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VOOR HET SENAAT
W ERK ELIJK E K A N D ID A TE N  :

J . Mahieu-Liebaert, Burgemeester van Rousselare.

G. Vanden Bussche, Brouwer eu grondeigenaar te Ardoye. 

de Baron Karei Gilles de Pelichy.

PLA ATSV E R V A N G E N D E  K A N D ID A TE N  : 
de Baron Karei Gilles de Pelichy.

Emiel Allewaert, vrije propagandist en Sekretaris der Christen 
Werkiiedenvereeniging te Iseghem.

E. Van Baveghem-Thienpont, Burgemeester van Meulebeke.

VOOR DB KAMERS
W E R K E LIJK E  K A N D ID A TE N  :

Alois Vandevyvere, Minister van Ekonomische Zaken, uittredend 
Volksvertegenwoordiger.

Isidoor Degreve, uittredend Volksvertegenwoordiger.

Gustaf Sap, uittredend Volksvertegenwoordiger.

Gilot, bestuurder der West-Vlaamsch Heropbouwmaatschappij Rousselare. 

Leopold D’Hondt, vrije propagandist der Werkiiedenvereeniging te 
Iseghem

PLAATSVERV AN G EN D E K A N D ID A TE N  :
Gilot, bestuurder der West-Vlaamsch Heropbouwmaatschappij Rousselare. 

Leopold D ’Hondt, vrije propagandist Iseghem.

Remi Gallens, Burgemeester te Ingelmunster.

Remi David, Notaris Coolscamp.

De familie JEAN DEBLAUWE-SEYNAEVE 

bedanken bij deze Kennissen en Vrienden die 

zoo talrijk de begraving bijgewoond hebben 

van hunne teergeliefde Echtgenoote en Moeder.

PARTIJEN.
In Belgie zijn er drie groote partijen die 

strijden om ’t bestuur van ons land,

De liberalen, die verre versleten zijn ; hunne 
leering op politiek en sociaal gebied is sedert 
lange valsch bevonden, en verwezen. Tusschen 
1879 en 1884'hebben ze de algemeene afkeuring 
verdiend, en daar ze sedert dien geen haar 
gebeterd en zijn, ’ten  moet er niemand veel

van hebben.
’t Zitten er nog een klein bendeken in de 

Kamers, vertegenwoordigers van achteruitkrui

pende lieden.
De socialisten, die, gelijk de liberalen, God 

en godsdienst verloochenen, en die van den 

Staat hunnen god maken.
’t Is de Staat die alles moet doen : Hij 

moet de algemeene bezitter worden, meester 
van mijnen, meester van de fabrieken, meester 
van ’t land. — Hij die iedereen zijn werk zal 
geven en zijn loon ; hij die kinders zal op
voeden, en de oude menschen kweeken : Kortom 
heere en meester van hemel en aarde zouden 
wij geerne zeggen, maar zij en willen van den 

hemel niet.
Ten gevolge van die flimpe van Lophem 

zijn ze in ’t ministerie gerocht, en in drie 
jaar tijd hebben ze meer kwaad gesticht, meer 
geld verbroken dan de liberalen tijdens geheel 

fcuti onheugelijk bestuur.

Liberalen en Socialisten doen altijd te gare 
als er kwestie is de katholieken in hunne 
rechten te krenken. De socialisten moesten het 
ministerie van onderwijs hebben om te gare 
met de liberalen den schoolstrijd te herbeginnen, 
en als Destree er van onder trekt, noch valt 
het ministerie in handen van eenen liberaal, 
om het werk van Destree voort te ‘zetten. De 
katholieken en kunnen ’t niet bemachtigen, om
dat ze in de Kamers voor eene meerderheid 
staan van liberalen en socialisten, die te gare 
doen in zake van onderwijs, als ’t erop aan
komt de ziele van onze kinders te stelen.

Destree zei wel : 'k ga alles laten lijk te 
voren, maar waar is nu nog zelf in aange
nomen scholen de vrijdom voor godsdienstig 
onderwijs.

Hebt ge ’t nog onthouden van te Rousselare 
overlaatst ? ’t Ging plechtige eereeommunie zijn, 
De eerecommunikanten te wege werden daartoe, 
lijk gewente, bereid door een retraite a.n als 
Destrée zijn schoolopziener dat te wete kwam, 
wierd er onmiddelijk een vermaninge gezonden, 
dat die retraite niet meer en mocht gegeven 
worden binst de schooluren.

In andere woorden dat de katholieken moéten 
onzijdig onderwijs geven, lijk in de geuze-en 
socialiste scholen.

En tosn die zedenleer zonder God, dat is 
ook van de liberalen en socialisten hun werk.

Als er kwestie is van betrekkingen tusschen 
bazen en werklieden, liberaal en socialist strijdt 
tegen malkander lijk kat tegen hond De li
beralen zijn verstokte bewaarders, de socialisten 
integendeel willen de omwenteling, die alle 
macht en alle bezitting brengt in handen van 
den Staat, en den Staat zelve in handen van 
de werkliedenpartij.

Ze zouden malkander de oogen uit den kop 

halen.

Doch is er kwestie van de ziel onzer kinderen, 
dan doen ze te gare om die zielen te stelen.

Zij en hebben maar een gezamentlijk doel 
het toekomende geslacht goddeloos te maken : 
moeten zij lukken, ’t zal zedeloos worden met
een, dat en kan hun niets schelen, ze zoeken 

’t zelfs !
Het hoogste goed voor den mensch is zijn 

godsdienst ; dat bereid zijn geluk in de eeuwig
heid, en wat is de tijd daarbij vergeleken ?

Godsdienst zelf is de voorwaarde van tijde- 
liik geluk.

'Schaft immers de christelijke rechtveerdigheid 
af en de kristelijke liefde, hoe kan een Staat 
nog tot voorspoed geraken.

Zonder liefde komt het tot eene onverbidde
lijke strijd tusschen verschiliige standen. Elk 
en ziet maar zijn recht en zijn welzijn meer 
in, zonder te kijken naar den nijpenden nood 
van anderen.

Als het liberalismuszegevierdertoen was ’teen 
schandalig uitbuiten van ’t werkende volk. Men 
zegt dat de ijzerenweg Brugge-Kortrijk gelegd 
is met roggenbrood en water, ’t volk dat eraan 
arbeidde kon schaarsch leven met zijn daghure, 
en als ze niet en werkten z’ en hadden toen 
noch roggen brood noch ander.

Hoeveel zulke voorbeelden zou men aanhalen?
Van den anderen kant en is ’t geen ‘ haar 

beter.
Kijkt welke dwinglandij de Syndikaten uit

oefenen. Dat en maakt niets dat ze onze nij
verheid morsdood leggen, dat ze den handel 
en den handeldrijvenden middenstand de keel 
toenijpen en versmachten, ze verdedigen immers 
hun recht of wat ze hun recht/ meenen.

Wie kan er daar veel op zeggen ?
De Kerk alleene met hare leering dat de 

mensch nevens zijn rechten ook plichten heeft 

van liefde.
— De katholieke partij alleen die de leering 

der kerke in haar programma opneemt...
—  Die erna streeft verzoening te stichten 

tusschen de standen en vrede in de samen

leving.
—  Die het liberalism verwerpt ook in eco- 

nomissche zaken, en bekent dat de Staat het 
werkende volk, als ’t onmachtig is, moet ver
dedigen tegen de uitbuiting en de schente- 
venterij der bazen die op zijn armoede zouden 
willen hunne fortuinen bouwen....

— Die ’t gezag verdedigt van meesters, door 
het socialism miskend en met de voeten ge
treden, den eigendom verdedigt door werk en 
spaarzaamheid gewonnen ; de onredelijke ei
schen van ’t werkvolk tegengaat, en in tijd 
van nood ook de hooge standen weet te be
schermen als zij bescherming noodig hebben.

— En die dat alles doet in name van eene 
goddelijke leering, die tezelvertijd aan al. de 
standen der samenleving rechten geeft en liefde 

oplegt.
Tegenwoordig zijn wij in vollen strijd, 

’t En zijn zooveel de bizondere belangen niet 
die in ’t spel zijn dan wel de algemeene zaak.

Zal onze samenleving kristen zijn, op kris- 
tene grondvesten gebouwd, strevende naar 
algemeenen vrede en algemeenen voorspoed 
of zal zij, goddeloos wordende, ook allichte 
zedeloos zijn, en den onverbiddelijken strijd 
nog verscherpen, totdat alles hoop over’s hoop 
ligt in de volstrekte ordeloosheid.

’t Is daar eigenlijk de vraag voor dewelke 
wij staan bij de naaste kiezinge.

Menige partijen komen op ; middenstanders, 
fronters, daensisten en misschien nog andere 
isten, wie weet er dat al ? Elk met hun bij
zonder program, om eene soorte belangen te 
verdedigen, of de belangen van een klasse 

in ’t bijzonder.
Ze zijn met bijzondere belangen bekommerd 

als de algemeene in ’t spel zijn.
Tusschen al die kleine partijen zijn veel 

katholieken verdoold die al stillekens het ka
tholicisme van hun programma vagen. Ze zouden 
te gare doen met de ergste geuzen als er 
spraak is hun belang voor te staan. Z ’en zien

niet dat ze alzoo niet alleen onverschillig staan, 
maar zelfs vijandig tegenover de godsdienstige 
belangen van ’t volk omdat de groote katho
lieke partij verzwakken, en maken dat ze in 
godsdienstig en zedelijk opzicht onmachtig 
staat tegenover ’t verbond van liberalen en 
socialisten.

Danji aan de misnoegdheid van veel mid
denstanders, burgers, fronters enz. die grooten- 
deels van de katholieke partij afgevallen zijn, 
is die meerderheid tot stand gekomen.

Wat heeft de middenstand daarbij gewonnen ? 
De liberalen en socialisten bestuurden feitelijk 
het land, en niet alleen de misnoegde mid
denstanders maar ook de andere worden den 
doom uit hun oogen geduiveld.

Wat heeft het front gewonnen ?
Eenige mannen gestemd die niets en können 

verwezenlijken, en ondertusschen de macht 
in handen gelaten van socialisten en liberalen 
die franschgezind zijn en Vlamingen geplaagd 
hebben meer dan ooit.

Ze wilden ’t militarisme afschaffen en hun 
werk is hierop uitgekomen. Zij hebben de so

cialisten versterkt, en als deze met' de katho
lieke vlaamsche kamergroep in staat waren 
den zesmaandelijkschen dienstijd te stemmen 
en de Vlaamsche en Waalsche regimenten, 
ze stemden er tegen om nu dien dienßttijd 
en de indeeling van regimenten op hun program 
te zetten 1 O kluitspelers !

Het is noodig dat allen samenwerken om 
ons land weer onder een geordend bestuur te 
brengen.

De strijd is tusschen katholieken en niet 
katholieken, tusschen de mannen die orde in 
de samenleving willen handhaven en die ze 
willen zien te niete gaan.

Daartusschen heeft iedere burger te kiezen 
en die zijn stemme geeft aan alleenstaanders 
smijt ze weg ; laat zijne tegenstrevers de macht, 
en is wezenlijk vijandig aan zijne eigene be
langen, ’t zij burgerlijke, ’t zij vlaamsche.

Militaire Diensttijd.
De Belgen zijn in het algemeen weinig ge

negen om soldaat te spelen ; Vlamingen en 
Walen rijken en armen, ouders en kinderen, 
zijn daarop volkomen t’ akkoord : hoe minder 
soldatendienst, hoe liever.

’t Is bij andere volken ook zoo —  allen 
begeeren ontwapening !

Dat is niet te verwonderen !
De ouders houden hunne kinderen liever te 

huis dan ze te zien optrekken naar de kazerne, 
om vele redenen, die meest allen zeer gegrond 
zijn. En de jongelingen zouden ook veel liever 
bij vader en moeder blijven, dan onder be
dwang te gaan staan.

Maar er is geene kwestie van te beantwoorden 
aan hetgene iedereen het liefste heeft'; er is 
kwestie te voldoen aan eene noodzakelijkheid, 
en wel aan eene dringende noodzakelijkheid.

Zou iemand durven betwisten dat wij, Belgie 
een leger noodig hebben F Voorzeker niet, 
zelfs niet de socialisten, die zich nu voordoen 
als de vurige voorstanders van den 6 maanden- 
diensttijd. •

We kunnen geen leger missen.
De oorlog die we komen te doorstaan en 

de onzekere toestand in welke de wereld nog 
rondtast, zeggen het luid genoeg.

We hebben een leger noodig, gelijk wij 
gendarmen en policie noodig hebben om de 
misdadigers op te zoeken en orde te doen 
heerschen.

Een leger hebben is eene dringende nood
zakelijkheid, voor Belgie meer dan voor vele 
andere landen, want Belgie ligt ingesloten 
tusschen drie machtige Mogendheden, die her
haaldelijk in den loop der eeuwen in oorlog 
zijn geweest, en zeer dikwijls was het in 
Belgie dat ze elkaar ontmoetten, gelijk ze elkaar 
in den wereldoorlog hier weer ontmoet hebben.



We moeten dus al het mogelijke doen om 
te vermijden dat zulks in de toekomst weer 
gebeure.

Om vreemde legers af te weren, moeten we 
een leger hebben dat zoo goed mogelijk is 
ingericht.

Dat zal veel geld kosten — dat is waar en 
dat is spijtig — al wat ge wilt.

Maar de nood dwingt —  daar is niets aan 
te doen.

Daarom is het plicht voor iedereen, zich naar 
die onverbiddelijke noodzakelijkheid te schikken 
met goeden wil.

Onder den hiel liggen van den Pruis is in 
alle geval nog veel erger — we weten ervan 
te spreken.

En dat Duitschland, vooral de Pruisen, op 
weerwraak belust zijn, daaraan valt geenszins 
te twijfelen.

Het is niet te verwachten dat die lust tot 
weerwraak spoedig zal uitsterven. Als] naaste 
geburen van Duitschland op zijne westergrens, 
staan we de eersten aan zijne aanvallen bloot : 
eene reden te meer om ernstige maatregelen 
te nemen.

Daarmee zijn we allemaal t’ akkoord, zeggen 
de socialisten, maar we kunnen wel en goed 
verdedigd zijn met eenen diensttijd van zes 
maanden.

Is dat waar ?
We zullen daarop noch ja, noch neen ant

woorden, we kennen te weinig van die zaken 
om daarover een oordeel te vellen.

Bevoegde mannen — militaire overheden — 
zeggen dat zes maanden niet genoeg zijn om 
eenen goeden soldaat te maken.

We weten wel dat het niet allemaal Evan
gelie is wat de zoogezegde militaristen ons 
ten beste geven : maar we zeggen zoo :

1° Die zaak kan onderzocht worden, door 
eene kommissie, als de kwestie van den duur 
vai) den diensttijd in de Kamers ter sprake 
kermt.

Ook in dagbladen, weekbladen en vergade
ringen zal die zaak van alle kanten doorsnuf- 
feld worden, en elk zal zich moeten neerleggen 
bij het besluit tot hetwelk men na al dat on
derzoek komen zal.

2° De diensttijd voor het voetvolk is nu al 
gebracht op 1 0  maand, wat reeds eene groote 
vermindering is.

De tijd is nog zoo lang niet voorbij dat de 
diensttijd voor het voetvolk 18 en 24 maanden 
was.

De vermindering is dus merkelijk.
3° Men mag niet vergeten dat we nu eenen 

tijd beleven, die eene bijzondere waakzaamheid 
vereischt. De oorlog is pas achter den rug. 
Nog steeds dreigen zware wolken aan den in
ternationalen gezichteinder ; we kunnen nog 
niet op de twee ooren slapen.

Het is raadzaam voorzichtig te wezen.
We zullen ons nooit beklagen een beetje te 

veel voorzorgen genomen te hebben, zelfs als 
alles goed vergaat, maar we zouden het ons 
wel kunnen beklagen indien we ons al te veel 
op het uiterste knipje gewaagd hadden.

De socialisten kunnen tegen weêr en wind 
de 6  maanden verdedigen We zijn ervoor als 
’t er meê kan gaan.

Maar het dunkt ons dat die kwestie nu toch 
niet in het vuur ligt — 1 0  maanden is toch 
zooveel langer niet als 6  maanden.

Als de socialisten doen gelden dat korteren 
diensttijd in het belang van den werkman is, 
valt er op te merken dat het ook de werkman 
is, op wien de oorlog het zwaarst drukt — 
onze opgeëischten zijn daar om het te getui
gen, zonder te spreken van onze soldaten.

En nog altijd is het de werkende klas die 
het meest onder de gevolgen van den oorlog 
lijdt —  zie maar onze duizenden werkeloozen.

Laat ons uit de oogen zien en voorzichtig 
zijn. We zijn altijd anti-militarist geweest en 
zijn het nog, in dezen zin : dat wij alle over
tollige uitgaven, allen onnoodigen dwang be- 
strijde — maar de offers die noodig zijn voor 
het heil van het Vaderland moeten gebracht 
worden.

Over  P o l e i i e k e  s i t e  p e n n es tr i jd .
De fronters zouden geern hebben (dat wij 

met hen zouden eerlijke polemiek leeren voeren, 
’t staat in hunne gazette.

Als wij polemiek voeren ze zal eerlijk zijn 
daar houden we volstrekt aan, en moest er 
in ’t geweld van den strijd aan onze pen een 
woord ontsnappen dat min gepast is, wij 
zouden de eerste zijn om het te beklagen, 
en te herstellen als het kan.

Maar wij en voeren geen polemieke, dat en 
is in ’t geheele onze bedoelinge niet. ’t En is 
geen strijd dat wij willen 't is vrede die er 
doodnooüig is.

Er zijn wantoestanden : De Vlamingen en 
hebben hun recht nog niet ; onze jongens 
worden te lange nutteloos in de kazerne ge
houden

Dat zeggen de fronters.

W ij zijn ten volle van hun gedacht en wij 
zeggen erbij ’t gene zij niet en zeggen : onze 
jongens worden zedelijk en godsdienstig ver
beest in de kazernen en rond de kazernen 
in danskoten en andere die nog slechter zijn.

W ij hebben Vlaamsche rechten die miskend 
zijn, maar laat de Vlaamsche opvoeding van 
onze jeugd te wenschen, de godsdienstige 
is nog veel meer in gevaar en zij is van 
hooger belang.

Daarom zeggen wij tot onze lezers steunt 
de katholieke partij, zij alleen kan te zamen 
al onze belangen, godsdienstige economische 
en taalbelangen ter herte nemen

Dat is de waarheid, en de waarheid zeggen 
dat en is geen polemiek.

Het front en is niet tevreden met Minister 
Vandevyvere noch met Jan Mahieu z’en durven 
niet zeggen dat Baron Karei ook niet en deugt, 
maar ze willen er een lijste tegen zetten. |

Dat ze ons eens klaar en duidelijk komen 
uiteenzetten wat wij gaan winnen als minister 
Vandevyvere en Baron Karei zouden plaatse 
gemaakt hebben voor het front I

'k En geloove niet dat zelfs de vlaamsch- 
gezinde fronters daar zouden profijt mee doen

In het politiek leven zijn er twee dingen 
in te zien.

1) Het ideaal dat men nastreeft.
2) Wat in tegenwoordige omstandigheden 

van dat ideaal kan verwezentlijkt worden.
Vele partijen hebben een ideaal, en al de

genen die ’t in eenen keer willen door krijgen 
verongelukten ermee, en krijgen niets deure.

Mannen met politieke ondervinding gelijk 
onze katholieke kandidaten weten wat er doenlijk 
is en wat niet ; ze doen ten minste wat er 
kan gedaan zijn en zoo geraken wij vooruit.

Ge kent dat fabelke van ’t peerd en de 
vliege :

Een peerd moest met zijnen wagen den berg 
op, en ’t ging nog al recht omhooge. De 
wracht was te zwaar en al die op den wagen 
zaten moesten af, elk met zijn pakken en die 
niets te dragen en hadden moesten nog helpen 
steken.

Een vliege moeide heur daar ook mee, ze 
vloog zij rond het peerd, beet in zijn vel en 
gonsde rond zijne ooren om het vooruit te 
jagen : en als ze boven kwamen, menschen 
en peerd waren in schuim en in zweet, toen 
zei de vliege : (’t was immers nog in den tijd 
dat de beesten spraken) —  toen zei de vliege : 
’k heb algelijk ruzie gehad om geheel dat 
getrek boven te krijgen >

Zou er hier ook entwie peerd zijn en iemand 
de vliege ?

Voor den afslag van ’t brood.
Met minister Wauters in ’t Ministerie van 

bevoorrading hebben de menschen lange duur 
brood geëten. Nu is dit heerschap uit het 
ministerie gerocht, en ’t is geen misse. Met 
zijn verdwijnen krijgen we ook wat afslag op 
het brood, maar ’t en is niet genoeg ’t zou 
nog moeten n’en dikken meer afslaan.

De kwestie dat het nog niet afgeslegen is. 
ligt hierin dat ze in de magazijnen van ’t Gou
vernement nog met groote voorraden tarwe 
liggen die moet eerst uitverkocht worden. 
Dat is nu al de schuld van dat wijs en goed 
bestuur waarmede de socialisten zoo hoog op- 
loopen en dat de menschen mogen betalen 
met duur brood te eten. Om hieraan te ver
helpen heeft de Burgersbond samen in over
weging met de afdeeling der Bakkersveree- 
niging van den Burgersbond een schrijven 
gezonden naar ’t Ministerie ten einde nog 
wat afslag op de bloem te bekomen. Minister 
Vande Vyvere, volksvertegenwoordiger is er 
ook van ingelicht om te doen bij het gou
vernement wat mogelijk is om afslag te be
komen. Het is te hopen dat het volk verstandig 
genoeg zal zijn om dat nu te verstaan en 
met de aanstaande kiezingen vertegenwoordigers 
zal zenden naar Kamer en Senaat die beter 
de belangen van ’t volk zullen ter herte nemen 
en ’t land naar den dieperik niet brengen en 
in de schulden steken zooals het nu het ge
val geweest is.

Kiezers peist er ne keer op als het stem
ming is.

De werkstaking in het Fransch Noorden
Sedert 16 Augusti was de textielnijverheid 

van Roubaix en Tourkonje in staking nopens 
eene vermindering van dagloon ingevolge het 
indexnummer. Verleden Maandag gaf het sta- 
kings-cömiteit bevel van werkherneming te 
Tourkonje. De secretaris van de textielnijver
heid verklaard op eene meeting Maandag avond 
dat gezien de staking mislukt is doordien te 
Roubaix en andere streken iedereen het werk 
heeft hernomen, Woensdag morgend allen aan 
den arbeid moesten gaan.

De menigte, na die woorden met een « hoerah » 
begroet te hebben, trok weder uit de meting- 
zaal roepende « Weg met de werkstaking ».

Woensdag morgend zijn al de fabrieken met 
volledig personeel terug aan den arbeid ge
gaan.

Daar de staking geëindigd is, zijn de troepen, 
die sedert twee maanden in de verschillige 
fabrieken waren gekantonneerd om de werk
huizen te beschermen, en in geval van onlusten 
tusschen te komen, Woensdag namiddag naar 
hun garnizoen teruggekeerd.

Donderdag is de ruiterij vertrokken en Za
terdag aanstaande zullen de brigaden gendarmen 
ingelijks Roubaix-Tourcoing en de andere streken 
verlaten. Te Roubaix, Toureoing, Mouvaux, 
Hallewijn, Roncq en Lannoy, is nu iedereen 
aan het werk.

De afgevaardigden van het stakingscomiteit 
hebben ook hunne matten opgerold en zijn 
Woensdag namiddag met den trein van 1 ure 
vertrokken. Uil de Landswacht.

OUGREE.
Einde der werkstaking.

De werkstaking van Ougree-Marihaye mag 
als geëindigd beschouwd worden. Einde van 
verleden week waren er reeds meer dan 2.750 
werklieden in de hoogovens en de staalplette
rijen aan den arbeid. Thans is weereen hoogoven 
aangestoken en een andere zal dezer dagen 
ook in werking komen Stilaan dus brand de 
staking als van zelfs uit.

Een lesje uit Holland.
In Holland, net gelijk in Belgie, is de dienst 

der ijzerenwegen ernstig in deficiet.

Men heeft besloten een krachtdadig middel 
te gebruiken om dien benarden toestand te keer 
te gaan.

Het vervoertarief zal verhoogd worden zal 
men denken !

Verschooning : De loonen zullen licht ver
minderd en het getal werkuren vermeerderd 
worden.

Het personeel zal ook verminderd worden 
voor zooveel de dienst er niet door lijde.

Duitsche Brochuren in Belgie verboden.

De Minister van spoorwegen, in overeen
stemming met zijn kollega van Justicie, heeft 
de invoer van een pak Duitsche brochuren 
verboden, dat nu aan de grenzen ligt.

Deze brochuren hebben voor doel, te doen 
uitschijnen dat Duitschland niet de schuld van 
den oorlog draagt en dat te Brussel gevonden 
papieren bewijzen, dat de « aanleg » wel be
raamd werd door de geallieerden, met hulp 
van Belgie.

Van een anderen kant, noemt de brochuur 
het Verdrag van Versailles eene bandietenstreek. 
Het pak kwam uit Bremen.

S T F R F G E V A  L E N .
Verleden Zondag is te Ingelmunster zijn ge

boorteplaats overleden Mijnheer Virgile Nei- 
rynck, oud 42 jaren, derde zoon van Heer 
Emile Neirynck-Holvoet van Iseghem, echtge
noot van Mevrouw Madeleine Vermeulen. M ijn
heer Virgile Neirynck deelde de deugden zijner 
brave en deftige ouders. Hij was een over
tuigde kristenen Als echtgenoot en vader was 
hij een voorbeeld voor alwie hem gekend 
hebben. Zijnen minzamen omgang met de 
werklieden der fabriek brachten de beste ver
standhouding te wege tusschen werkman en 
patroon Hoe jammer is het niet voor eene duur-, 
bare echtgenoote en beminde kinderen een zoo 
liefdelijken man en vader te verliezen. De 
afgestorvene wierd verleden Donderdag, zijnde 
daags na Allerzielen, zeer plechtig geuitveerd 
en begraven op zijn geboorteparochie. Groot 
was den loeloop van volk. Benevens de talrijke 
familieleden, werklieden en bedienden der fa
briek, waren honderden burgers van Iseghem, 
Lendelede en omtrek in de begraving tegen
woordig. Aan de offerande wierden 1500 gedach
tenissen uitgedeeld. Moge God de gever van alle 
goed, zijn vrome dienaar bermhertig wezen en 
hem rijkelijk beloonen om het goed dat hij gedaan 
heeft. Aan zijn bedrukte echtgenoote en kinders, 
zijne welbeminde ouders, broeders, zusters en 
familie bieden wij onze gevoelens van christene 
deelneming.

*
* *

Uit Lendelede werd ons ingezonden hetgene 
nog volgt :

’t Was een triestige Novemberdag, de uit- 
vaartdag van Mijnheer Virgile.

De dikke regen, de grijsde smoor, mieken 
den dag nog triestiger. In den lijkstoet stapte 
de ontzaglijke volksmassa, gebogen onder de 
regenschermen, als dragende over hare hoofden 
den last van dien triestigen dag.

In de kerkhofdreve stonden te treuren de 
oude lindeboomen, latende vallen, een voor 
een, hun stervende bladeren.

De slepende tonen van ’t muziek in ronw, 
de klagende galmen der klokke over-dood, 
de laatste gezangen van den priester vóór 
’t graf onder ’t gesnik en ’t geween.

’t Gekrijsch was algemeen, eerst opgekropt 
en bedwongen ; maar dan — na de lijkrede, 
die ’t einde was '—  opeens losbarstende in 
een vloed van tranen die leekten op de kwij
nende loovers en den doodenakker meer nog 
doorweekten.

*
* *

W at vooral in ’t ooge sprong, was de stichten
de houding van het personeel der firma Neirynck- 
Holvoet. De drie honderd werklieden vormden 
de haag, in rangen van twee en twee : de 
vrouwen langs den eenen kant, de mannen 
langs den anderen.

Vol dood-stillen eerbied, overstelpt van 
moeilijk bedwongen treurnis, droegen en ver
gezelden zij' hun grooten Meester ter kerk en 
ter grafstede.

Twee der oudste vrouwen droegen eene kroon, 
met opschrift : Aan onzen betreurden Meester
— twee der oudste mannen, eene andere :
Wij vergeten Hem niet —  als blijk van dank, 
vanwege vele minderen, tegenover hun afge
storven meerdere.

De ingetogenheid van dat nederig volk was 
stichtend, de eerbied was opmerkend, ’t Was 
geen gemaaktheid, geen verlot of vernis ;
’t was natuurlijk en echt, ’t was kern, bast...., 
en dus te grooter meenste 

’t Strekt tot eere, voor onze Vlaamsche 
werkersbevolking van te lande.

Die laatste hulde brachten zij aan hunnen 
Meester, uit dankbaarheid voor Hem en zijne 
Familie, die zooveel voor hen deed en doet : 
hier was liefde voor wederliefde.

Die wederzijdsche waardeering maakt dubbele 
keten en inslag uit, van vaste en duurzame 
verstandhouding tusschen bazen en werklieden. 

***

Voor het graf werd vanwege het personeel
♦ der firma Neirynck-Holvoet deze lijkrede uit

gesproken :

Geachte Familie, Mevrouwen, Mijne Heeren,
D e droeve m are kwam , en  p lo ts verstierf 

de vroolijkheid op ons aller lip p en .... In  veler 
oogen is toen een traan  geschoten, en  er was 
treurn is in vele harten , w ant in  M ijnheer 
V irgile hadden  wij een w elbem inden M eester 
verloren.

W ie  zal ooit vergeten, hoe hij m idden ons 
leefde zonder tro ts of praalvertoon. N ooit 
hebben  wij in  H em  gevoeld den O verste m et 
onw rikbaren w il, m aar wel den m inzam en 
V riend  en Gelijke. H ij daalde to t ons af, en 
stond, m idden  ons, als een V ader m idden zijner 
k inderen.

Ja , hij was een V ader voor ons, hij had 
een troostend w oord voor elke sm art, en in  
stilte heeft hij m enigeen u it den nood geholpen.

N iet altijd  erkenden wij zijne goedheid, n iet 
altijd  betoonden wij ons dankbaar genoeg, 
m aar zijne verdraagzaam heid was groot.

W ie heeft hem  ooit over eenige ruw heid 
of ongew illigheid hooren  klagen ? W ie heeft 
er hem  ooit zien toornen om  wille van begane 
m isstappen ? Vol m edelijden boog hij zich 
neder naar wie som s vallen m ocht, en beurde 
hem  op, en leidde hem  weêr op den goeden 
weg.

Ja , een w eergaloozen M eester hadden  wij in 
M ijnheer Virgile.

S inds enkele m aanden sloeg de ziekte over 
hem . H oe hard  haar slag ook was, toch 
hoopten  wij op beternis. E lk  was bekom m erd 
in  zijn  lot, elk w enschte en verlangde zijn 
terugkeer.

M aar z ie ........ de dood heeft hem  meedoo-
genloos u it ons m idden  g e ru k t....

E n  om het verlies van zóóveel goedheid,

geduld  en liefde treu ren  wij. N ie t alleen is 
een groote Fam ilie beproefd, m aar een gansche 
bevolking w erd in rouw  geslagen, om zijn  
vroegtijdig  afsterven.

H ie r staan wij rondom  H em  geschaard om 
te getuigen hoe innig lief wij H em  hadden, 
om m et deze bloem kransen een laatsten blijk 
van onze genegenheid  en dankbaarheid  op 
zijn  graf neer te  leggen.

M oge deze hulde van zijne onderdanen een 
troost wezen voor z ijn  beproefde Fam ilie.

E n  nu, d iepbetreurde M eester, alvorans U  
een laatste vaarwel te zeggen, kom en wij U  
verklaren  dat U w  naam , ech ter en duurzam er 
dan in  m arm er en ard u in ' zal gebeiteld  staan 
in het hart van U w  vólk.

R ust in V rede ! God loone ’t U  w at gij 
voor ons allen  gedaan hebt.

R ust in  V rede ! wij vergeten U  niet.

Gisteren hebben de Heeren Neirynck in 
eene aanspraak tot het volk der fabriek ge
richt, hun openlijk bedankt om de blijken 
van genegenheid dien zij zoo openbaar en 
stichtend betoond hebben ter gelegenheid van 
de begraving van hun broeder Mijnheer Vir- 
gilus Neirynck.

Wij ontvangen uit Kortrijk het doodsbericht 
van Eerw. Moeder Roza, in de wereld Juffrouw 
Seraphina Carolina De Jonghe, overste van ’t Oude 
manhuis van Kortrijk. Zij was geboren te Iseghem 
op de heerlijkheid van ’t Mosscher ambacht, den 
28 November 1842. Bij plaatsgebrek kunnen wij 
hét omstandig artikel hierover niet |inlasschen en 
word verzet tot de naaste weke.

Groote brand te Lendelede op de plaats.
Verleden maandag rond 4 ure namiddag is 

er brand ontstaan in de vlaszwingelarij van 
M. Eduard Gheysens-Vanhaverbeke te Lendelede 
op de plaats. In eenige oogenblikken was alles 
in laaie vlam. Aan blusschen viel er weinig 
te denken daar er groot gebrek is aan water 
op Lendeledeplaats, en den wal der Pastorij 
die altijd een grooten toevlucht was bij water
gebrek nu ook droog was Gelukkig heeft 
men den brand kunnen beletten over te zetten 
naar ander gebouwen en zijn er geen onge
lukken van personen te betreuren.

Zoo is het niet altijd geweest, want volgens 
oude aanteekeningen had in 1836, den 3en 
Augusti te Lendelede een grooten brand plaats 
die het leven aan 8  personen kostte. Het was 
in eene driewoonst staande nabij « Het Sterre
ken », dat op gemelden datum er brand ontstaan 
is ’s nachts om 1 2  ure en dit in het huis 
dezer driewoonst waar men tot ’s nachts om 
1 2  ure gedanst had. ’S anderendaags vond 
men de 8  lijken in de puinhoop.

STADSNIEUW S.
GULDEN JUBELFEEST.

Verleden Maandag 31 Oktober wierd het 
blijde gulden jubelfeest gevierd van Adolf 
Leys en Leontine Arickx.

In de Ameyestraat (onder ’t volk de Dood- 
straat genoemd) was er waarlijk dien dag 
meer dan ooit veel leven. Alle huizen waren 
bevlagd, ook hier en daar.'gelegenheidsgedichten, 
kranzen en versiering aan deuren, vensters en 
voorgevels. Om 9 ure wierd er in de Parochiale 
Kerk van ’t H. Hert eene Solemneele mis van 
dankzegging gedaan, waarin de jubilarissen 
met gansch hunne familie, kennissen en vrienden 
tegenwoordig waren.

Om een uur wierd er een smakelijk noen
maal de jubilarissen aangeboden in ’t huis 
van hun gebuur en herbergier Henri Verbeke. 
Aan tafel namen plaats de jubilarissen met 
hunne 2 0  kinderen en schoonkinderen en 3 4  
kleinkinderen.

In den namiddag bezochten gansch de familie 
kennissen en vrienden en hadden samen het 
deftigste verzet. De familie Leys-Arickx is oor
spronkelijk van Thielt en kwamen zich hier 
vestigen rond 1887 toen M. Bral-Donego in 
het huwelijk getreden zijnde hier ter stede 
eene schoenfabriek inrichtte, waar de familie 
Leys-Arickx van de eerste werklieden in dienst 
zijn getreden. W ij wenschen die brave lieden 
nog vele jaren in goede gezondheid te mogen 
blijven in afwachting van hun diamanten jubel
feest te mogen vieren. *

Stoutmoedige inbraak.

Een dief is ingebroken Vrijdag avond bij 
Mad. Pardou, geboren Marie-Louise Clarysse wo
nende in de Rousselarestraat. Het is langs achter 
over den muur dat de dief is binnen gedrongen, 
de acliterduur opengebroken en er uit een kleine 
kas goudwerk en zilverwerk gestolen, al de kassen 
onder en boven doorsnuffeld en de 'deuren der 
kamers opengebroken met geweld.

De dief is wel bekend met de gewoonten van 
Mad. Pardou en moest omtrent het nauwste weten 
hoe de zaken daar in den huize gelegen waren.

De poticie doe een naarstig onderzoek en zal 
’t is te hopen de daders vinden.

Bericht aan onze lezers.
Die de PROVINCIALE WEG

WIJZER voor het jaar 1933 
begeert zou onmiddelijk moeten 
inschrijven ten bureele van het 
blad.

Gekartoneerd kost 6.60 fr. 
Ingenaaid zonder kaart 5.00 fr.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 192 2 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR
— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

Prijs, 30 centiemen.

Te Koop bij ROSSIERS Gebroeders 
O. L. Vrouwstraat. 20 eene Steekkar in goeden 
staat, 125 fr.



TEN BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat 9 7, ISEGHEM
TE VERKRIJGEN

ERABBONIE
Eenvoudige overwegingen — Dit boek in ver- 

schfliige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voor jonge dochters en 
religieuzen, en is in schoone gerievige handboekjes 
zorgvuldig in percaline verbonden.

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk onder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.

D A D R H N I ‘8 een c*er besteen aangenaamste l ln D D  J l l  ! geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3 ,50  fr. per boekdeel.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Georgius Vermaut, zv. Achille en Magdalena 
Debrabrandere. —- Lucienne Deltomme, dv. Petrus 

en Helena Naerl.

STERFGEVALLEN :
Herminie Seynaeve, oud 54 j. echt. Deblauwe 

Jean. —  Lucie Verledens, oud 76 j. wed. Pattyn 

Constant.
HUWELIJKEN

Alfons Glas, borstelm. 20 j. en Laura Bouckaert, 
borstelmaak. 19 j. —- Henri Bossier, timmerm. 20]. 
en Leonia Vermaut, bottienst. 27 j. —  Gentil 
Callens, borstelm. 20 j. en Lia Boone, spinster

24 j,

Koninklijke Maatschappij 
HET N EERH OF „ GENT.

Groote Vogelteelt Tentoonstelling
van 26-27-28 November, 

ingericht in het Feestpaleis te Gent.
Het reglement programma dezer belangrijke in

richting komt te verschijnen. De liefhebbers die 
het begeeren te ontvangen zijn verzocht zich te 
wenden tot den heer schrijver : Mr M. Fiêvé, 
Lousburgslaan 22, Gent.

Sluiting der inschrijvingen den 10 November,
JONGE LUIAARD — OUDE BEDELAAR, 

daarom., werk en zwoeg om., EEN  A PPELTJE 
VOOR DEN DORST TE BEW AREN.. Het is 
niet genoeg met spaarcenten te vergaren, men moet 
ze ook in volle gerustheid weten te plaatsen. — 
Wendt U in alle vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid 
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 °/o 

’s jaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen 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 in 1909. — Postcheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

N!r Florent Behaeghe-Mulier
iGemeenteont vanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

Op zondag S November

•: T  A A B T  B B A K  :■
in ‘T M E IL IEF , Groote M arkt 

bij Theophiel VANDAELE.

Alle slach van tigen voor schoenen, in 

serie en op maat. Beste hoedanigheid, nieuwste 

modellen, bij

Th. BOUCQUET, snijder-Modelleur, Len
deledestraat, 139.

B E R I C H T .

Landmeters-Examen.
De Gouverneur van West-Vlaanderen brengt ter ken

nis der belanghebbenden dat het aanstaande onderzoek 
der kandidaten die verlangen het diploma van landmeter 
te bekomen, zal plaats hebben in de tweede helft der 
maand December aanstaande.

Om (ot dit exaam aangenomen te worden moeten de 
opnemelingen het vóó- den 15 December aanvragen en 
vóór dezen datum in de 3e Afdeeling, nr 13, der bu
reelen van het provinciaal bestuur eene som van 57.91 
storten.

Deze som, vermindert van 5 fr. voor kosten, zal 
teruggegeven worden aan de kandidaten welke de On
derzoekscommissie niet zou bekwaam geoordeeld hebben 
het diploma te bekomen.

Het programma en de voorwaarden betreffende het 
examen van landmeter staan in h*t Bestuurlijk Me
moriaal der provincie van het jaar 1901, algemeen 
gedeelte, bladz. 109, overgedrukt.

De Gouverneur, 

JANSSENS-de-BISTHOVEN.

H É L È N E  D E L  E U , Kasteelstraat, 25. 

stelt zich ten dienste om toppen der schoenen 

te vernissen.

BEKWAME BEDIENDE kunnende de schrijf- 
machien en hebbende voldaan aan militairen 
dienst wordt gevraagd in eene belangrijke 
fabriek.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad. 

Schrij n werkers
gevraagd bij Joseph MARTIN-VANDEN BERGHE, 

Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

"V erloren  

jonge duif. Roode tuimelaar Ring V B 16648 — 21. 

Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 

Canal tegen goede belooning.

VERLOREN. — Zondag avond rond 9 ure 
van Ingelmunster statie tot aan de herberg 
Het Stroomke nabij Deleersnijders ' hof. Cabas 
en portefeuille met geld en pasport der r ’ 
nares. Groote belooning aan wie terugbezorgd 
ten bureele van het blad.

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

TERSTOND GEVRAAGD :
Goede trekkers (Mannen en Vrouwen) voor 

Chiendent, Coco en Piassava. Goed loon en 
standvastig werk.

Schrijven naar : P. LEBON Fils, Fabricant 
de Brosses, Seclin, (Nord) France.

STAD ISEGHEM. 

N I J V E R H E I D S S C H O O L
De Beheerraad der Nijverheidsschool doet een oproep 

tot kandidaten voor de opanstaande plaatsen van :

Leeraar in de Duitsche taal en Hulpleeraar van 
Boekhonien, alsook van leeraar voor de leergang 
van Verwarming' en Stoomtaiofleiding.

Scbriftelijke kandidaatstellingen te richten aan den 
Heer J. Vercoutere, Bestuurder.

Iseghem, 14 October 1921.

Société Générale de Belgique
Kapitaal. . > . . Fr. 62,000,000
Voorbehoud . . » 14-5,099,540,45

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

Stortingen op de Spaarboekjes 
gevende 3 o/o intrest 

zuiver van belastingen 
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 SCHATKIST- 
B0NS DER MUNTHERSTELLING.

W ïe  G e l d
n o o d ig  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 
t r o u w e n  tot

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

B R U S S E L .
L e e n in g e n  op  H y p o t h 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 .

GRÏDIT FONCIER D'ANVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht
2» op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee Jaren

4.00 c/0 
4.50 °/°
5.00 °/°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1» op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarlijksche rekeningen 4.25 %

A A N K O O P  en v e r k o o p  van Fransch, Engelsch en Âmerikaansch 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.

Germain Hoet, gezich'kundige, St Amand- 
straat N 8 , Rousselare, 40 jaren bekend en 
door de HH. Oogmeesters aanbevolen is alle 
dagen ten zijnen huize sprekelijk en heeft 
noch zoon of hoegenaamd geen reiziger. Ter 
trouwe en spoedige bediening.

HUIS VAN VERTROUWEN.

J . V a n liu id e ^h o m - IM ia e g lH '

Groote Markt, 21, ISEGHEM
O - J R O O T l S X l I ^ I D E L

in alle benoodigheden voor mans- en vrouw- 
kleermakers, alsook groàte keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

Eenig huis voor Iseghem en omliggende voor 
CORSETS H. D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VROMAN die 

in de Nederweg gevestigd was, is sedert eenige 
weken Rousselarestraat, 233 overgebracht.

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle- slach van 
witgoed, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed eri' verzorgd naaiwerk.

TROUW E BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN

K O K O t ^ H A A R
• • • • • • • •
Z w ij  hebben ̂
•  slechts •
•  KOKO 
5 gebruikt.

• • • • • • • *
•  Weis 5 
J evenaart 
S KOKO.

\• • • • • • • «

Bergsehe, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D I C K

TELEFOON 338, -- 73, Coupure, GENT.
H e c h ts tr e e k s c h e n  in v o e r .

TE VERKRIJGEN BIJ

Gustave V E R C A M E R T
BRUGSTRAAT, 10

Yersche KERNEMELK in Flesschen
der melkerij LEGIA Kortrijk.

HET IDEALE 
H A A R V E R S T E R K E R g
doorschijnend als kristal, „ 
houdt geen verfstof in, noch kt 
olie, noch vet, het verfrischt *1 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

KOKO houdt het uitvallenvan het haar tegen en staat ver boven 
: alle gelijksoortige produkten.

OVERAL TE KOOP 
3.25, 0.*“ , IO.—

Bereid door 

KOKO MARIC0PAS & C, Limited 
Bevis Mark, LONDON E. C. 

Algemeen depot voor België : 
Maison Louis Sanders 

22, Rne de Ui Glacière, Brussel

KOKO SHAMPOO
droog o f nat*

te  g e b ru ik e n . sa
Vetkrijgöaar te ISEGrlEM Dij de Apotneicer ^VYF 

FELS, Mirktstraat, 53 LALEM AN, Brugstraat. 2.

M ARK T PR IJZEN .
KORTRIJK 31 Okt. -  Haver, 67 tot 68

peerdeboonen, 00 tot 03 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter !5-i6,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,80-0,88 
koolzaadolie, 275 tot 000; lijnzaadolie, 160 tot 
162 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 80 tot 
90; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
75; sodanitraat, 73.50; ammoniak, 74.50 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 100 tot 105 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 8.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 
drie vensterramen, vier vensterblinden, een 
bureau américain en Motocyclette, alles aan 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 
LÉON DRIESSENS, Melkmarktstr. 5, Iseghem.

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : . ^ j / 7-12' ' « « j r * ) ___________  Telegramadres : BËTARHÉ. Ge»t.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

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

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.
Technisch-bestuurder : Raadgevend-lngenieur :

0. M. de NORONHA, Civiel Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlandsche Tentoonstelling der Bouffnijïerheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIE

Filiaal: 5, de Pèlichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

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

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 clienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O 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 aym ond MAES

=  M a r k t s t r a a t ,  4 4 ,  I S E G H E M . =

BELLA
IN VRAC, KILOS 

12 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
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

Spec ia lite it voor S u ike rbakke rs  

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld-



I  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK Ç

Ä m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d f

Dweersstraat, 17, ISEGHEM |e

, G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8 , ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het numtner 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 ; maiimathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 

of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :
Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Dé Heer JARVIS 

(volgens foto)

Ik was zwak en ziek sedert jaren 
De pillen De Witt schonken mij levenskracht

V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in  een gast
huis geweigerd. In  Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over de 
pillen De W itt voor lenden en blaas had 
liooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen I)e 
W itt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in  de genezing van rlieu- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking u it te oefenen.

De Witt
beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de eclite 
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. De W itt & O ,  22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

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.

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

-- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
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 

BIJ DEN UITVINDER

Apotheek LALEJVtÄlSf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kinders zijn T RA A N  en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale- 
man een noodzakelijk voedsel.

K IN A -W IJN  LALEM AN is uit
stekend voor zwakke vrouwen.

Apotheek LALEMAN, Iseghem. 

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde HaringDij I s i i .  U M B E Y L E M A H B E S M
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä .  iD c y o s n P i l l e t )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG 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. 

REGELMATIGE TROUWE -  -

-  -  EN  ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PRIJZEN .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J a v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
W estm ins te r S to u t 

Scho t h-ale — J?ale-ale.

Verkoop van XVij nen

HANDEL in KOLEN.

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

BIERHANOEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHENHenri M e r ta ô i-L a u B ir e

KASTEELSTRAAT, 10 

--------------------- ISEGHEM -----------------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelürouwerij Gebroeders Callebauf, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

Wordt gij 's morgens wakker met een 
gevoel van loompte enmoeiheid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in  den 
mond ? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja , dan 
moet gij u laten verzorgen wegens stoornis 
in de lenden. Kr hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in ’t bloed. De pillen 
De W itt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit alle wereddeelen stroomen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, Batliersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij gehool genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Ilij schrijft :

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

De Heer Jarvis, meer dan 60 jaar ottd, 
heeft verklaard, dat hij gedurende do laatste 
tw inting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
schenrnimte, te werken. Keer op keer werd hij

De Pillen
Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 

het echte pillen De W itt 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. De W itt & C° Ltd., East 
Croydon. Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

mions 5.000 env 10.000 kgr. dragende, 1 hand- 

ophaalmachien rfiet 500 kgr. vrachtvermogen ; 

zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem- 

handelaar te Emelghem.

Jules P ATT Y.\-PAR\f ENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré Scheldeman-De 

busschere , beveelt zich aan tot het plakken

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLÜIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPO ED IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In *t groot en in 't klein
bl’j

Alex. Roose-vuylsteke
D E  P È L IC H Y S T R A A T ,  12, I C r P U r M

recht over St Hiloniuskerk

IN DE PLASTRON.

M ark ts tra a t , 4 4 ,  Iseg-hem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZO N DER AFG EW ERK T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
-:- Specialiteit van Plastrons -:-

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJA lta ic  ROSSELLE HAËRTENS
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C .
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R A I =
A -te lie r s  de C o n s tr u c tio n  

-A p p a reilla g e  h a u te  e t  b a s s e  te n s io n  
T r a n s fo r m a te u r s  

C a b in es  a é r ie n n e  et
P o s t e s  de tr a n s fo r m a tio n  
In s ta l la t io n s  

Bobinaçra en  to u s  g e n r e s
h a u te  e t  b a s s e  te n s io n  

m o t e u r s  — C o m m u ta tr ic e s
— A .c c u m u la te u r s  etc .

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

f  Emile ( M i e - M o M l e
Gentstraat, 41 , ISEGHEM .

. OPENING VAN EEN WINKEL
van aile slach van W ITG O ED .

MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

Doctor H. Van Quaethem

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.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

MOEDERS vooraileer aankoopau te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

I)e pillen De W itt voor lenden en blaas 
worden in  alle apotheken in ganseh de

Verkocht te Iseghem , bij Ver-ham m s, 13, Mtrktstraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugstr.

Bij UITSCHEIDING TE KOOP :
3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca-

van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

“*W A M
?» S W A N  P E N N E N

Het beste en geltendste merk 
der inktpennen

TE VERKRIJGEN 

t3i Bufeile van 
De Iseghemnaar,,


