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Een woord op en weg.
De verkiezingen voor Kamer en Senaat zijn 

aanstaande. Laat ons hopen dat ze ons een gou
vernement znllen geven beter dan dat wij nu 
hebben.

Ons tegenwoordig landsbestuur werd genoemd 
’t Gouvernement der nationale overeenkomst.

’t Zou beter den name dragen van gouverne
ment der antinationale verdeeldheid.

W ilt ge den name geven van goevernement 
der nationale verkvvistinge, ’t en zal ’t nog niet 
gestolen hebben.

Is er wel ooit met geld gemooscht geweest 
gelijk nu ? Onze schuld, die vroeger een milliard 
of viere was, is er nu van dertig na veertig en 
gaat hooger en hooger.

’s Lands gewone inkomsten en' volstaan niet 
m<?er om zijne uitgaven té dekken. In plaatse 
van de uitgaven te beperken, of lasten te leggen 
dat inkomsten en uitgaven gelijk worden, men 
neemt zijnen toevlucht tot leeningen, waarvan de 
interesten nog eens zwaarder en zwaarder op 
de lastenbetalers wegen.

Wat zoudt ge paizen van eenen handelaar of 
fabrikant, die zijne schulden niet kunnende ver
effenen, in plaatse van zijne uitgaven in te krimpen, 
geld ontleent om door de eerste moeilijkheid te 
geraken ?

Achter de eerste zal de tweede staan en hij 
zal er nog min over komen.

Nieuw geld ontleenen, nieuwe putten maken 
om oude te vullen, totdat hij er op een einde 
in valt, en versmoort in de failliet !

Ons land gaat er naartoe- en zeere, als er geen 
verandering en komt.

Er beslaan twee middels om dat te verbeteren.
Eerst lasten leggen in evenredigheid van de 

schulden ?
’t En durft dat niemand doen, ze zouden hem 

doodsmijten met steenen !
Ten andere op vvien zouden ze die lasten leggen ?
Op de rijken, zegt men ; en daardoor bedoelt 

men de burgerij ; de handelende en neringdoende 
burgerij. Fabrikanten en handelaars winnen geld 
lijk slijk.

Als er .entwaar één is die zeere rijk wordt, ’t zijn 
er twintig die ruzie hebben om de twee einden 
van ’t jaar aan malkander te knoopen. Kijkt in 
den moniteur ; zijn er wel ooit zooveel wissels 
onbetaald gebleven als nu ? Alle momenten hoort 
men van faillieten, en ten zijn niet alleeen ver
lorenbroods en wijnzuipers die te niete gaan, 
maar ook eerlijke menschen die niettegenstaande 
hunne zorg en spaarzaamheid ook achteruitboeren.

Hoevelen die verplicht zijn goed en huizen te 
verkoopen om den dringenden nood te keeren ?

Is er hier en daar een nieuwe rijke die geld 
wint omdat hij goede slagen doet, hij en is zijn 
geld geen meester, hij verteert dat het jammer 
en schande is, eri ’t volk dat zulke dingen ziet 
bij al de pracht en dat geldverteer zegt :

Kijkt wat ze winnen !
■ Maar hoeveel zulke zijn er ?

Ondertusschen liet overgroot getal der burgers 
moet bendig zijn en krebbe bijten, en zit met 
angst en liarteklop legen dat er te betalen valt, 
omdat ze dikwijls vandage niet en weten waar 
ze ’t morgen gaan halen.

Het werkende volk heeft ook veel geld gewonnen, 
’t ware recht en redelijk dat die werklieden, 
althans die ertegen kunnen, hun deel dragen van 
de algemeene lasten.

Wie zou ze durven opleggen ?
En nu dat de nijverheid aan ’t slabakken is 

en dat zooveel fabrieken zoo goed of stille liggen, 
ffie zou nog kunnen ?

Veel weckende volk is nog slechter gescheuteld 
dan de burgerij,

K ortom ’t is overal hetzelfde. Bij burgers, boeren 
en werklieden, voor een die geld wint en weg
legt of verbrast, zijn er al menige die nauwe en 
vernepen zitten en met angst in de toekomst 
zien.

Velen zeggen : ’k zou lasten leggt-n op degenen 
die ’t hebben, ze moeten maar de die belasten 
die kunnen betalen ! Dat ’t ik ware ’k zou.......

Binst den oorleg was ’t precies alzoo. Die 
niets te doen en hadden beraamden tusschen kan 
en glazen wat de generaals moesten doen om 
den oorlog te winnen. Hadden zij in de plaatse 
der engelschen geweest ze zouden hier (aangevallen 
hebben, daar doorgebroken, en den vijand verslagen !

En ondertusschen z’en versloegen niets anders 
dan hunnen dorst !

Als bevoegde mannen in geheel die kwestie niet 
klaar en zien, en voor onoverwinnelijke moeilijk
heden staan ; ’t en zullen de herbergredenaars 
ook niet zijn die redding gaan brengen. Nu ze 
geen de minste verantwoordelijkheid en hebben 
ze zouden alles ; stonden z’er voor ’t eenigste 
wat zij doen zouden ’t ware hunne onbevoegdheid 
bewijzen !

Het tweede middel is : de uitgaven inkrimpen.
’t Zijn uitgaven die noodig en noodzakelijk zijn 

en van zulke en is er niets te verminderen.
’tZ ijn  er andere die ,kunnen ingekrompen worden.

en de toestand van het tegenwoordig gouverne
ment belet grootelijks dal inkrimpen.

Eertijds was een gouvernement verantwoordelijk 
voor zijn partij en voor ’t land.

Was er een minister die slecht bestuurde hij 
werd door zijne partij in minderheid gesteld en 
afgescheept ; zooniet de partij zelf moest de bollen 
keeren. Als in 1884 de liberale partij haar be
ruchte kassade kreeg, dan was, nevens de onge
lukkige schoolwet van 1879,- de schandelijke ver
kwisting van ’s lands centen daar voor een groot 
deel de oorzaak van.

Nu is zulks onmogelijk geworden. Geen enkele 
partij eft heeft de meerderheid en draagt ten volle 
de verantwoordelijkheid. Iedere partij heeft haar 
getal ministers. W ordt het land slecht bestuurd, 
dan is ’t niet de partij, m iar geheel het ministerie 
dat d 3n ondank draagt. Smijt eenen minister af 
omdat hij niets weerd en is, de partij stelt nen 
anderen in de plaatse die niet beter en is, en 
achter de verandering ’t blijft hetzelfde!

Een minister moet nu maar zien dat hij wel 
staat met zijn partij, zijne mannen bevoordeeligen, 
aan neven en kozijntjes en beschermelingen van 
zijn partijgenooten diensten bewijzen en postjes 
verschaffen, en ’t is toen al wel. Bestuurt hij 
slecht dat en is van geen belang.

Wauters mag met de centen van Jan en Alleman' 
ommespringen gelijk het geen handelaar en zou 
doen ; hij mag de eene dommigheid begaan na 
de andere, dagelijks een millioen en meer achler- 
uitboeren met zijn nutteloos ministerie van bevoor
rading, achter dat de coöperatieven van de socialisten 
daarbij maar profijt en hebben, dat en kan al 
maar weinig meer schelen. Hij is nutteloos en 
hij blijft !Destree mag in eenen trek negentig nuttglooze 
schoolopzieners noemen, die niets anders en doen 
dan geld kosten en in den weg loopen, —- de 
mannen van zijn partij varen er wel mee en hij 
blijft.En zoo gaat het met menig ander ministerie.

Te Brussel hoort msn gedurig van nieuwe pa
leizen en gebouwen die gekocht of gepacht wor
den om nieuwe diensten 4n te huizen,

Honderden schrijvers en schrij vel aars, die stukken 
van menschen kosten om te onderhouden, worden 
daaringesteken ; ze zitten daar verlaan te werken 
om millioenen papier en inkte te verbruiken aan 
nutteloos werk.

Onze bevolking is dezelfde gebleven als voor 
den oorlog, en wij kweeken bij duizenden bureel- 
ratten meer. Zijn we daar beter mee ?

Is ’t nu wel den tijd om al die nuttelooze 
onkosten te doen ?

Laat ons ne keer met de aanstaande kiezing 
geheel dat kotje kuischen. Weer eene katholieke 
meerderheid naar Brussel zenden, d ie ' een ver
antwoordelijk gouvernement kunne aanstellen.

Z’en zullen alzoo met ons geld den zot niet 
meer houden, en w’en zullen zoo zeere naar de 
bankroete niet gaan.

Bedevaart naar Lourdes
Verslag over de reize der afgeveerdigden 

van St TILLO’S TURNERS, 
en van de andere Iseghemsche jongens 

naar ’t verre Lourdes, 
van Dinsdag230ogsttot Woensdag 31 Oogst 1921.

(2ie Vervolg).

Donderdag, van te 7“, nadat ze ter H. 
Tafel waren genaderd en geëten hadden, trokken 
onze Brancardiers naar hun werk. Ze hielpen 
de zieken in ’t Hospitaal en droegen of voer
den ze dan naar de badplaatsen. Aandoénlijk 
is het om dââr de Smeekgebeden van priesters 
en zieken en bijzijnde naastbestaanden te hooren. 
’t Betrouwen is zeker wel ’t gevoelen dat meest 
doorslaat in alles wat men te Lourdes gewaar 
wordt; maar al stilstaan bij de badplaatsen 
gevoelt de bedevaarder dat meest. Wellicht 
den dag door, in ’t afwachten van ieders beurt, 
wordt er dââr gebeden, gezongen of gesmeekt.
— ’t Zou kunnen eigenaardig schijnen dat zieken, 
van allen aard, zonder daar veel spel aan te 
maken, in ijskoud loopende water gedompeld 
worden ; maar er is nog nooit één bevonden 
die er leed uit had; verre integendeel : ’t is 
in de badplaatsen dat, naast den tijd der 
H Sakramentsprocessie, ’t meest wonderbare 
genezingen gebeuren.

*
* *

Na het bad worden de zieken bij de grot 
gebracht waar ze, naar lust, «oolang ze willen 
kunnen bidden. Van zoohaast ze ’t begeeren 
worden ze door de brancardiers weder naar 
’t hospitaal gebracht om dan ’s namiddags 
voor het Roozenkransgebed en de Groote 
Processie wedergehaald te worden Intusschen, 
als de brancardiers bij hunne zieken kunnen 
gemist zijn, gaan ze, of beter loopen ze, de
3 kerken van ’t Heiligdom bezoeken : maar 
de onze hadden altijd zoo weinig tijd dat z e ’t 
wel 5 of ö keeren moesten hergaan en nu 
nog klagen dat ze ’t niet al gezien hebben. 
Daarover koinen we later mogelijks nog weer.

Als er iemand t’huis komt van zijne reis 
naar Lourdes, hoort men gewoonlijk de vraag 
stellen : « Hebt ge mirakels gezien ? » Eerst 
doe ik opmerken dat zulks een geheel aardige 
vraag is. ’t Ware alsof men enkel naar Lour
des ging uit nieuwsgierigheid; en als men daar 
geen bovennatuurlijke wonderen gezien heeft 
dat de reis schier de moeite niet weerd was! 
Dat is onzin ! We gaan naar Lourdes om Maria 
te vereeren en ons — met geestelijke en tijde
lijke noodwendigheden —  onder hare machtige 
bescherming te stellen ; en alhoewel te Lourdes 
buitengewone dingen te zien vallen, — en dât 
zoo dikwijls —- toch blijft dat altijd een butten- 
kanske. We blijven daar maar 5 tot 6 dagen 
en ’t zou al wel moeten passen dat juist in die 
dagen O. L. Vrouwe een mirakel bekomt van 
Jesus’ Almacht. En toch, ’k geloove dat onze 
jongens, dit maal, dat voorrecht bekomen hébben. 
Laat me dat eens vertellen.

Onze jonkheden brancardiers waren dien dag 
op dienst gedurende de processie. Er was hun 
opgelegd te zorgen dicht bij de Roozenkrans- 
kerk, om de al te nieuwsgierige menigte beleefd 
op afstand te houden. Zijne Hoogweerdigheid 
de Bisschop van Nancy droeg het H. Sacra
ment en zegende in ’t voorbijgaan eiken Zieke. 
Al op eens gebeurt er een wonder !

Onder de ergste zieken was zekere Jufvrouw 
Alice Priem, van Erquinghien bij Armentiers 
Ze is 27 jaar oud en weegt 24 kilos. Sinds 
elf jaar was ze ziek en gedurende de beschie
ting van Armentiers wierd ze daarbij door de 
stikgassen vergiftigd. Sinds drie jaar en half 
stond ze nooit van haar bed op en leefde 
uitsluitelijk met een weinig suikerwater. Ze 
was in erbarmelijken toestand naar Lourdes 
gekomen ; herhaaldelijk onder de reis viel ze 
in bezwijming en als ze bij haar zelven kwam, 
terwijl al de andere vreesden dat ze sterven 
zou, zuchtte zij : « Als ik maar levend te 
Lourdes geraak, daar zal O. L. Vrouw het 
overige doen !» En ze gerocht te Lourdes, 
maar ’t was er al mede. Den nacht tusschen 
Woensdag en Donderdag was ze in stervens
nood : de crisis ging over, maar de andere 
zieken waren overtuigd dat ze gestorven was ; 
en zóó hoorde ik den Donderdag morgend 
van ééne onzer zieken zeggen : Dezen nacht 
is in onze ziekenzaal een Fransch Meisje ge
storven ! Gestorven ? Neen, ’t lag daar ster
vende uitgestrekt qp zijn draagstoel als het 
den zegen kreeg van ’t H. Sakrament met 
eene ziekenbezorgster en een familielid bij 
haar ; en 2 of 3 minuten later, ’t stond op 
en ’t zei stillekens : « Je suis guérie ! » ’t Was 
zeer flauw, en ’t viel neder. Omstaanders namen 
het op en legden het weer op den draagstoel, 
aanmanend om stil te bijven. Maar seffens 
rechtte het zich wêer en ging eenige stappen 
vooruit om dan te vallen in de armen van hare 
bezorgers. Één onzer turners die op dat oogen
blik juist zijne oogen naar daar gericht had, 
zag het wonder gebeuren en verwittigde zijne 
maten ; en de Iseghemnaars hadden het geluk 
en de eer dichts bij te zijn als de genezene 
na den laatsten zegen met ’t Hoogweerdige, 
tusschen de geslotene rangen der brancardiers 
naar den Bestatigingspost gedregen wierd om 
onderzocht te worden. W ilt ge weten hoe er 
de Esplanadeplaats bij zulk voorval uitziet, 
dan moet ge te Lourdes zijn op ’t oogenblik 
dat er een wonder gebeurt. Een gedacht daarvan 
geven of eene beschrijving daarqver neerzetten, 
dat is allemaal geen werkelijkheid ; men moet 
dat gevoelen!... ’t Loopt alles overeind: Nie
mand, noch leeke noch geestelijke, noch 
nieuwsgierige noch zieke, noch hooggeplaatste 
in ’t burgerlijke leven noch zelfs kanonik noch 
Bisschop wordt gevrijwaard!... ’t M irake l!., 
de Macht en de Goedheid van Maria,... dât 
telt! en niets anders!!! En ’t volk duuwt en 
roept en weent en zingt allemaal dooréén : 
Magnificat anima mea Dominum ! «... en ’t is 
met de meeste moeite dat de brancardiers orde 
kunnen houden in die opwellende zee -van 
’t jubelende volk !

* *

Hoe ’t nu Jufvrouw Alice Priem stelt ? Den
zelfden avond kon zij lichte spijzen nutten ; 
en twee dagen nadien, zat ze luid haar pater
noster .te bidden samen met de andere zieken.
—  Dat getuigden onze Iseghemsche brancar
diers. —  Verders hebben we er niets meer 
over vernomen.

Is dat nu een M irake l? !..
’t Is alleszins iets anders dan de gewone 

gang van ziekten Lourdes is in die zaken 
zeer voorzichtig. Niemand zou durven loochenen 
dat er daar mirakels gebeuren. Maar wie 
beweert bij mirakel genezen te zijn, moet, 
’t jaar nadien, wêerkomen met den Geneesheer 
of met zijn getuigschrift, nopens vroegere ziekte 
en tegenwoordige gesteltenis, om nogmaals te 
doen bestätigen dat de genezing echt en voort
durend is. En bijgevolge als een zieke, van

wege ’t Lourdes Bestatigingsbureel, zijn officieel 
genezingsbewijs krijgt, mag alléén een « ziende- 
blinde» nog twijfelen. En, moesten die ziendeblin^ 
de naar Lourdes gaan, ze zouden zonder twijfel 
zelf genezen wêerkomen.—-En ’kwensche’t hun !

*
* *

’s Avonds was ’t * Keerskens processie « en 
moê van ’t werk, waren onze jongens blijde 
van te komen rusten onder de vleugels van : 
« L’Ange Gardien en L’Enfant Jésus ».

(’t Vervolgt).

Berchmansfeest.
Vrijdag in de kermisweek vierden onze stu

denten feest. Hun gild werd onder de bescher
ming gesteld van den H Joannes Berchmans, 
Patroon van de jeugd en in ’t bijzonder van 
de studenten.

’t Ging er niet om grootsche uiterlijke pracht 
ten toon te spreiden, wél om in en met en 
door feestvreugde opbouwend, blijvend werk 
te verrichten.

s’ Morgens om 7 uur was er in St Tillo’s 
kerk een algemeene Communiemis, waaronder 
een goed veertigtal studenten ter H. Tafel na
derden. Om 8 3/4 was er optocht, waar allen, 
van de knapen tot de Hoogschoolstudenten toe, 
deel aan namen. Zij togen uit hun lokaal, met 
wapperende vlag en slaande trom, langs de 
Papestraat, de Gentstraat, de Rousselarestraat, 
de Pèlichystraat, de St Hiloniusstraat, naar 
de kerk, waar een zeer plechtige Hoogmis 
plaats had, die gecelebreerd werd door Iseghem
sche Priesters, eereleden, en smaakvol gezongen 
door de studenten van het gild. —  ’t Deed 
zoo deugdoend aan te zien dat een talrijke 
schaar geloovigen de H. Mis bijwoonde. Be
ginnen de menschen te begrijpen hoe recht
vaardig en broodnoodig onze vlaamsche strijd 
is, en hoe wij hoeven vooral met bovenna
tuurlijke middelen te werken om ons Vlaanderen 
weer Vlaamsche te maken ? Mocht dat toch 
waar zijn ?

In den namiddag om 5 uur was er een ge
zellig avondfeestje in de zaal van de Congre
gatie. Al de studenten waren aanwezig en de 
geestelijkheid van stad hield er aan, met hun 
tegenwoordigheid, het studentenvolkje te ver
deren en zoo de jongens aan te moedigen in 
hun edel streven naar Hooger Leven en Zelf- 
wording.

De zaal was kunstvol versierd. Bijzonder 
schoon prijkte het beeld van den lieven 
H. Joannes Berchmans, die, van op zijn präch
tigen troon, tusschen vlaggen, bloemen en 
planten heen, den studenten scheen toe te 
roepen: «Jongens, vooruit! Gode ter eere en 
uw volk ten bate ! »

Het feest zelf beschrijven zou ons te ver bren 
gen. Zeggen wij enkel dat daar een paar genoe- 
gelijke uurtjes gesleten werden, ’t Was een echt 
kristen, Vlaamsch, studenten « Onder-Onsje » ; 
iets vóóroorlogsch !

Flinke, geestdriftwekkende redevoeringen, 
pittige kluchttooneeltjes — die de lachspieren 
vrij wat werk gaven — , opbeurende, luimige, 
Vlaamsche liederen, ’t was alles om ter puikst !

Om 7 uur onder ’t zingen van een dreunenden 
« Viaamschen Leeuw » ging de vergadering 
uitéén geestdriftig en.... « vol van dezen schoonen 
avend zoo onbegrijplijk zalig, zoo verkwikken- , 
den, zoo lavend » voor allen die daar waren, 
omdat allen er de overtuiging opgedaan hebben 
dat Vlaanderen niet dood is, -niet wil dood 
gaan, maar leven zal zijn eigen, heerlijk, volle 
Vlaamsche Leven !

Nu kunnen onze studenten weer moedig aan 
’t werk vallen, en ijveren, onverpoosd, met 
hun ijzerenkoppen koppigheid, om zelf te worden 
bekwame, overtuigde, stambewuste Vlamingen, 
die dan hun verbasterd volk weer maken zullen 
wat het vroeger was « Vlaamsch en Vroom ». 
Dat zullen zij, indien zij hun leus gestand blijven : 

Alles voor Vlaanderen 
Vlaanderen voor Kristus !

In vooruitzicht der aanstaands

Kamer- en Senaat verkiBzinpn.
Het Katholiek Arrondissementsverbond heeft 

reeds vergaderingen gehouden ten einde uit te 
zien naar schikkingen voor den aanstaanden 
kiesstrijd voor Kamer en Senaat.

Werklieden en Landbouwers hebben in hun 
vergaderingen de zaken besproken en nemen 
alle maatregelen om zich wel te doen vertegen
woordigen in ’s Lands Kamer en Senaat.

De afdeeling Burgers kwamen ook samen 
in verschillige vergaderingen onder het voor
zitterschap van M. Jos. Vanden Berghe van 
Rousselare, algemeen Voorzitter van den Katho
lieken Kiesbond te Rousselare.



Als werkelijken kandidaat van den Senaat 
afdeeling burgerij wierd M. Jean Mahieu, 
Burgemeester van Rousselare voorengesteld en 
als plaatsvervanger M- Van Baeveghem-Thien- 
pont Burgemeester van Meulebeke.

Voor de Kamers M. Alois Vande Vyvere 
Minister van Ekonomische Zaken en Verwoeste 
Gewesten.

M. Gilot, bestuurder der West-Vlaamsche 
heropbouwmaatschappij te Rousselare en als 
plaatsvervanger M David, Notaris te Cools- 
camp.

ln eene vergadering Vrijdag 16 Sept. gehouden 
te Rousselare, voor de afgeveerdigden der ver
schillige kiesbonden, en vertegenwoordigers der 
katholieke gezindheid van het arrondissement 
Thielt-Rousselare, heeft M. Vanden Berghe in 
eene prachtige rede uiteengezet hoe de zaken 
stonden, en welke p o g in g e n  er gedaan geweest 
waren om goede en bekwame mannen te vinden 
bijzonderlijk tot eene degelijke vertegenwoor
diging der burgerij.

Verders deed de geachte spreker uiteen, dat 
na alles overwogen ea uitgezien te hebben, zij 
geloofden een bekwamen man gevonden te heb- 
hen in M. Gilot bestuurder van de West-Vl. 
heropbouwmaatschappij te Rousselare. Deze heer 
verblijft sedert 2 jaar in deze Stad, en heelt 
in zijn hoedanigheid van beheerder der herop
bouw, sprekende en overtuigende bewijzen ge
leverd van hooge bekwaamheid, werk- en durf- 
kracht tot in de stoutste ondernemingen. De 
heropbouw in de verwoeste streken van Rous
selare die met zulke reuzenschreden zijn voor
uitgegaan, is het werk van hem.

Op verzoek der aanwezigen heeft M. Gilot 
zijn programma voor wat de burgersbelangen 
betreft uiteen gezet. Programma die door al de 
aanwezigen gunstig aanhoord, en als goed aan- 
veerd wierd. Verders voor wat zijn verklaring 
onder opzicht van degelijke burgerinrichtingen 
en burgerbeweging betrof, heeft hij ten vollen, 
aan de verwachting van eenieder voldaan.

Zijn programma stemt ten vollen in met de 
eisschen en noodzakelijkheden van den tijd.

Over taalkwestie, minimum en maximum 
programma wierd hij ook ondervraagd, evenals 
over den soldatendienst en ’t leven onzer jongens 
In de kazerns en andere belangrijke punten. 
Op aanvraag gedaan aan het bestuur van den 
Arrondissementsbond, stemde M. Jos Vanden 
Berghe en M. Gilot toe verleden Maandag 
naar Iseghem te komen, alwaar zij voor de 
vergadering der katholieke kiezers van Iseghem 
gesproken hebben.

Het was M. Jos. Vanden Berghe die met 
zijn welsprekend woord de vergadering inleidde 
en klaar uiteenzette hoe de zaken stonden, wat 
er gedaan geweest was, en wat er behoorde 
gedaan te worden. Zijn hertelijk en diep door
dacht woord boeide de aandacht van al de 
toehoorders. Elkendeen verstond wat er was 
en wat er moest gedaan worden, bijzonderlijk 
voor de zaak der burgerij en zijn vertegen
woordiging in de Kamer.

Op verzoek der aanwezigen zette M. Gilot 
zijn programma uiteen juist gelijk hij het in 
Rousselare gedaan had daags te voren. M. 
Gilot wierd hier ook uitleg gevraagd, en nadat 
hij de zaal verlaten had, wierd vrijelijk onder 
al de aanwezigen de voorstelling zijner kan
didatuur besproken.

Het algemeen gedacht was dat men voorzeker 
niemand beter hadde kunnen vinden in ons 
arrondissement om de burgerij te vertegenwoor
digen. M. Gilot is geen man van belofte, ’t is 
een man van daad, van sprekende feiten, ge
tuige 't gene wij door hem zagen opbouwen 
sedert den wapenstilstand.

Duizende hectaren herbouwde gronden waarop 
sedert 2 jaien van hier onze westersche boeren 
een rijken oogst van vruchten opdeden, gelijk 
het menschen van zeer hoogen ouderdom beken
den nog nooit is geweten geweest, waren 
door de zorgen van M. Gilot van woeste wilde 
braakgronden in zulke weelderige landerijen 
herschapen.

Onze belangen vertrouwd in de handen van 
een man die zulke uitstekende bewijzen gegeven 
heeft van stoere werker en degelijken inrichter 
mag men waarlijk zeggen, is op het zand niet 
bouwen.

Zijn verleden is w a a r b o r g  voor de toekomst. 

Ook gelooven wij dat overal waar men het 
overtuigende woord zal hooren van M. Gilot, 
en waar men zijn prachtig programma der 
burgerij zal te hooren of te lezen krijgen, men 
waarlijk zal mogen zeggen dat het kies-arron- 
dissement Thielt-Rousselare nog nooit zulke 
k n a p p e  Volksvertegenwoordiger zal gehad hebben 
voor de burgerszaken.

Indien deze raadpleging volstaat, zal er nader
hand overgegaan worden tot het définitief 
aanstellen der kandidaten in vooruitzicht tot 
de algemeene samenstelling der volledige lijst 
van Kamer- en Senaat-verkiezingen.

In de vergadering zelve stelde men voor 
de burgerij te doen stemmen voor die kandida
ten, doch een der aanwezigen deed opmerken, 
en met recht en reden, dat de bijeenroeping 
geen stemming voorzag, en vele die niet aan
wezig waren hadden voorzeker willen deelnemen 
aan de stemming. Die tegenwoordig waren 
stemden dus, er. ’s anderendaags wierden deze 
die niet tegenwoordig waren verwittigd dat 
zij konden deelnemen aan die raadpleging in 
de zaal der Congregatie van 6 tot 8 ure ’s avonds.

’t Spreekt van zelfs dat Minister Vande Vyvere 
aan ’t hoofd blijft van onze katholieke volks
vertegenwoordiging.

Heer Jan Mahieu gaat over naar den Senaat. 

Onze geliefde Senator Baron Karei staat aan 
’t hoofd van de lijste voor den Senaat. Voor 
hem en is er geen propagande te maken. 
Waar zijn name staat daar stemmen allen 
partijen evengelijk. Niemand meer dan hij 
is de vertegenwoordiger van geheel het volk 
in de hooge Kamer.

Heer jan Mahieu is als volksvertegenwoor
diger te varvangen en ’t is om de kwestie te 
bespreken en zijnen plaatsvervanger aan te 
duiden dat de vergaring van Maandag laatst 
bijeengeroepen was

Rousselare heeft den man gevonden ; en 
Heer Joseph Vanden Berghe is het Maandag 
laatst in een prachtige rede komen uiteendoen.

Een wedstrijd onder de luchtvaarder
DE BEKER GORDON-BENETT.

Verleden Zondag hebben te Solbosch bij Brussel 
verschillige luchtballons opgegaan die in wedstrijd 
waren tot het winnen van eenen prächtigen beker. 
L/e ballons waren op 2 reien geplaatst, tenten waren 
er voor de luchtvaarders, voor de drukpers, de 
druadlooze télégraphie, enz. Van uur tot uur wierd 
het nieuws over weder en wind door de .draad- 
looze télégraphie medegedeeld. E r waren 14 me
dedingers tot den prijskamp. Duizende toeschouwers 
woonden het vertrek der luchtreizigers bij. Soldaten 
en gendarmen deden den ordedienst. Vele bijzon
dere personagen van de hooge wereld waren op 
de tribunen om den opgang der ballons waar te 
nemen. Om 4.10 vertrok de ballon der. vertegen
woordigers van Engeland dan volgden die van 
Frankrijk, de Vereenigde Staten, enz. enz.

Toen de Belgica opsteeg was er een der soldaten 
die moest helpen, toen bevel kwam a l l e s  l o s  

in het touwwerk bleef haperen. De jongen ging 
de wolken in en elkeen vreesde. Op het hulp
geroep van ’t publiek zagen de twee inzittenden 
van den ballon den soldaat hangen en trokken 
hem in de mande en van daar bij hen. Alzoo 
waren de angstvolle slonden van ’t publiek en 
van den armen sukkelaar van den soldaat verdwenen. 
Eerst was het nieuws dat het een soldaat was, 
genaamd Boone, uit de Vlaanderen ; later is het 
gebleken dat de onverwachte 
daat een andere zou zijn 
name Brépolx.

Maandag morgen om 0 ure is de eerste lucht
ballon gedaald in Engeland. De Belgica mét den 
onverwachlen luchtvaarder daalde te Bridford op 
500 km. van Brussel. Brépolx den onverwachten 
luchtvaarder had een groot succes in Engeland. 
Hij was ter plaats waar hij nedergedaald is door 
honderden pholographen ’ gephotographeerd. Hij 
zegt er gelukkig van afgekomen te zijn, maar heeft 
weinig goest om nog zulke reizen mede te maken.

luchtreiziger-sol- 
van rond Brussel met

—  Het jaar 1922. — Nieuwjaar valt op eenen 
Zondag tot groote verveling van hen die een 
boventalligen vrijen dag betrachten.

Assche Woensdag valt op 1 Maart, zoodat 
heel die maand de Vastenmaand zal zijn.

Paschen valt op 10 April ; Sinxen 4 Juni. 
Allerheiligen valt op een Woensdag en Kerst
mis op een Maandag.

De Nationale Feestdag, 21 Juli komt op 
eenen Vrijdag.

Hoenderbond “  ’T NEERHOF ,, Iseghem

Hoendertentoonstelling
in de Fabriek der HH. Dupont, Albrechtlaan,

op  Z on d a g  8 ,
M iaandag 9  en  Z o n d a g  Ï O  O c to b er  1 9 3 1 .

Honderde dieren zijn reeds ingeschreven 
voor den grooten Prijskamp.

Van verre en bij komen de deelnemingen 
toe, en de Tentoonstelling belooft alle andere 
in pracht en luister te overtreffen.

Het is de eerste maal. sedert den oorlog, 
dat zulk eene tentoonstelling in Vlaanderen 
plaats grijpt, met het doel niet alleen sierlijke 
dieren ten aanschouw te geven, maar bijzon
derlijk om den hoenderkweek in onze streken 
aan te moedigen.

Alle bezoekers, van stad en te lande, die 
lust hebben om den kweek aan te gaan, zullen 
hier hunnen keus kunnen doen, en een ras 
inspannen dat hun de beste voordeelen waar
borgt. Wie begoest is op vleeschkiekens zal 
er daar zien naar beliefte, en duiven kunnen 
koopen of broedeieren bespreken. De legsoorten 
zullen even talrijk en afwisselend zijn. De 
loten van Iseghemsche Koekuiten zullen vooral 
merkweerdig zijn.

Die begeert te exposeeren wende zich dade
lijk bij den schrijver M. V a le re  LARIDON, 
of kome dezen avond, met het inleggeld, naar 
den Café Royal, Nieuwstraat.

Later Berichten.
Bij het ter pers gaan vernemen wij dat 

Hare Majesteit de Koningin het volgende te
legram naar Iseghem heeft doen zenden :

M. Camiel Vanden Berghe,
Voorzitter van den Hoenderbond 7 Neerhof

Iseghem.

De Koningin belast m ij U te laten weten dat 
hare Majesteit aan de Hoendertentoonstelling, 
welke uw comiteit inricht op 8 October aanstaande, 
hare hooge bescherming verleent. Z ij zal ook 
een lot kiekens opsturen.

(Get ) Baron de Traux de Wardin, 
Secretaris der Koningin.

Deze hoogst vereerende onderscheiding die 
onze Hoendermaatschappij komt te beurt te 
vallen, zal ongetwijfeld grooten indruk maken 
op onze bevolking.

Eenieder weet dat Hare Majesteit, korts na 
den wapenstilstand, alhier een bezoek bracht 
bij den Heer Dr Depoorter, ondervoorzitter van 
den Hoenderbond, om hem geluk te wenschen 
over het heldhaftig gedrag van zijne drie zoons 
soldaten. W ij weten niet of wij Hare Majesteit 
nogmaals ter gelegenheid der Tentoonstelling, 
in Iseghem mogen verwachten. Maar zulk be
zoek isnietuitgesloten. Alleszinszal bovenstaande 
telegram veel bijbrengen tot het welgelukken 
der Tentoonstelling. De inrichters mogen fier 
zijn op den blijk van hooge welwillendheid 
die onze vorsten aan de Maatschappij betuigt, 
welwillendheid die ons niet teenemaal verrast, 
want wij weten dat H. M. geene gelegenheid 
laat voorbijgaan om hare belangstelling te be
wijzen in alles wat voordeelig kan zijn voor 
de verwoeste streken. De heropbeuring van 
den landbouw en het herleven van den dieren- 
kweek zullen grootelijks medehelpen tot den 
herwordenden bloei van Vlaanderen ; en vooral 
voor de nederige landslieden is de kiekenkweek 
bestemd om hun veel hulp te verschaffen. Na 
de Tentoonstelling zal de Hoenderbond ’t Neerhof 
opnieuw herbloeien, en de buitengewone be
langstelling die onze Vorsten hem komt te 
betoonen, en waarvoor het bestuur Haar eer
biedig dank zegt, zal den iever en den vlijt 
der leden scherpen tot vooruitgang van den 
Hoenderteelt.

T RA M LIJN EN

Iseghem-Wevelghem en Iseghem-Ardoye,
Woensdag 21 dezer had. te Brussel bij de Na

tionale Maatschappij van buurtspoorwegen de aan
besteding plaats tot het herleggen der tramlijnen 
Wevelghem-Iseghem, bestek fr. : 22,400.

Wij voorzien dus dat dezen tram in ’t korte 
wederom zal rijden lol nut en voordeel onzer stad 
en naburige gemeenten. Zal er nu terzelfdertijd niet 
uitgezien worden Om de twee lijnen Wevelghem- 
Iseghem en Ardoye-Iseghem te verbinden?? De 
kwestie is mij dunkens ’t oplossen weerd des te 
meer er ernstig sprake is de Leyevaart met Zee- 
brugge te verbinden.

In die verbinding met Zeebrugge, onze ijzer- 
wegen en tramlijnen ligt er eene rijke bron van 
welvaart voor handel en nijverheid. Dit maakt 
deel van ’t programma der burgerij die door onze 
volksvertegenwoordigers der burgerij op ’t voorplan 
van hunne betrachtingen dient te staan.

O U G K E I S T E 3 .

Nogmaals komt Arthur Vandecasteele, met 
zijne honden, ras r Groote Deensehe Doggen, 
eene schitterende overwinning te behalen op 
de Internationale Hondéntentoonstelling van 
den Belgische Herdershond-Club te Brussel

h a m l e t  e m i n i e
kampioen kampioen

Eere Prijs Eere Prijs
Ie Prijs Nieuwelingenklas I e Prijs
I e Prijs Begrensdeklas I e Prijs
Ie Prijs Openklas I e Prijs

Ie Prijs in de Koppelklas

De beste gelukwenschen van de Honden
sportvrienden.

Priesterlijke Benoemingen 
Bisdom van Brugge.

Z. D. H. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft 
benoemd tot : Bestuurder van het Sint-Pietersge- 
gestichl te Blankenberge, de E. H. E . Tack, 
leeraar aan het St-Leogesticht te Brugge, vervan
gen door den E . H. M. Slruyve, diaken in het 
Seminarie. —- Tot leeraars aan het St-Lodewijks- 
kollege te Brugge, de E E . HH. J . Dusolnir, 
kandidaat in natuurlijke wetenschappen, student 
te Leuven, en M. Geerebaert, student in wijsbe
geerte en letteren te Leuven. Tot bewaker in 
hetzelfde gesticht, de E. H. Eggermont, leeraar 
te Thielt. — Tot leeraars aan het St-Pietersgesticht 
te Blankenberge, de E E . HH. M. Behaeghel en 
.1. Muyssen, priesters uit het Seminarie, en M. 
Rooryck, diaken uit het Seminarie. — Te Thielt : 
Tot bewaker de E. H. R. David ; tot leeraar 

. de E . H. J. Van Haecke. —  Tot leeraars : Te 
Oostende, de E. H. J . Lovvie ; te Veurne, de 
E . H. L. Pil ; allen diaken aan het Seminarie.
— Te Avelghem : PL H. R. Speybrouck en E.
H. A. Van Ackere, gewezen leeraars aan hst St-Pie- 
tersgeslicht te Blankenberge. —  Te Rousselare :
E. H. M. Vander Meersch, gewezen bewaker te 
Iseghem. Te Iseghem : E . H. R. Gheeraert, 
gewezen leeraar te Avelghem. — Te Thourout : 
de E. H. P. Sintobin, gewezen bewaker te Rousselare.
— E. H. Aimé Rosseel, onderpastor te Harelbeke, 
zoon van wijlen M. Joseph Ross^el-Van Eeckhoultô, 
is Pastor benoemd te Steenkerke, in vervanging 
van E. H. Van Hoenackere, aldaar overleden.

Huldebetoog aan M. Jean Maliieu-Liebaert
Burgemeester der Stad Rousselare, 

en V IJF T IG JA R IG  JU B ILEU M  
der inrichting van den Katholieken Kring 

in voormelde Stad.

Op Zondag 2 October aanstaande zullen de 
ingezetenen dezer stad Heer Jean Mahieu hul
digen als burgervader, en tevens de stichting 
herdenken van hun Katholieken Kring. Het 
programma der feest is vastgesteld als volgt : 

Om 9 1/2 voormiddag in het lokaal « P a tr ia  * 

Vergadering van al de Katholieken van Stad 
om stoetsgewijze met ’t muziek aan ’t hoofd 
ter Hoogmis te gaan in St Michielskerk. 

Gedurende de Hoogmis Sermoen.
Na de Hoogmis feestzitting. Sprekers Minister 

Vande Vyvere, Volksvertegenwoordiger Frans 
Van Cauwelaert en M. Jos. Vanden Berghe.

Om 1 ure Banket bij inschrijving 15 fr. per 
man.

Bijtredingen tot dit feest worden verwacht 
van alle gemeenten van ’t Arrondissement.

OOST-WEST, T’HUIS BEST... w ant. . ZOO
ALS HET KLOKJE T ’HUIS TIKT, TIKT HET 
NERGENS. — W aarom  uw  geld in vreem de 
handen en tegen vreemde w aarden laten , w an
neer gij in uwe streek, achtbare en v e rtro u w 
bare V ertegenw oordigers vindt, die gij sinds 
ja ren  kent, en U met de meeste bereidw illigheid 
en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

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

’sjaars. — 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 finantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht iu 1909. — Posteheck-Kekening 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.

B. — Waar de Maatschappij niet vertegen -

Bij UITSCHEIDING TE KOOP :

3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca
mions 5.000 en 10.000 kgr. dragende, 1 hand- 
ophaalmachien met 500 kgr. vrachtvermogen ; 
zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem- 
handelaar te Emelghem.

STAD ISEGHEM

V R IJE  VAKSCHOOLl
Schoenmaken - Patroonmaken - Schrijnwerk

Inschrijving voor het Schooljaar 1921-1922

—  OF> Z O N D A G  3  O C T O B E R  —
van 9 tot 10 ure

in het lokaal der Vakschool, ingang Wijngaardstraat.

Wie reeds ingeschreven is bij den Bestuurder moet 
zich Jiiet meer aanbieden. ]

Voor het Schrijnwerken en het Patroonmaken moeten ] 
de oude leerlingen opnieuw hunne aanvraag doen.

De nieuwe leerlingen voor de vaklessen van Patroon
maken moeten ten volle 17 jaar oud zijn.

Verzoek de eenzelvigheidskaart of het huwelijksboekje 
mede te brengen.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Marguerite Maerten, dv. Achiel en Rachel 
Vanlede, — Joanna Velghe, dv. Remi en Marie 
Vercaigne. — Roger Guillemyn, zv. Kamillus 
en Rachel Neirynck. — Marcel Mestdagh, 
zv. Joseph en Maria Leenaerts. — Achiel 
De Forche, zv. Odile en Octavie Tuyttens.

STERFGEVALLEN :

Remi Mestdagh, vlaswerker, 28 j. zoon van 
Fredricus en Pharailde Vanneste. — Maria 
Steyaert, 44 j. weduwe Withoek Constantin.
—  Noëlla Mattan, 8 m. dv. Achiel en Jeannette 
Decock.

HUWELIJKEN :
Arthur Vico,, borstelmaker, 24 j. en Maria 

Van Caster, dienstmeid, 23 j. —  Jérôme Be- 
heydt, vlaswerker, 22 j. en Palmyre Desmet, 
huiswerkster, 22 j.

Uwe BRANDVERZEKERINGEN 
zijn niet meer in regel ! !

Zoo gij het bedrag nwer 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 bemiddeling van :

J. M il l ie , 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.
Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 

met of zonder verzekering. Gemakkelijke voorwaarden van terugbetaling.
Spaarkas : loopende rekening : 3/60 %  ; 2 jaar4 °/o en 5 jaar, 4,50 °/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 geld be
zit, wilt gij dit geld voordeelig vinden ? wend ü  tot

M Ë R O A T Q B .

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 
Voorbehoud . . . . » 145,099,540,45

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

S t o r t i n g e n  o p  d e  S p a a r b o e k j e s  

g e v e n d e  3  o /o  i n t r e s t  

z u i v e r  v a n  b e l a s t i n g e n  

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de
Banque de Courtrai

AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 
Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper.

DE BANQUE DE COURTRAI vervangt kosteloos 
aan hare winketten de Belgische Schatkistbons der 
Muntherstelling. 

L a  JP lu s  M o d e r n e

JL a  M e i l l e u r e

L a  M o i n s  C h è r e

t i
C’EST LA

N.
woordigd is, kunnen alomgeaehte 
voor een agentschap aanbieden.

personen zich

FORD.,
The Universal Gar

N o u v e a u x  P r i x :
Touring, 4-5 places . . . fr. 9,950

Id. id. avec dâm irreur électrique fr. 11.200 
Runabout, 2 places . . . .  fr. 9,000

Id. id. avec démarreur . fr. 10,250
Chassis ordinaire pour taxi et camionnettes fr. 7.850 
Châssis camion pour charge . . fr. 10.500

utile de 1250 kg., monté sur gros pneus.
AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE

G A R A G E  M O D E R N E
rue des Horticulteurs 

(Té léphone  5 0 6 ) C O U R T R A I

Atelier de Réparation de toute marque.
Tournage, Fraisage, Rectification,sÿSoudure autogène,
Réparation de Dynamos de voitures, Charge d’Accu- mulaleurs.
A C H A T  V E N T E  L O C A T I O N  

P n e u s , H u i l e s  e t  A c c e s s o i r e s .

Le T ra c te u r  F o rd io n  e s t l ’ idéa l e t le  rê ve  de 
to us  le s  L a b o u re u rs  consc ienc ieux.



ST AD  ISEGHEM

OJP Z O N D A G  1 6  O C T O B E R  1 9 3 1  

Groote Prijskamp op twee nieuwe

- B I L J A R D S  -
van het huis Leon Verduyn

in 't Gasthof “ DE GOUDEN LEEUW,, Gentstraat,

bij Valère CLEMENT-DE MASURE.

aso F’.Ft. j>ir p r i j z e iv

Verdeeld als volgt : 100, 70, 50, 30 en eene aohoone 
verrassing voor de grootste serie.

Het begint om 2 1/2 ure zeer stipt.

Te Koop “ TUBA ,, goede keus. Voor nadere 

inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

—  K O S T S C H O O L  —

der Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis
(Apostolinen)

: : BERCHEM bij Audenaerde.

Lager en m iddelbaar onderwijs. H andels
wetenschappen, en H uishoudkunde. Vreemde 
talen. Snelschrift en schrijfm achien. N aaischool.

Kostgeld : 82 5 fr.
E inde der vacantie : 26 Septem ber.

G R O O T E N  A F S L A G
OP

W e kkers en Regulateurs
BIJ

A. JWoeDaert-lïoppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

V erloren •

jonge duif. Roode tuimelaar Ring V B 16648 — 21. 
Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 
Canal tegen goede belooning.

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

Ä .  ö e v o s H P i l l e t )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 
VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten. 

REGELM ATIGE TROUWE -  —
-  -  E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G  

M ATIGE P R IJZ E N .

TTmiffrnffriim.TriiTrf.an

ie ()rac/>t Je/-1 teédere.
"3 is de /̂ odev^n hetQogenbhk '

GEBKuiK de Z akjes IR IS ^
&» zult naarde rnade «un en' IR 15"zal u 
toèlaten uw/2 toiletten tot het oneindige te veranderen

Nooit gene mislukking met IRIS ^ f
h f OueraJ Verkrijg baar

IRISoerft enherverft koud. 
BLOEZEN, CÛM.m/Sü#S, H0KK5N, 
KMrEN,BELE6t£LS, UNTEN, fit

HHU, IRIS

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D IV l .  IV IO R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R a y m o n d  M A E S

“  Marktstraat, 44, I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

=  P A S T A

B Û N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 
1/2 KILOS

Spec ia lite it voor Su ikerbakkers  

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Technisch Bureel W. VERCOUTERE
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : ^estuur^ 29687"12’ ^  18 ^  Teldgramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzereonstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.

TechniscO-bestuurder :

D. M. de NQRONHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Raadgevend-lngenieur : 

Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaodsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDÄLIE

Filiaal : 5, de Pèlichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, ü  

W, VERCOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.

&

ar

H. VAN GORP & CIE A n t w e r p e n

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

CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.

“  R O U S S E L A R E  rechter oever der vaart —
— ------------------------------“ ZEESTERRE ,, —

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
G r o o t e  h o e v e e lh e d e n  a l l e  d a g e n  b e s c h i k b a a r

 —"--------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N --------- ------
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GHÉDIT FONGIEß D’ANVEflS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.00 0 .000

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

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

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

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4.00 7 ° 

4.50 °/°

5.00 °/°

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, EDgelseh en 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 Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

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

Rergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E H M A . I N  D I C K
t e le fo o n  338, ~ 73, Coupure, GENT.

F te c h ts tr e e k s c h e n  in v o e r .

Sehr ij nwerkers
gevraagd bij J oseph MARTIN-VANDEN BERGHE, 
Aannemer, Steenpntje, ISEGHEM.

Opentoare V  er ko oping

van zeven

Woonhuizen en Land
onder

I S E G I I E M  e n  E M E L G H E M .

OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone.

Woonhuizen met Land
te

De Notaris T—E :  CORBESIER  te
Iseghem zal openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.

Koop I. — Een Woonhuis, zijnde de zuidkant eener 
driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen te 
Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie B, 
nr 321a en deel van nr 320a, van de helft, te nemen 
van deze partij land langs den zuidkant, samen groot 
volgens kadaster 7 a. 30 centa.

Gebruikt door Vrouw Wed. Joseph Geerland-Samoye, 
mits 11,50 fr. per maand, lasten vrij.

Koop II. — Een Woonhuis, zijnde het midden der 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en geleden te Iseghem. wijk Zevekote. in -’t kadaster 
bekend Sektie B, nr319a en deel van nr 320a, voor de helft, 
te nemen langs den noordkant, samen groot volgens 
kadaster 7 a. 48 cent.

Gebruikt door Heer Henri Werbrouck, aan 11,50 fr. 
per maand, lasten vrij.

Koop III . — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
eener driewoonst, en medegaande erve staande en gelegen 
te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie 
B, nrs 325a en 324a, en voor eene gezamentlijke grootte 
van 3 a. 40 cent.

Gebruikt door Heer Victor Van Walleghem, mits 
9 fr. per maand, lasten vrij.

Koop IV . — Een Woonhuis, zijnde de midden van 
bovengezegde driewoonst, medegaande erve, in ’t kadaster 
bekend Sektie B, nr 325b en voor grootte van 1 a. 30 cent.

Gebruikt door Heer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, lasten vrij.

Koop V. — Een Woonhuis, zünde de oostkant van 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in het kadaster 
bekend Sektie B, nrs 326a en 327b en voor eene ge
zamentlijke grootte van 3 a. 52 cent.

Gebruikt door Heer Joseph Lamotte, mits 9 fr. per 
maand, lasten vrij.

De laatste 20 O/o pachtverhooging door de wet toe
gestaan werd niet toegepast.

GEMEENTE EMELGHEM.

Koop VI. — Een Woonhuis, zijnde de oostkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, 
staande en gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, 
in 't  kadaster gekend Sectie A, nrs 914, 915 en 912 voor
ein gezamentlijke grootte van 2 8  a. 8 6  cent.

Gebruikt met koop V III door Heer Henri Demeule- 
naere, mits 270 fr. s’ jaars, lasten vrij tot 1 November 
aanstaande Bstaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V II. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
van bovengemelde tweewoonst, afhankelijkheden en mede
gaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, in ’t kadaster bekend Sectie A, nrs 916a 
en 917a, en voor eene gezamentlijke grootte van 19 a. 
0 2  cent.

Gebruikt door Heer Cyriel Debusschere, mits 105 fr. 
s jaars, lasten vrij tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V III. — Eene partij Zaailand, bruikbaar als bouw
grond, gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in ’t ka
daster bekend Sektie A, nr 909 en voor eene grootte 
van 21  a. 2 0  cent. ; palende zuid aan eenen gravierweg,

De laatste 20 O/O pachtverhooging door de wet toege
staan werd niet toegepast.

Gebruikt met koop VI.

De oorlogsschadevergoeding wordt medeverkocht.

• Z T T T I I V G E 1 V  :

TOESLAG : op Dinsdag 4 October 1921, ter herberg 
“ De Groote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
Verstraete, telseghem, om 2 ure namiddag.

te ISEGHEM, Sloore.

De Notaris L B  C O R B B ä l G R
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

Koop I. — Een W o o nh u is  mît afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in 't kadaster bekend Sektie C, nrs 514b, 515 en deel 
van 512b, groot 23 a. 85 cent.

Gebruikt door H. Achiel Descheemaeker aan 157.50 fr. 
’s jaars, lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop II. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nrs 513b en deel van 
512b, groot 17 a. 08 cent.

Gebruikt door H. Remi Tieghem aan 157,50 fr. 's jaars, 
lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar aHe 
zes maanden de helft.

Koop II I .  — Een W oonhu is  mît afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 489b en deel van 438, 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

Gebruikt door H. Henri Seghers aan 150 fr. 's jaars 
lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Bataalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop IV  A. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore," 
in ’t kadaster bekend Sektie O, nr 437 en deel van nr483, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV  B. — Een partij Zaa ila nd , gelegen te 
Iseghem, wijk Sloore, in ’t kadaster bekend Sektie C. 
deelen van nrs 489a en 493a, groot 18 a. 51 cent.

Beide koopen gebruikt door H. Petrus Vergote aan 
161 fr. ’s jaars, lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. 
Betaalbaar alle ze3 maanden de helft.

Koop V. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 490 en deel van 
489a en 493a, goot 22 a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloys Druppels aan 161 f r . ’s jaars, 
lasten vrij, tot den 1. Oitobar aanstaande. Betaalbaar 
alle zes maanden de helft.

ZIXTI1VG-EIV :
T0E3LAG : op Donderdag 6 Oktsbar 1921,

om 2  ure namiddag ter herberg “Sint Hilonius , be
woond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

De koopers worden vriendelijk verzocht hun trouw
boekje of een uittreksel hunner geboorteakt mede te 
brengen.

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 19 Sept. — Haver, 65 tot 75 
peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 35 à  40 
Boter 14-i5,00 fr. dek ; eieren ’t stuk,- 0,05-0,00 
koolzaadolie, 260 tot 275; lijnzaadolie, 195 tot 
197 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
80; sodanitraat, 8 3.00; ammoniak, 81.00 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 108 tot 110 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 tot 8.

Markt van Iseghem.
24 Sept. — Boter 14 tot 15 fr. — Eieren 65 ct.

W ie  G e l d
noodig- h e e ft  o m  te  b o u w e n  o f  h u iz e n  
te  k o o p e n , w e n d e  z ic h  in  v o l le  v e r 
tr o u w e n  to t

A L F O N S  D E V O S
10, TRAPST RAAT, 10

BRUSSEL.
L eeninçren  op  H y p o th e e k . — V e r z e 

k e r in g e n .  —  V o l s t r e k t e  g e h e im h o u d in g  
v e r z e k e r d .



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.

U i t  -ter* h a n d  -te k o o p  :

Eea schoon eo gericïig WOONHUIS
Voor alle inlichtingen wende men zich hij 

PROSPER VANHAVERBEKE, Molenweg, 1.

XJit ter liand te koop

eene zeer goede partij

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

Gr. ot 50 aren 92 centa.
g e le g e n  te  I S E G H E M

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).
Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

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

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOED IGE  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke

I  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

à Specialiteit van Gepreste Gimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

o:< p è l i c h y s t r a a t ,  1 2 ,

recht over St Hiloniuskerk ISEGHEM.

flmand Denys-floehepied
_ Dweersstraat, 17, IS E G H E M

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U IS  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 ju ist 
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 uitgelezene glazen en alle verschiliige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t  stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en 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 :

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

De Heer WATTS, 
volgens foto.

Een wonderbaar geval :
Van het steen genezen 
op 7 6  jarigen leeftijd

Het is een ware triomf te zien dat levens
gevaarlijke, ingevoekcrde ziekten, na vier 
jaar lijdens, zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. A l kunnen de 
eerste kenteekens niet van ergen aard zijn, 
loch is er niets pijnlijker en gevaarlijker 
dan een volledig ontwikkelde lendenziekte.

« Ik  was 1>c 1k ‘i >( met een vreeselijke pijn 
in den rug en brandende steken in de blaas. 
Ik  werd er ganseh door in de war gebracht 
en dcor een piszwakte verveeld. Op zekere 
oogenblikken leed ik zoodanig dat ik mij 
onmogelijk bukken of in ’t bed omdraaien 
kon. Gedurende maanden verergerde mijn 

'toestand steeds, al beproefde ik ook allerlei 
geneesmiddelen, doch te vergeefs. Na vier 
jaa r  had ik allo hoop op genezing verloren.

« Op zekeren dag hoorde ik over de pillen 
De W itt voor lenden en blaas spreken ; ik 
schafte mij een doosje als monster aan. Het 
scheen me te verlichten. Na de tweede doos 
werd ik uit de pisblaas van twee leelijke 
groote steenen en verschillende kleinere, al 
bedekt met scherpkantige kristallen, ver
lost. D it viel op 30 December 1913, om 6 u. 
's morgens, voor. Ik  toonde de steenen aan 
den doktor, die heel verwonderd was dat 
zulks zonder heelkundige bewerking ge
beurd was. »

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

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

Op 11 Februai 1918 schreef de Heer
W atts :

« Ik  ben gelukkig u te kunnen zeggen dat 
ik  van mijne vroegerè ziekte niets meer 
gewaar geworden ben. Ik  dank u hartelijk 
voor de wonderbare genezing die de pillen 
De W itt mij aangebracht hebben, niette
genstaande mijn ouderdom van ongeveer 
80 jaar. »

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

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

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

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, verzekert u dat 
het echte pillen De^Yitt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flescli een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. I)e W itt & C® Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

De pillen De W’itt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in  ganseh de

beschaafde wereld verkocht. < Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De W itt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het dichtsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

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

E.-C. I)e W itt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

ALLEEN TE BEKOMEN
B I J  D E N  U IT V IN D E R

L Ä X E J V l Ä E f

Opvolger van A. RoJenbach, ISEGHEM

Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W IT G O ED . 

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUW E BEDIENING.

Verkocht te Iseghem , bij V e rh a m m e , 13, Marktstraat; W yffe ls , 53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugstr.

VERKOOP IN ’T GROOT EN IN ’T KLEIN
VAN

Versehe en ingelegde Viscli

PEKEL HARING 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Isidoor VANBEYLEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM.

Doctor H. Van Quaetliem 
Specialiteit vai Tanden en Gebitten

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

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
fn coutil of leder ;Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri M e r t o i i - L a p e
KASTEELSTRAAT, 10 

---------- IS E G H E M  ----------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Soielbrouwarij Gebroeders Callebaiit, Wieze
- - Bock. en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige pr/jzen. OnmogüUjks Concurentie.

I N  DE GOUDEN PLUIM

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN
Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

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

ELLEGOEDEREN, enz.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM

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

MOEDERS vooraileer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie on mogelijk.

Gevraagd b ij

Cyriel SINT0BIN-VAND0MMELE
de Pèlichystraat 26, ISEGHEM

Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, vjor broaks, vesten, mans- en 
vrouwhemden, rokken, blouse« en kinder- 
kleedjes.

TE KOOP: Een dubbel salondeur, dubbel voordeur, 
vensterramen en dubbel deur voor ingetnaakte kas
sen. Een motocyclette bij LEON DRIESENS, 
Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

Een gediplomeerde STOKER-MACHINIST
v raag t plaats in eene fabriek . Zich te wenden 
ten bureele van 't  blad.

Gevraagd bekwam e bureel bediende

hebbende zijnen m ilitairen  dienst geeindigd, of 
Jufvrouw  zeer bekwaam  voor baree lw erk  — 
Goeden loon.

Per occasie te koop
eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden

1 ten bureele van ’t blad.

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.

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4:4:, Iseghem .
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER A FG EW 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

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het
HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.-

Genadige prijzen — Spoedige bediening.

P A S  OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

-- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

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

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
^V"estm.iiister Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van W ijn en

HANDEL in KOLEN.

HUIS

J . Vanl;incleoflieni-Belirie»,lie
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, Baeieu en Onderbroeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDÉN 
t ook  MANNEN- e n  VROüWENKLEERMAAKSTERS
. Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen

Spéeialiteit van

CORSETS Merk H. D. B.


