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De Acht Urenwet
Sedert Maandag is de acht urenwet verplich

tende.
Welke zullen hare gevolgen zijn ?
Van soorten, en ’t is te vreezen meer slechte 

dan goe.
W ij en mogen niet vergeten dat Belgie een 

nijverheidsland is. De landbouw hier en kan 
onmogelijk geen etelijke ware opbrengen om 
al ’t vo lt dat hier woont te voeden. W ij 
hebben meer dan een derde te kort aan ete
lijke waren en ’t zijn andere dingen die ons 
ook noodig zijn welke wij volstrekt niet voort 
en brengen.

W ij moeten dus ’nen schrik van dingen koopen 

in den vreemde.
Ge zult zeggen : W ij hebben geld om ze 

te betalen.
Dat zijn onnoozele klaps.

Ne zak waar altijd uitgehaald wordt en 
nooit niets ingesteken is allichte plat. Moesten 
wij in munte betalen al wat wij in den vreemde 
koopen, ’t en zou niet lange duren eer al ons 
geld gaan hoepelen is.

’t Ware toen uit met koopen, immers ’t en 
borgt niemand aan entwie die niets en heeft. 
W ’en zouden toen geen zout meer krijgen om 
in onzen pap te doen !

Om voort te kunnen is het noodig dat wij 
da*romtrent zooveel uitleveren als wij indoen. 
Zoo kunnen we leven zonder te verarmen.

We moeten met onze waren op de wereld- 
markt om geld te maken waarmede wij onze 
inkoopen doen.

Maar als ge met een kraam op de markt 
staat, ge moet zien dat uwe prijzen niet hooger 
en zijn als die van ’t kraam daarnevens an- 
dersins gaan al de kalanten bij den gebuur 
koopen, en ge moogt gij uwe ware weer inpakken 

en ermee naar huis.
Voor Belgie is ’t dus male of mantel dat 

wij kunnen mededingen en aangezien geen 
land in de wereld zoo overbevolkt en is als 
het onze, we moeten leege prijzen hebben 
om te verkoopen voor den neuze Ivan onze 

vreemde mededingers.
Een dingen spreekt nu in ons voordeel.
Ten gevolge van den oorlog heeft Belg:e 

de achting, de genegenheid en ook een beetje 
’t medelijden gewonnen van andere volkeren. 
Ze zouden koopen uit vriendschap ; en dat is 

een voetje vooren.
Doch als onze prijzen hooger staan, ’t is 

uit met de vriendschap ; z’en gaat immers maar 
tot tegen de geldbeurze, niet tot erin !

We mogen dus onze prijzen houden, we 
moeten ze houden ep de hoogte van die der 
andere mededingers. Schenteventen en deugt 
nooit niet meer tusschen landen dan onder 
burgers. Dat brengt burger en werkman tot 

armoe en kribbebijten.
Doch onze prijzen opjagen boven die der 

andere landen, dat is een dommigheid, en 
’t is een verraad tegen ’t eigen volk. ’t Is 
onze nijverheid dooileggen, en werk en win

ning meteen.
De achturenwet zou daartoe kunnen helpen, 
’t Werkvolk wil acht uren werken, en negen 

betaald zijn, {dat wil zeggen dat iedere ure 
een achtste meer betaald worde, ’t gene over

een komt met eenen opslag van 12,50 O/o van 
de dagloonen.

Dat brengt opslag mêe voor de waren ’t zijn 
er die misschien van 8 tot 10 O/o meer zullen 
kosten.

Vroeger hadden onze nijveraars reeds moeite 
om bestellingen te krijgen daar hunne prijzen 
te hoog waren, ’t lagen fabrieken stil, in 
andere slabakte ’t werk.

’k Weet 's wonder wat het nu gaat zijn ?
Rechtuit gesproken die achturenwet is een 

flimpe, en een groote.
Dat men den werkman bescherme die in 

ongezonde nijverheden arbeidt, of die beeste- 
werk doet dat geen mensch zonder schade 
voor gezondheid en krachten en kan doorhou
den, al wel en dat moet zijn : doch eenen 
mensch die noch ongezond noch afmattend 
werk en heeft beletten van te ‘arbeiden zoo
lange ’t hem lust, dat is een misse.

Bemerkt eens : onze mededingers Frankrijk, 
Engeland, Duitschland en passen die wet niet 
toe, ’t en is nu den tijd niet zegt Engeland 
om daarvan te kouten.

Dinsdag avond zat ik op den trein tusschen 
werkvolk, en 't gesprek was over de acht uren 
wet.

’t Was een die zei : leve de acht uren wet, 
in America werken ze er zesse, en ze zijn 
rijker als wij we moeten daar ook komen.

’k Vergat haast erbij te voegen dat die 
slimmerik hem niet en moet doen scheren.

Verre de grootste hoop waren van gedacht 
dat onze volksvertegenwoordigers, en onze 
ministers nen flauwen tap afgeloopen hebben 
met die wet aan te nemen.

Ongelukkiglijk ze konden niet anders en 
dat is nog een van de voordeelen van ons 
drieledig ministerie.

’t Is nu ’t werkvolk dat den hoogen toon 
voert in de kiezingen. ’t Zitten te Brussel 
eenen hoop socialisten die vergeten of nooit 
geweten misschien dat God van in den beginne 
den mensch veroordeeld heeft om zijn brood 
te eten in het zweet zijns aanschijns, en dat 
sedert dien alle welstand en weelde eene vrucht 
is van werk en arbeid zoo voor burger als 
voor werkman.

Ze willen de wereld bestieren tegen de god
delijke beschikkingen in, nooit peizende dat 
het niet en deugt te willen meer verstand 
hebben als God zelf.

Adam en wilde er maar juist evenveel, en 
hij voer al kwalijk, en wij met hem 1

De liberalen zitten in ’t vaarwater der so
cialisten, en ze zouden met den duivel zelf 
meedoen als ’t tegen de katholieken is, zelf 
de beste en de gematigste liberalen.

Als dus liberalen en socialisten met zulk eene 
wet voor den dag tomen de katholieken moeten 
ze wel aanveerden willen ze ’t uitzien niet 
hebben tegen ’t werkvolk te zijn en buiten
gesmeten te worden. Ze zijn er immers zoo 
noodig om veel ander kwaad te beletten

Hadden wij gelijk eertijds de groote katho
lieke partij aan ’t hoofd dat alles en zou niet 
gebeuren, ’t Werkvolk dat bescherming noodig 
heeft zou er hebben, maar ’t volk dat werken 
kan en wil om op te komen en te verbeteren 
zou ook mogen.

Onthoudt dat, burgers, tegen dat het kiezinge 
is, en ziet als ’t u belieft eens uit uwe oogen 
om te weten waar uwe belangen liggen

Werkvolk onthoudt het ook.
Als ge te winter misschien werkeloos zit 

en armoe lijdt, of als ge er met uwe acht 
uren loon schaarsch kunt komen waar ge met 
langer te arbeiden misschien iets hadt kunnen 
wegleggen tegen meerderen nood, of om met 
tijd en stond zelf entwat aan te gaan, over- 
peist ne keer goed dat het de socialisten zijn 
die u dat bakken om u in de armoe te houden, 
’t Is immers met uwe armoe en uwe misnoegd
heid dat ze leven.

Onderzoekt ook eens hoeveel scheerzen de 
barbiers wel verslijten op de aanzichten van 
al die groote socialiste roepers

Als de mensch zekeren ouderdom krijgt, hij 
krijgt verstand meteen, en redeneert toen anders 

j dan dubbele jongens.

Bedevaart naar Lourdes
Verslag ovar de reize der afgeveerdigden 

van St TILLO’S TURNERS, 
en van da andere Issgliemscha jongens 

naar ’t verre Lourdes, 
van Dinsdag23 0ogsttot Woensdag 31 Oogst 1921 

(4de Vervolg).

Den Zaterdag, met den vroegen, richtte E. H. 
Pastor Bruloot aan Mgr den Bisschop volgend 
schrijven : « Monseigneur. — De afgeveerdigden 
van den Turnclub van Iseghem die deel maken 
van Vlaanderens Bedevaart hebben met vreugde 
en fierheid vernomen dat Uwe Hoogweerdigheid 
geweerdigd het Vaandel der Maatschappij te 
wijden. Indien het Uwe Hoogheid past, Mon
seigneur, zouden z ij zich in ’t Bisschoppelijk 
Paleis aanbieden dezen Zaterdag morgend, op 
het uur door U aan te duiden. Intusschen 
bieden z ij nogmaals de uitdrukking van hunnen 
diepen eerbied, door de bemiddeling van den 
Bestuurder van de Bedevaart. » — (get.) C. Bru
loot, pastor.

Seffens liet Mgr weten dat Hij ons te 9n 
verwachtte ’t Liep al overeind : De brancar
diers waren al op hun werk ; anderen waren 
in de Kerk of bij de Grot. Doch met veel 
zoeken en iedereen te beene te'zetten, gerochten 
allen kort na 9 uren gereed, en wij trokken, 
de 8 Turners in Kostuum, vergezeld van nog 
een 20tal Iseghemsche Bedevaarders — met 
de vlagge vorenop — naar ’t Paleis.

’t Was de eerste maal dat onze Vlagge 
wapperde door Lourdes’ straten, en dweers door 
de wandelingen van ’t Heiligdom van Onze 
Lieve Vrouw. Honderden Bedevaarders gaven 
luidop hunne bewondering te kennen voor den 
kleinen, maar indru'vwekkenden groep. Nau
welijks waren we in den hof tot bij 't Paleis 
gekomen of Monseigneur, vergezeld van Hunne 
Hoogweerdigheden de Bisschoppen van Nancy 
en van Moulins kwam buiten, en groette 
ons met een hertelijk : « Ah ! Les amis de 
Belgique ! » Mgr van Nancy en Mgr van 
Moulins spraken ons aanstonds aan. De eerste 
deed bemerken dat we bijna geburen waren 
en de tweede sprak van de schoonheid die 
Hij vond in ’t betrouwen dat Turners stelden 
in O. L. Vrouw, om zoo verre van hunne 
heerdstede zich aan Maria te gaan toewijden. 
Dan wierd aan Monseigneur volgend adfes 
voorgelezen :

« Monseigneur. — Laat ons toe aan Uwe 
Hoogweerdigheid de hulde te brengen van onze 
diepe dankbaarheid. Onze nog zeer jonge 
Maatschappij is aangesloten bij de Congregatie 
van O. L. Vrouw, onder den titel van de 
Onbevlekte Ontvangenis. Ons doel, ’t is de 
jonkheid op te leiden « door Maria tot Jesus ! » 
“ Per Mariam ad Jesum » ! (Leuze op ’t wapen
schild van Zijne Hoogwaardigheid), en de 
Vlaamsche Bedevaart gaf ons de gelegenheid 
naar Lourdes te brengen eenige afgeveerdigden 
van die jonkheid die vurig begeert zich door 
eene plechtige daad van kinderlijke godsvrucht 
te stellen onder de bescherming van die Goede 
Moeder.

Uwe Hoogweerdigheid geweerdigt zich onze 
Vlagge te wijden met het juweeltje tei eere 
van O. L. Vrouw dat wij eraan zouden willen 
vastgehecht zien. W ij houden het voor eene 
groote eer, Monseigneur, U de gelukkige ge
voelens uit te drukken welke ons dit bewijs 
van uwe goedheid geeft ; en wij zijn overtuigd 
dat onze mede-Turners er, zoowel als wij, de 
beste gedachtenis zullen van behouden. »

Dan nam Mgr zelf het woord. Zoo vaderlijk 
en zoo gemoedelijk, dat reeds bij de eerste 
woorden elkeen ervan getroffen was, sprak Z. 
Hoogw. ons gedurende 20 minuten lang aan, 
en deed zoowel uiteen hoe een Turner zich 
moet gedragen eerst voor zich zelf, o n  alles 
in evenwicht te behouden, niet alléén voor 
't lichaam, maar ook voor de ziel, met al zijn 
verstand wel te gebruiken en zijn wil recht te 
houden en naar God te richten. Daarna sprak 
Hij van de betrekkingen met anderen : altijd 
’t goede inzien ; elke rechte zaak, zonder vaar 
of vrees verdedigen ; iedereen behulpzaam zijn,

en meest de zwakken. Godsdienst, naastenliefde, 
Vaderland : dat is de leuze ; en ’t kwaad 
gelijk onder welk opzicht: dat is de vijand 
van den goeden, flinken Turner. Dât vormt 
en behoudt een gezond lichaam, in een gezonde 
ziel. N Dan loofde Mgr op zijne beurt den 
blijk van getrouwheid dien wij gaven aan 
O . L. Vrouw van Lourdes en welwillend gaf 
Hij een bijzonderen zegen aan onze Vlagge 
en aan ’t juweeltje van O. L. V. van Lourdes, 
nadat Hij zich de zinnebeelden van beiden 
had doen bekend maken Nog eenige gemoede
lijke woorden met elkeen in ’t bijzonder, van 
den oudsten tot den jongsten en we kregen 
met den zegen nog een beeldekçn van de H. 
Joanna d’Arc met ’t handteeken van Mgr., 
als voorbeeld en als gedachtenis.

Mgr geweerdigde in ’t midden van ons te 
blijven om een portret te laten trekken. Jammer 
genoeg, door 't slechte materiaal of door de 
slechte handhave is ’t mislukt ! Toch hebben we 
’t volgende schrift mede : « Per Mariam ad 
Jesum ! — Zijne Hoogweerdigheid Mgr Fr. 
Xav. Schœpfer, Bisschop van Tarbes en van 
Lourdes, heeft willen de Vlagge wijden van 
« St Tillo’s Turners » met leuze « Vreugd in 
Deugd » ingericht in de Jongelingen Congre
gatie Jte Iseghem, West-Vlaanderen, Belgie 
Z.jHoogw. heeft met eene vaderlijke welwillend
heid de kinderlijke hulde van rechtzinnigen 
dank aanveerd welken Hem aanboden de af
geveerdigden van den Turners-Club onder de 
geleide van E. H. Pastor Bruloot, Bestuurder 
van den Bedevaart. — (Volgen de handteekens 
der aanwezige turners ) — Monseigneur heeft 
met ons het tegenwoordig bewijsschrift willen 
onderteekenen. — (get.l Fr. Xavier év. de Tarbes 
et de Lourdes. — Lourdes, 27 Oogst 1921. »

♦
* *

Te 10 uren zou er in de Parochiekerk van 
’t H. Hert een plechtige Dienst gezongen 
worden tot nadenken aan de overledene Be e- 
vaarders, Soldaten en Belgen te Lourdes be
graven. Van ’t Bisschoppelijk Paleis trokken 
we stoetsgewijze er naartoe ; en na de Mis, 
vergezeld van gansch den Bedevaart, gingen 
we naar ’t plaatselijk kerkhof waar we baden 
bij al de grafsteden die ons duurbaar waren, 
en waar de Vlagge intusschen de wacht hield, 
’t Was middag als de piechtigheid eindigde.

’s Namiddags hebben onze jonkheden den 
« Pic du Jer » beklommen ; eenige te voet, de 
meesten in getal opgetrokken door den « klim 
menden tram ». Die berg is 950 m. hoog en 
ligt in ’t zuid oosten van Lourdes. In 2 uren 
kan men hem te voet beklimmen enerisééne 
uur en half noodig om beneden te komen De 
tramweg is 1167 m lang. In 15 minuten komt 
men boven, en op den weg reist men tweemaal 
door den berg in een tunnel van 80 meters 
lang en een van 75 meters en over 2 bruggen 
van 80 en 50 meters baven diepten van 20 
tot 25 meters. Bovenop den barg staat het 
groote ijzeren kruis dat ’s avonds gansch 
verlicht is door electriek en van het Heilig
dom in den donkeren gezien gelijkt aan een 
verschijning uit den hemel. Dat kruis is i5m  
en half hoog. Van op den Pic du Jer heeft 
men een prachtig zicht op de omliggende 
streek met al hare bergtoppen.

’s Avonds, na de processie, was ’t voor de 
Vlamingen Nachtaanbidding. Te9n vergaderden 
allen in de Basiliek en bleven dâârj)idden, 
zingen, overwegen of luisteren naar de aan
spraken, tot middernacht. Dan begon de H. 
Mis waarin allen ter H. Tafel naderden en 
voorts geheel den Zondag morgend wierd de 
eene na de andere Mis g?lezen totdat de 
plechtigheid sloot met de Hoogmis. Onze 
jonkheden kwamen rond I uur ’s morgends 
t’nuis, voorzeker blijde van te rmgen rusten ; 
en was die nacht niet lang, hij deed, na zulken 
schoonen dag toch veel deugd

('t Vervolgt).



Hoenderbond “ ’T NEERHOF „ Iseghem

v a n
op Zaterdag 8 ,

Z o n d a g  9  en  M a a n d a g  1 0  O c to b e r  1 9 3 1 *  
in de Fabriek der HH. Dupont, Albrechtlaan,

Op heden is de Tentoonstelling van kiekens, 
duiven en konijnen, ingericht door onzen 
Hoenderbond « ’t Neerhof ».

Het lokaal, allerbest gelegen, is fraai ver
sierd met groen en planten en opgesmukt 
met vaandels en bannieren. De kooien der 
dieren zijn in lange rijen gerangschikt, en 
het is bijzonder aangenaam al die uitgelezen 
en verscheidene soorten in oogenschouw te 
nemen. Er zijn er juist 558, en daaronder 
vindt men de schoonste en zeldzaamste die 
er bestaan, toebehoorende aan de vermaardste 
kweekers van ’t land en uit het vreemde 

Wij mogen dus verzekeren dat de Tentoon
stelling met eenen buitengewonen bijval be
kroond is, en dat er ontelbare liefhebbers en 
nieuwsgierigen op morgen en overmorgen de 
expositie zullen komen bezoeken.

De Jurijleden, alhier aangekomen om de 
prijzen toe te kennen, hebben hunne meeste 
voldoening uitgedrukt over het lokaal en gansch 
de inrichting der Tenstoonstelling. Zij wierden 
dezen middag hertelijk door het bestier van 
den bond ontvangen, en het volgende telegram 
wierd, onder de warmste toejuichingen, opge
stuurd :

« Aan Hare Majesteit de
Koningin der Belgen. » 

Brussel.
Bij het openen der Hoendertentoonstelling, 

door ’t Neerhof van Iseghem ingericht, brengen 
het Bestier en de Jurijleden hulde aan Uwe 
Majesteit, bedanken Haar voor de verleende 
Hooge Bescherming en de prachtige toege
zonden loten, en wenschen heil aan de Konink
lijke Familie.

C. Vanden Berghe, Voorzitter.

Op Maandag aanstaande houdt de Boeren
bond een studiedag in het lokaal der Tentoon
stelling Om 10 ure zullen HH. Norbert Ghekiere, 
burgemeester van Winkel St-Eloi en E. H. 
Parmentier van Meulebeke opvolgentlijk eene 
voordracht geven. Om 1 1/2 ure spreken
beurtelings M- Frateur, leeraar in de Hooge
school van Leuven, en M. Van Hout.

Al wie belang stelt in den landbouw en in 
den vooruitgang van den hoenderkweek zal 
deze buitengewone gelegenheid niet laten voor
bijgaan om de befaamde redenaars te gaan 
aanhooren.

De Tentoonstelling is open heden tot 18 u.
Zondag van 8  tot 19 u.
Maandag van 8  tot 18 u.

W IN K E L  St ELOI
PLECHTIGE IN H U LD IG IN G  

. van den Heer Norbert Ghekiere 
als Burgemeester van Winkel St Eloi (1) 

op 2 Oktober 1921.
Winkel St Eloi heeft zelden zulke heerlijke dagen 

beleefd als dezen van 2 Oktober 1921.
De prachtige s'.oet, begunstigd rloor een heer

lijk weder, werd bewonderd door eene mächtige 
toegestroomde volksmenigte ; verstandige toeschou
wers hoorden wij zeggen : « Winkel St Eloi heeft 
zich zelf overtroffen n.

Het zoo wel geslaagd feestmaal opgediend door 
Mr Lodrioor en vergeestigd door artisten-muzikan- 
ten heeft de deelnemers ten zeerste bevredigd.

Na het banket was er cinemavertooning in opene 
lucht.Met genoeg te pramen hebben wij den Heer 
Burgemeester kunnen overhalen om zijne dubbele 
aanspraak na den stoet op de dorpplaats en aan 
het feestmaal te laten drukken.

Zij geven een volledig overzicht van dien heug
lijken dag en zij geven vooral te kennen met welke 
edele princiepen de Heer Burgemeester bezield is. 
Op dien dag hebben vele Winkelnaren hunnen 
Burgemeester leeren kennen 1 Mocht M. Ghekiere 
lange jaren Winkel St Eloi bestieren !

Hier volgt zijne dubbele rede :
Rede uitgesproken op de dorpplaats te Winkel St Eloi, 

door den Heer Burgemeester Norbert Ghekiere.
Achtbare Medeburgers,

Dit prachtig feestgetooi, dit samenwerken van 
alle burgers, die overheerlijke stoet, die jubelende 
toegestroomde volksmassa, die lofbetuigen, die 
heden van uit mijn volk, hel Winkelsche volk 
uitgaan om hunnen Burgemeester te huldigen, 
vervullen mijn gemoed en ontroeren mij tot in 
het diepste van mijn hert.

Gij hebt mijn verlangen, gij hebt mijne begeerte 
overtroffen ; aan u allen, dank !

De stoet was in zijn geheel onovertrefbaar van 
opvatting en uitvoering.

De wagens vooral waren bemerkensweerdig.
De vlasnijverheid op zoo levendige manier ver

beeld, doet ons denken aan dien gulden stroom, 
die sedert onheuglijke tijden, rijkdom meóbrengt 
in gansch Zuid-Vlaanderen.

De wagen der duivenliefhebbers, geniet overal 
bijval. Schoon de Duitscher die den dood gezworen 
had van de laatste duif, toch bestätigen wij ver
heugd, dat onze liefhebbers hun ra? talrijker 
gekweekt hebben dan ooit. Levenvol was de wagen 
der steenbakkers, die de Duitsche loopgrachten 
verbakken tot steenoven, en die in samenwerking 
met de bouwlieden, onze stukgeschoten huizen 
sierlijker heropbouwen.

De wagen van den Boerenbond was allerprachtigst : 
de aloude boereleute daar gelaten, heeft de Boeren- 
gilde haar bedrijf op prachtige doeken welen daar 
te stellen. D j talentvolle jonge kunstenaar, die ze 
gem aakt heeft, verdient allen lof, en ik wensch

(!) Z jn vader Jean LouLa Ghekiere gewezen gemeente- 
raadslidaüd' en schepenen van Wynkel St-Eloi, en boerde 
op de hofstede waarover 150 jaar Gilles Gheysens-Van- 
neste woonde. Hij Was afstammeling van Jake Ghesquiere- 
Coopman den 3 April 1675 te Ouckene overleden op 
de voormalige heerlijkheid “ ’t Hof ’t Ouckene „ of 
Jake’ns hof, dat sedert 1876 toebehöort aan de heeren 
Kervyn de Letten hove en heden in vieren getrokken ia. Van dien Jake stammen ook af, Paster Ghekiere 
van Cachtem overleden 1818, Burgemeester Ghekiere 
van Cachtem en Moorslede, de Ghekieren van Marcke, 
Bisseghem enz.., de Ghekieren beenhouwers hier ’t Iseghem 
en andere en andere.

hem van herte voorspoed en vooruitgang in zijne 
schitterende loopbaan.

En wat gezeid van den wagen der tooneelgilde ? 
De tooneelschrijver Rodenbach met den Blauw

voet ! Het was als een visioen mijner studiejaren, 
a!s eene zoete herinnering aan vervlogene tijden !

Rodenbach, die een zoo machtigen stoot gegeven 
heeft aan de Vlaamsche beweging, welke in mijnen 
tijd de muren van het college niet overschreed, 
en die sedert gegroeid is tot een machtige golf, 
die bruischend eu brieschend komt aangerold met 
verdubbelde kracht, telkens eene hindernis den 
weg versperd !

Ons volk ontwaakt ! Tot in de diepste volkslagen 
is de beweging doorgedrongen !

De knapen van vroeger zijn man geworden, en 
zij eischen wat is recht.

Polakken, Tjecho-SIowakkeii, die aanzien waren 
als de meest verdrukte volkeren van Europa, be
zitten sedert eeuwen hoogescholen in eig-'n taal. 
Terwijl dat de Vlamingen, geknecht in hun eigen 
land, van een Hooger onderwijs in eigen taal 
beroofd, de straten der hoofdstad ontzeid om aan 
de regeering de beloften van zijne Majeteit den 
Koning te herinneren, als een woedende, schuimende 
teruggeslagen vloed, zullen komen aangerold met 
de aanstaande Wetgevende kiezingen om te ver
brijzelen, dezen die voor het Vlaamsche Volk niet 
wil buigen !

Ja, met de Vlamingen uit de vier hoeken van 
het Vlaamsche land, roepen wij om erkenning 
van ons Vlaamsche volksrecht, opdat het ideaal 
waarvoor onze Vlaamsche jongens leden en sneu
velden in de bloedgrachten van den Yzer, niet 
immer zou miskend worden ; immers, er is geen 
volk of ’t heeft zijne taal !

Ik wensch van herte geluk aan de tooneellief- 
hebbers, voor het prachtig gedacht, dat zij opgevat 
hebben, van hunne liefhebberij te verzinnebeelden 
door den dichter van Gudroen en van Philippine 
van Vlaanderen, den Viaamschen wekker van 
het toenmalig slapende Vlaanderen !

Dit bedwelmend en oogverblindend feestgedos, 
ontneemt mij niet het volle en koelbloedig be
wustzijn van den last en de groote verantwoorde
lijkheid, die op mij weegt, als hoofd en leider 
van het Winkelsche volk. Ten is niet aan mij, 
nêergedrukt door den oorlog, dit ambt te bekleeden; 
ik, die het lastigste tijdperp van mijn leven te 
doorworstelen heb.

Ik heb steeds verlangd, een rustig familieleven 
te leiden ; geene eerzucht heeft mij gedreven om 
dit ambt te bemachtigen. Gij hebt mij aan mijn 
liefdevollen heerd ontrukt, om mij de teugels van 
het openbaar leven in handen te duwen. Gij zijt 
Winkelnaren vol levenslust en kracht, lijk efin 
onstuimig peerd moeilijk om bestieren. Gij zult 
lust genoeg hebben om uwen leider te ontzadelen.

Handig en gedwee zullen wij pogen u te leiden 
tot het toppunt van welstand, geleerdheid en 
besckaving.

Wij weten dat uw eerste verlangen is, een de
gelijk onderwijs te verschaffen aan uwe dierbare 
kinderen ; die wensch is ten volle gewettigd, nu 
ten minsten in deze tijden, dat met uwe penningen 
het onderwijzend personneel zoo mildelijk onder
steund wordt. Onze eerste pogingen zullen dus zijn 
ten gunstig van onderwijs en opvoeding.

Voor u, Winkelnaren, zal ik steeds toegankelijk 
zijn ; tot de uiterste grens zal ik te gemoelkomend 
en toegevend zijn, zonder ooit nochtans de palen 
te overschrijden, waar goedheid zwakheid, waar 
toegevendheid karakterloosheid wordt.

Moge Winkel St Eloi groeien en bloeien !
Moge de verstandige samenwerking van Geeste

lijke en Burgerlijke overheid, de zedelijke en 
stoffelijke belangen van de Winkelsche "bevolking 
in de hoogste mate bevorderen !

Moge eene broederlijke verhouding ontstaan tus
schen landbouwers, burgers en werklieden.

Moge stoomtram en Electriciteit door de ge
meente loopen en stroomen, als dienstbare bronnen 
van welstand en genot !

Moget gij, fabriekbazen, met den rook uwer 
schouwen de wolken des hemels verduisteren, en 
de Winkelsche dochters versieren met uwen rijklom !

Moget gij, jeugdige koppels, die ik het geluk 
zal hebben in het huwelijksbootje te leiden, licht 
van hert en blij van geest, gezellig door het leven 
varen !

Moget gij, Winkelsche moeders, uwe wiegen 
vullen en dat de grafmaker honger lijde !

Mogen onze scholen van uit hunne puinen op
rijzen en het gemeentegevang in duigen vallen !

Moge de sabel van onzen veldwachter roesten, 
en de spaden onzer werkloozen blinken.

Mogen de Vlamingen hun volle recht bekomen, 
en een onderwijs in hunne moedertaal van laag 
tot hoog !

Moge God mij sterken, opdat ik steeds met 
waardigheid het ambt van eerste magistraat van 
Winkel St E loi moge bekleeden !

willen optreden als leeraar van geloofsverdediging ; 
toch mij dunkt dat er een grondbeginsel is ; 
dat zoo gewichtig is, dat ik het nooit uit het oog 
mag verliezen ; en dat namentlijk in zaken van 
uitsluitend geestelijken aard, de Kerk alleen mag 
beslissen, gelijk in zaken van uitsluitend stoffelijken 
aard, de burgerlijke macht ook alleen mag beslissen.

In zaken van gemengden aard, ’t is te zeggen, 
waar Kerk en Staat alle beide belang in hebben, 
de Kerk eerst mag beslissen, omdat haar doel van 
de zielen te beheerschen, staat boven het doel der 
burgerlijke Maatschappij, die slechts de stoffelijke 
belangen verdédigt ; en dat de Burgerlijke macht 
de beslissingen der Kerk moet eerbiedigen ; en 
dal de Kerk den Staat en wederzijdsch de Staat 
de Kerk moet ondersteunen in het bestieren.

Ik wensche dus dat hier Geestelijke en Burger
lijke macht immer hand in hand zouden mogen 
samenwerken, tot zedelijk en stoffelijk welzijn van 
de bevolking !

Ik dank uit ter herte de Heeren gemeenteraads
leden, voor het prachtig feest, dat zij ter mijner 
eer beleid hebben. Zij hebben in mijne afwezig
heid dieper in de gemeentekas gegrepen dan ik 
aanwezig zijnde hadde toegelaten en dit om dit 
feest op te luisteren. Zij hebben slechts gedacht 
aan hunne genegenli3id voor hunnen Burgemeester, 
en uit het oog verloren, dat zij eenen evenredigen 
last op den rug van hunnen Burgemeester schoven 
om het evenwicht der gemeentefinantiën te her
stellen.

Ik dank uit 1er herte den Heer Hoofdonder
wijzer voor zijne hertelijke woorden, en ik mag 
hem verzekeren, dat hij in zijn taak krachtdadig 
zal ondersteund worden door het Gemeentebestuur.

Het is mij ook een ware voldoening, een woord 
van dank uit te drukken, voor de Heeren van 
den Kerkraad en Armbestuur : Ik ben zeer geluk
kig in mijne taak geholpen te zijn door die 
besturen, waarvan verschillige leden specialisten 
zijn in hun vak, en ik drukke den wensch uit 
dat zij zouden voortgaan met hunne taak zorgvuldig 
waar te nemen.

Ik dank Mijnheer Sap, Volksvertegenwoordiger 
en Mijnheer Gillot, kandidaat-Volksvertegenwoordi
ger, die de feestelijkheden van Rousselare verlaten 
hebben, om deze te komen ophelderen.

Wij wenschen dat Mijnheer Sap, de krachtdadige 
verdediger der belangen der landbouwers, en Mijn
heer Gillot, die sedert een paar jaar bewijzen 
gegeven heeft van buitengewone bekwaamheid en 
van een onvermoeibare werkzaamheid, door ons 
Arrondissement mogen naar het Parlement gestuurd 
worden, om daar te werken ten bate van gansch 
het land.

Ik bedank ook de artisten, M. Clement, M. 
Hoornaert en M. Vuylsteke, die ons verlustigd 
hebben door het heerlijk beoefenan van hun mu
zikaal talent.

En laatst, maar niet minst, heb ik een warm 
woord van dank voor mijne achtbare collega’s der 
omliggende gemeenten, en vooral dezen die bij
gedragen hebben om dit feest te doen gelukken.

Ik ledig mijn glas op de gezondheid van Zijne 
Majeteit den Koning, van de sprekers die hier 
het woord gevoerd hebben en van al de aanwezigen.

Rede uitgesproken in 't banket te Winkel St Eloi, 
door den Heer Burgemeester Norbert Ghekiere.

Eerweerde Heeren, Mijnheer en,
Mijn eerste woord weze een woord van hulde 

aan mijnen voorganger, den verdienstvollen Heer 
Burgemeester Foulon. Drie en twintig jaren heeft 
hij de bslangen der gemeente behartigd, en veer
tien jaren, als Burgemeester, deze gemeente vreed
zaam bestierd.

Post, telefoon, telegraaf en tram, zijn verbete
ringen onder zijn bestier ingebracht.

D e graviers, d ie  nu aan het herstellen zijn 
zijn het werk van den Heer Burgemeester Foulon,

Vooral verdient de Heer Burgemeester Foulon, 
de liefde en achting van alle W inkelnaren, voor 
den angst en den kommer der vier oorlogsjaren, 
die zoo zwaar op hem woegen. Ook zal hij de 
achting en genegenheid aller Winkelnaren blijven 
genieten.

Ik dank uit ter herte den Eerweerden Heer Pastor 
voor zijne woorden van genegenheid ten mijnen 
opzichte. Ik zal mij zeer gelukkig achten als ik
op mijn gebied, van verre zijne stappen zal kunnen
volgen op zijn gebied.

Laat mij toe te wijzen op de herstelling en ver
fraaiing der kerk, terwijl de kerken van het om
liggende veel min beschadigd, nog op herstel wachten.

. Deze tooneelzaal is nogmaals een bewijs van de 
onvermoeibare werkzaamheid van den Eerweerden 
Heer Pastor, en van zijne bekommernis voor de
ontwikkeling en de deugd onzer jeugd.

Alle macht komt van God : de macht die mij 
is toevertrouwd door zijne Majesteit den Koning, 
komt dus ook van God, en aan Hem zal ik reken
schap geven, ov«r de wijze op dewelke ik die 
macht zal uitgeoefend hebben. Verre van mij hier te

DE PLUIMEN MAKEN DE VOGEL NIET... 
en het is meestal.. VEEL GESCHREEUW 
EN WEINIG W OL. Wanneer men U met veel 
reklaam en schoone beloften overstelpt, om 
uwe spaarpenningen in zaken, waarin geen 
gedurig toezicht mogelijk is, te plaatsen, wendt 
U vooreerst 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 V
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °J0 

’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 voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.
Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
IGemeenteontvanger,

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.

Burgerstand -  iseghem
GEBOORTEN :

Eduard Decoopman, zv. Achille en Elisa Vandeghinste
— Mariette Dewulf dv. Leon en Coleta Vanmellaerts— 
Simonne Parmentier, dv. Pirmin en Juliana Verbeke.
— Andre Dewolf, zv, Remi en Maria Denolf,— Auguit 
Geirlandt, zv. Richard en Julia Noppe. — Simonne 
Noppe, dv. Juliaan en Emilia Veratraete

STERFGEVALLEN :
Michel Boone, Schoensnijder 33 j. echt. Hemeryck 

Juliana — Palmer Decoene, 3 1/2 m. zv. Camiel en 
Emma Bringiers.

HUWELIJKEN
Henri Ghekiere, beenh. 26 j. en Maria Dejonghe 30 j.

— Joseph Van Hooreweghe, handelaar 32 j. en Maria 
Ghekiere, zb. 21 j. — Oscar Degroote, dagl. 20j. en 
Ivonne Surnnnt. fabriekw. 19 j. — August Lannoo, 
vlasw. 27 j. en Miria Vanwynsberghe, huisw. 21 j. — 
Aloise Buysse, schoenm. 34j en Stephanie Vandeputte, 
carsetsm. 26 j, — Dussslier Leon, dagl. 25 j en Rachel 
Bourgeois, borstelm. 21 j.

e m e l g h e m ;.

GEBOORTEN.
Lucien Laridon, zv. Maurice en Marie Vandewaetere.

STERFGEVALLEN 
Leontine Van Coillie, 2 w. dv. Camiel en Helene 

Rossauw. — Lucien Laridon, 8 d. zv. Maurice en Marie 
Vandewaetere.

HUW ELIJKEN .
Alfons Naert, wever, te Iseghem, en Elvira Desnont, 

borstelm, te Emelghem.

STADSNIEUW S.
Eene nieuwe klok in St Hiloniuskerk.

Vrijdag is er eene nieuwe klokke toegekomen 
voor St Hiloniuskerk. Een der twee welke gewijd 
geweest was in de maand Mei laatst, was van slechte 
tonaliteit en behoord du6 vervangen te worden, 
’t Is dj.se die gistsren toegekomen is, om 
die slechte te vervangen. M. Doktor Vandewalle, 
was er peter van en Madame Bral-Donego, meter. 
Beide hebben wederom het peler- en meterschap 
aanveerd. ’t Is te hopen, wij welhaast wederom 
een goed en welluidend drijgeluid zullen bezitten, 
in alwachting dat onzen schoonen wekker van 
voorheen hersteld worde.

Stikgas.
Donderdag avond wierd men eenen dikken smoor 

gewaar in den omtrek der .Gentstraat en Vrijdag 
den kant van Ingelmunster. Het waren jonge kwaad
doeners van ’t Zevecote die overblijvende oor
logstuigen gevonden hadden in de slagmeerscben, 
en zich daarmede vermaakten. Ouders waakt over 
uwe kinders, en zorgt dat ze ’s avonds’t huis zijn,

L E N D E l E D F .
Een 18jarige jongeling op den slag gedood, 

bij het schieten ter gelegenheid van een 
bruiloftfeest

Eenige geburen der familien Busschaert en Eaes 
van Lendelede, waren er op geluimd om ter ge
legenheid van het huwelijk van A. Busschaert met 
Marie Raes volle feest te vieren.

Het kanon zou gelost worden om overal het 
leest te verkondigen. Het was Dinsdag rrnd 9 1/2 
’s avonds toen het tweede schot afging, en geheel 
het kanon in stukken sprong en zekeren Jerome 
Pannecoucke- zoon van Adolf een stuk ijzer in 
’t oog kreeg dat hem dwars door 't hoofd vloog. 
Hij slaakte een kreet en was dood op den slag. 
s’ Anderendaags was het nu den trouwdag ’t was 
eerder nen rouwdag, al door dat dom geschut die 
geheel het feest kwam bederven.

Over 49 jaren gebeurde ook een ongeluk in den 
zelfden zin te Lendelede. Burgemeester Ch. Vande
putte wierd ingehaald. Het Stadsmuziek van Iseghem 
onder het bestuur van Berten Demaeght was 
naar Lendelede gevraagd om de feesten op te luisteren. 
Er wierd geschoten met de kanonskes in den hof 
van de herberg « 't Bossen hof ». Het schot ging 

^niet af, een zoon van Pieter Beernaert beter ge
kend onder de naam van Petje Mos trommelaar 
der fanfaren, beging de onvoorzichtigheid in den 
loop van ’t kanon te kijken, al met eens’t schot 
gaat af en hij viel steendood ter plaats. Bij de 
installatie van Burgemeester Verstraete te Cachtem 
in 1896 gebeurde bijna ’t zelfde ongeluk.

Te* Iseghem ter gelegenheid van ’t huwelijk van 
Louis Vansteenkiste-Tanghe, 20 Feb. 1889, schoot 
een landbouwerszoon bij ongeluk zich den duim af 
van zijn hand op de Molenwal van Brun Callens- 
Ghyssels’ molen aan het gehucht de Boschmolens.

In 1901 de Woensdag 24 October tergelegen- 
heid van’thuwelijksfeest van Vanden Berghe-Picavet 
waren eenige jongelingen vergaderd om feest te 
vieren. In het huis waar vroeger Waan Dewulf 
woonde lag Alois Picavet door de bovenvenster 
om te zien of de jonge gehuwden afkwamen, al 
met eens èen geweerschot gaat af en Alois Picavet 
oud 34 jaar is doodelijk getroffen in ’t hoofd en 
valt ten gronde,I 

’t Ware beter dat schieten af te schaffen men 
zou min ongelukken te betreuren hebben die de 
feestliederen in weeklachten doen veranderen.

EMELGHGM.
Morgen Zondag 9 October om 2  1 / 2  ure 

plechtige inhuldiging van M. Camiel Stragier- 
Maes als Burgemeester van Emelghem De 
stoet beloofd uitnemende prachtig te zijn. De 
Iseghemsche bevolking zal dezen namiddag in 
Emelghem zijn om deel te nemen aan de feest- 
lijkheden onzer vrienden van over de Mandel.

AANSTONDS GEVRAAGD goede timmermans, 
goed loon bij René TUYTENS, Rousselarestraat 
N° 186, Iseghem.

Gevraagd bij de Gebroeders De Fauw, GOEDE 
SNIJDERS.

STAD ISEGHEM

OPENBARE AANBESTEDING
der herstelling van oorlogsschade 

aan de steenwegen 
Iseghem-Wynkel St Eloi en Iseghem-Lendelede

Het Collegie van Bürgern'ester en Schepenen der 
Stad Iseghem, laat weten dat

Op M A A N D A G  2 4  O C T O B E R  1921

om 5  ure namiddag, op het Stadhuis, bij gesloten in
schrijvingen zal worden overgegaan tot de openbare 
aanbesteding van de onderneming betrekkelijk de her
stellingswerken der. oorlogsschade aan de steenwegen 
van groot verkeer Iseghem-Wynkel St Eloi en Iseghem- 
Lendelede.

Bestek fr. 184,044,60
Borgtocht 5 o/o van den aanbestedingsprijs te storten 

na de goedkeuring der aanbesteding door de bevoegde 
overheid. De aanbiedingen bij aanbevolen brieven aan 
den heer Burgemeester te zeiiden, moeten uiterlijk op 
de post besteld worden den 22 October toekomende.
 ̂ Het lastenkohier kan geraadpleegd worden op het 

Stadhuis binst de gewone bureeluren te rekenen van 
heden.

Iseghem den 3 October 1921.
BIJ^ BEVEL
De Secretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WgRBROUCg. Cyr. STAES.

Burgerlijke Godshuizen der Stad ISEGHEM

OPENBARE

A A N B E S T E D I N G
der Herbouwingswerken der Hofstede

— van hat Ou imanhuis te Iseghem —

Het Bestuur der Burgerlijke' Godshuizen der Stad 
Iseghem, maakt bekend dat er op

V R IJ D A G  21 O C T O B E R  1921

om 4  uren namiddag, in de vergaderzaal van het 
Oudmanhuis, zal overgegaan worden tot de openbare 
aanbesteding der herbouwingswerken der hofstede van 
het Oudmanhuis alhier

Bestek fr. 74,833,41
Bestek en lastenboek liggen ter inzage der belang

hebbende m het Oudmanhuis te rekenen van heden 
’s morgens van 9 tot 12 uren, ’s namiddags van 2 tot 5 
uren (Zondagen uitgezonderd).

Voor nadere inlichtingen zich wenden tot bij M. Louis 
VERSTRAETE, bouwkundige, Nieuwstraatte Iseghem. 

Iseghem den 5 October 1921.
NAMENS HET BESTUUR 

De Sekretaris, De Voorzitter,
Fe. Kerckhof. Bm, Vanden Bogaerde»



Groote PRIJSKAMP op den BILJARD
1 25  FR  P R IJ Z E N

in «DE HARMONIE» bij de W  Arthur Declercq, 

op 9 October 1921.

OF* Z O N D A G  16  O C T O B E R  1981  

Groote Prijskamp op twee nieuwe

- BILJARDS -
van het huis Leon Verduyn

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

bij Valère CLEMENT-DE MASURE.

F H  A T V I i E I V  F > R I J Z B 3 V

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

Het begint om 2 1/2 ure zeer stipt.

g r o o t e n  a f s l a g
OP

Wekkers en Regulateurs
B ij11 .  I W o e n a e f t - J l o p p e

29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN.

J . Vanliintlegliem-Beliaeglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

G - R O O T Z H C ^ H N T I D E I L  

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

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Ä .  t D e v o s n 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 .

2)e j?on ve rs!in i /Z
kleuren '1 :^ '

IR IS  HERSTELD 
i>e schAOfc aan uwe roiiETTF.N

fc' JUjl Elscb 1WS In /likjes

Bergsche, 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.
R e c h tstreek sc h en  in v o e r .

Schri j n werkers
gevraagd bij Josf.pii MARTIN-VANDEN BERGHE, 

Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

O p e n t o a r e  V e r k o o p i n g
van zeven

Woonhuizen en Land
onder

IS E G H E M  en E M E L G H E M .

De Notaris X-.EJ C O R B E S I E F Ï  te
Iseghem zal openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.
Koop I. — Een Woonhuis, zijnde de zuidkant eener 

driewoonst, eu medegaande erve, staande en gelegen te 
Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kâdaster 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 Woonhnis, zijnde het midden der 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster 
bekend Sektie B, nr 319a en deel van nr320a, 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 bekena Sektie 
B, nrs 325a en 321a, 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 
bekena Sektie B, nr 325b en voor grootte van 1 a. 30 cent.

Gebruikt door Heer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, la°ten vrij.

Koop V. — Een Woonhuis, zijnde 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 0/o pachtverhooging door de wet toe
gestaan werd niet toegepast.

GEMEENTE EMELGHEM.
Koop VI. — Een Woonhnis, zijnde de oostkant eener 

tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, 
staande en gelegen te Emelghem, wijk Haai pander, 
in ’t kadaster gekend Sectie A, nrs 914, 915 en 912 voor 
esn gezamentlijke grootte van 28 a. 86 cent.

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

Koop VII. — 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 À, nrs 916a 
en 917a, en voor eene gezamentlijke grootte van 19 a. 
02 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 VIII. — Een» partij Zaailand, bruikbaar alsbouw- 
grond, gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in ’t ka
daster bekend Sektie Ä, nr 909 en voor eene grootte 
van 21 a. 20 cent. ; palende zuid aan eenen gravierweg.

De laatste 20 O/o pachtverhooging door de wet toege- 
ataan werd niet toegepast.

Gebruikt met koop VI- 
De oorlogsschadevergoeiing wordt medeverkocht.

ZITTIISTGEKT :
TOESLAG : op Dinsdag 18 October 1921, ter herberg 

* De Qroote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
I Verstraete, telaeghem, om 2 ure namiddag.

OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEGHEM, Sloore.

De Notaris r_/E3 C O R B E S I E R  te
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

Koop I. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in 't kadaster bekend Sektie G, nrs 514b, 515 en deel 
van 5I2b, 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 nh u is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in 't kadaster bekend Selitie 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 alle 
zes maanden de helft.

Koop III. — Een W o o nhu is  mît afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 489b en deel van 488, 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

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

Koop IV A. — Een W o o nhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en geleden te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nr 437 en deel van nr48S, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV B. — Een partij Za a 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 nh u 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, groot 22 a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloys Druppels aan 161 fr.’sjaars, 
lasten vrij, tot den 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar 
alle zes maanden de helft.

ZITTIIVGEIV :
TOESLAG : op Donierdag- 20 Oktober 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 3 Okt. — Haver, 63 tot 75 
peerdeboonen, 75 tot 8 G; aardappelen, 35 à 40 
Boter 15-i6,00 fr. dek eieren ’t stuk, 0,60-0,05 
koolzaadolie, 265 tot 275; lijnzaadolie, 193 tot 
195; koolzaad 105 tot 110; lijnzaad, 100 tot 
0 0 0 ; koolzaadkoeken, tot 0 0  ; lijnzaadkoeken 
81; sodanitraat, 81.00, ammoniak, 82.50 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 98 tot 100 
hooi, 20 tot 00; strooi, 7 tot 8 .

Men vraagt BEKWAME SCHRIJNWERKERS, bij
J ules LAMMERTYN, Mekanieke Schrijnwer
kerij, St Amandstraat, 28, Rousselare. Hoogen 
loon.

W i e  Geld
noodig h e e ft  om  te bou w en  o f  h u izen  
te koopen , w en d e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, T R A P S l R A A T . 10

B R U S S E L . .
L een in gen  op H yp o th eek . — V e r z e 

k erin g en . — V o ls tr e k te  geh eim h ou d in g  
v e rzek erd .

Duimpjes Almanak
— voor t Jaar 192 2 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR  
— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

P r i js ,  3 0  c e n tie m e n .

C O R S E T S  O P  M A A T
I Ons welgekend huis van Corsets gevestigd 
\Nederweg, 22, is heden overgebracht Rous
selarestraat, 233.

Benevens toebehoorten van Corsets, verkoopen 
wij ook, Witgoed, Mans- en Vrouwhemden, 
\Cache-Corsets, Broeks, Schorten, enz. enz.

HIMTPE- VFLOMÆN.

S C H O E N E N
. Van heden af alle slach van beste W INTER- 
ISCHOENEN te bekomen, genaaid of genageld 
laan de goedkoopste prijzen. Men aanvaardt ook 
,11e herstellingen
bij Louis VANRUYMBEKE-filROF

90, Gentstraat 90, ISEGHEM.

Jules PATTYN-P ARMEi\TIEK

[
Gentstraat, 52, ISEGHEM

ewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

üsschere, beveelt zich aan tot het plakken 
an behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 
Voorbehoud . . » 145,099,540,45
Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

S to r t in g e n  op de  S p a a rb o e k je s  

g e ve nd e  3  o /o  in t r e s t  

z u iv e r  v a n  b e la s t in 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.

0E BANQU: DE COURTRAIontvangt KOSTELOOS 
aan hare winketten de inschrijvingen op de NIEU
WE BELGISCHE LEENING 6 0/o tot Consoli- 
deering van 1921.

V erloren 

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

Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 

Canal tegen goede belooning.

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 DELCR0IX 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 

IbeRLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R aym ond M A E S

—  Marktstraat, 44, ISEGHEM . ==

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

M IR A

IN VRAC

I PILOT
ENGELSCH 

IFABRIKAAT

A Y  â iIAA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

=  • P A S T A  =

B 0 N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E

TELEFOON

18, Veldstraat, 18, GENT

Telegramadres : BETARMÉ. Gent.Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) 
Bestuur : 2968

Studie van gebouwen in gewapend beton 
N ij verheidsgebou wen. 

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

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.

Technisch-bestuurder :
D. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Raadgevend-lngenieur : 

Hoogleeraar MAGNEL.

WederlaQdsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDÄLIE

Filiaal : 5, de Pèlichystraat, te IS E G H E M . Tefefoon, 14  
W. VERCOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.

CRÉDIT FONGIER D’Ä|il/El*S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2" op veartiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/o

a a n k o o p  en v e r k o o p  van Fransch, Engelscli en Amerikaanseh 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 Rumb8ke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

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

3° op termijn van twee jaren

4.00 7° 
4.50 °/°

5.00 °/°



Kantoor van den Notaris "W 'y '- .C fJe i.is , te Rous
selare.

IN S T E L  op D insdag  11 O k to b e r 1921 , en 
O V E R S L A G  op D insdag  2 5  ze lfd e  m aand om

2 ure namiddag in het Gasthof “ De Sterre „ te Rous- 
selar», Groote Markt, van :

GEMEENTE OÜCKENE,

Eene ALLERBESTE HOFSTEDE
gelegen te Ouckeno, wijk “De God, „ groot H 9-32-32 ca.

Gebruikt met recht van pacht tot 1 Oktober 1922 
door Camiel Cordeny aan 1587 fr. te jare.

De oorlogschade aan de gebouwen medeverkocht be
draagt frs. 2.822,10.

Recht van Samenvoeging en 1/2 0,0 Instelpenning.

OPEN BARE VERKOOPING  

van allerhande

SMIS en M EC AN IC! ENS A LA A M
te ISEGHEM, Rousselarestraat, 100

De Notaris V A N D E  M O O R T E L E ,  verblijvende te 
Iseghpm, zal op

Donderdag 3"7 October 1931,
om 9  ure voormiddag, ten werkhuize der gebroeders 
VERSTRAETE te Iseghem, Rousselarestraat, n° 100, 
overgaan tot de openbare verkooping van al het Smis- 
en Mecaniciensalaam zich aldaar bevindende, en be
staande namelijk in :

Stoommachien 5 paardenkracht ; 4 draaibanken, 
7 m. X 0.28 ; 3m.50 X  024 ; 2m.50 X 0.17 ; en 
0.60 X 0;1'2 ; 1 schaafmachien lm , X  0.40 ; eerie 
boormachien lm .50 X 0.50 ; eene slijpmacliien 
met zaag ; smisvuur met 2 blaasbalgen ; een 
ambeel.l van 150 kilos ;> een plooibank voor 
stoofmakei's ; 4 vijlstaken ; een slijpsteen ; trans
missiën met poulies ; alle slach van nieuwe riemen ; 
seriën sleutels ; moerplaten ; buizetangen ; vijlen ; 
enz. houten en ijzeren modellen voor lintzagen ; enz. 
groote hoeveelheid nieuwe en oude vijlen.

De ta verkoopen goederen kunnen dagelijks bezichtigd 
worden, van 2 tot 4 ure namiddag.

Daar het werkhuis in volle werking is, kan de over
name in maäsa toegeataan worden, bij overeenkomst, 
voor de verkooping.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

U i t  t e r  b a n d  t e  k o o p  :Eea schoon eo gerievig WOONHUIS
Voor alle inlichtingen wende men zich Lij 

PROSPER VAN HAVERBEKE, Molenweg, 1.

UT it ter* liand %& koop

eene zeer goede partij

ZAAILAND
Kunnende dienen voor bouwgrond

Gr. ot 50 aren 92 centa.

gelegen te ISEGHEM
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE G ebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
00K VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij Isid. TARBBILEI-7ÂKBESIEI
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Doctor II. Van Quaetliem 
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.

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 : galochïn , voorvoaten, voeringen 

In coutil of leder ;
Levert alle slach onderleler en belast zich met 

allerhande Herstellingen.
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor

deelige voor waarden.

8IERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri ŸaiÈitoreii-LapsirB
KASTEELSTRAAT, 10

ISEGHEM

Extra Stout en Jannekens bier
van de Molelbrouwarij Geüroaders C aM an t, Wieze

. - - 3 3 o o i t  en Pilsen - -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

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

P er occasie te koop
eenen schoonen DAMEN-VEL0 — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

Te Koop “ TUBA ,, goede keus. Voor nadere 

inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbiiizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

! flmand Denys-Hoehepied
|c D w ee rss traa t, 17, I S E G H E M

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8 , ROUSSELARE
Waarom wordt liet huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Erankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met 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-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 Njordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den Heep 

•Albert CARPENTER

(volgens een fotd^

G e e n  r u g p i j n  m e e r

Zekere ontlasting na 2 4  uren
Zijt gij niet jioinzend wanneer gij 

v.akker wordt niet pijn in den rng en 
een vullen smaak in don mond?

\Vmineur gij den dag begint even 
vermoeid als wanneer gij hem eindigt?

Wauneur gij stekende pijnen in den 
rug gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn 
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en 
prikkelbaar gevoelt?

D itzijn  al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dat op de ingewanden inwerkt, maar 
een slof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al deze p ijn lijke  kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
van rlieumatisme, jicht, heupjielit, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen Do W itt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De lieer Albert Carpenter, 17, Lam- 
betli-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft :

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert m ijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis overgebracht worden, 
aangetast door rlieumatisme. In 
Maart 1912 bevond ik m ij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; m ijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
I)e W itt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen Ie nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette do 
behandeling voort en na zes weken 
kon ik m ijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan geniakkelijk een halve rentennar 
metaal opheffen en behandelen en 
wordt m ijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in -1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de HeerCar- 
penter zijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik  heb de pillen I>e W itt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwet- kenden toestand 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen I)e W itt voor lenden en 
blaas genezen alle ziekten der b nden 
en blaas door de oorzaak de" ziekte te 
doen verdwijnen : het giflit: pisguur 
dat u it het- bloed langs de pi.sbiaas 
verwijderd wordt.'Wanneer gij \ast- 
stelt dat de pis een blau wacht it'e 
kleur aanneemt, dan beteekent zulks 
dat de genezende eigenschappen liun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

D e  P i l l e n  D e  W i t t
V O O R  L E N D E N  en B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenseht, ïs tuur dan een kaartbrief 
aan de toebereideis E.-C. De W itt 
and C° Ltd. Kast Croydon, London, 
met vermelding vau dit aaiisclirijven.

De pillen De W itt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

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

De prijs is fr. 5 do doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt. '

E.-C. De W itt ct C“, 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te Isea h sm , bij V e rh a m m a , 13, Mirktstraat ; W yffe ls , 53, Marktstraat ; La lem an , 2, Brugstr

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.

/

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.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
d ï : p è l i c h y s t r a a t , 12, i c r p u r u

recht over St Hiloniuskerk t i l l .

IN DE PLASTRON.
M a r k ts t r a a t ,  4 4 ,  Iseg-hem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte 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

HERKWIKKËN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

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

- Hoofd pijn 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

LÄLEJVIÄlSf
Opiolgsr val A. Roianbach, ISEGHEM

I c

Gantstraat, 41 , ISEGHEM.

OPENING VIN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN IN G .

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 'e s tm in s te r  S to u t  

S ch o th -a le  — P â le -a le .
Verkoop van W ijn en

HANDEL in KOLEN.

=  K U I P E R I J  =

Henri LAMON en ZOONS
Kortrijkstraat, n. 7 ISEGHEM.

Maken van alle slach van
KEERNEN, KUIPEN, WASCHMACHIENEN, 

BIERTONNEN, enz. 
Vermaking van alles

w at den Kuiperstiel betreft.

SPOEDIGE BEDIENING. — MATIGE PRIJZEN.


