAND EEVEN ONGEVAEEEN
aan de meest voordeelige voorwaarden

G EED PEA  ATSINGEN

H Y PO T H E K E N

/Z ij Kosten enkel 4 frank 1 

Uw apotheker heeft er !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, een frissche mond, een aangename adem.

ZORG D A T  GIJ A L T IJ D  U W  D OOS O P  Z A K  H E B T !

•iU.

W-
.jk.

STR IK TE  GEHEIM HOUDING SO L I  EDE WAARBORG

Voor alle inlichtingen zich wenden tot

J U L E S  D E N Y S
W A N T J E  P IE T E R S T R A A T , 30, ISEG H E M

Agent cler verzekering-maatschappij A N TV E R PIA  
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885

■Xk.
W
Al/.
TpF

Drukkerij J. Lannoo, Ieperscliestraat, 22-2 4, Thielt — Telefoon 169

■rfv-
AlZ.w
ai/ Twee honderd miljoen verzekerd kapitaal meer dan zes en dertig miljoen reserve ^

iâlè -XA. JK. ;W, vMZ, vMZ. sMZ. vMA AU- -JjZ.
vjv 'ÏTV' TTf» VTV' vlv vTv* vlv* '̂ Tv* vlv» *vtS <rlv vrS ■v!V' 'vfc' 'TTV vïv1' *7JV* vlv VIV' Vjv


