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Be s o c i a l i s t e n  u i t  b e t  M in i s t e r i e .
De roo vlaggemannen van La Louvière 

maken, sedert ’nen tijd van hier, leelijk van- 
lunnen beer.
Eerst hadden ze duitsche socialisten uitge- 

loodigd, van die duitschers ge weet wel die 
lier tijdens den oorlog ons volk bezetten en 
n ’t gevang staken, als slaven behandelden en 
sloegen, of ze eenvoudig weg zonder genade 
Vermoordden 

Dat was om die duitschers hier te laten de 
ïntwapening prediken terwijl ze in Duitschland 
ïezig zijn nieuwe wapens te smeden om ons 
looveel te gemakkelijker te kunnen verdrukken 
Is we weerloos staan tegen dat ze komen.
Dat was een beleediging tegen al degenen 

lebinst den oorlog hunne plicht gedaan hadden._  
HÈën bencieken oorlogsverminkten en invalieden 
>m daartegen op te komen kreupelden fier 
achter hunne vlag, en elkeen die ze zag gaan 
groette met eerbied die helden die hunne plicht 
'edaan hadden en meer, en die met hun bloed, 
mnne ledematen en hunne gezondheid de vrij
heid voor hunne medeburgers hadden gewonnen. 

Elkeen groette ze met eerbied.
Uitgenomeneen deel wallebaks van socialisten, 

die de nu weerlooze helden beleedigden, sloegen, 
in hun vaandel, zinnebeeld van heldenmoed 
n plichtgetrouwheid scheurden en vertrappelden. 
Tegen die onbeschaamde laf- en eerloosheid 

ontstond in gansch het land een gevoelen van 
afkeer en walg.

Seffens.werd eene tegenbetooging op touw 
jezet, en uit geheel Belgie stroomden de oud- 
trijders naar La Louvière, om hulde te brengen 
aan hunne heldaftige wapenbroeders, ’t Was 
tene indrukwekkende betooging, prachtig van 
vaderlandsliefde.
.Te dier gelegenheid werd aan de oud-strijders 
een prachtig vaandel aangeboden.

De eerste Minister en da Minister van Oorlog 
waren uitgenooodigd.

Doch daar die betooging door den aard van 
’t gebeurde had kunnen genomen worden 

als een politieke betooging, weigerden ze beiden, 
uit gevoelen van kieschheid en bescheidenheid 
eraan deel te nemen ; een afgezant van den 
minister van oorlog overhandigde de vlag, zon
der een woord te reppen over de beteekenis 
van geheel die plechtigheid.

Het feest was waarlijk indrukwekkend, en 
hadden de socialisten niet verblind geweest, 
ze zouden de diepe beteekenis ervan begrepen 

hebben.
Zij begrepen niets, en verstaald in hunne 

onvaderlandsche koppigheid richtten ze tegen die 
prachtige manifestatie van vaderlandsliefde een 

socialist vlaggefeest in.
Veel Volk en was er niet, omdat hunne be

doeling al te afkeurensweerdig was.
Doch hadden ze niet veel volk ze wilden 

hunne betooging zooveel te schreeuwiger maken. 
Ook aan hunne oud-strijders gaven ze een 
vlagge. Zij verbeeldt nen soldaat die zijn geweer 
in stukken' breekt.

Minister Anseele was daarbij, liet dat al 
voorbijgaan zonder een woord ópsprake en 
dopte dan nog een politieke redevoering af.

Van zoohaast de Minister van oorlog dat 
vernam schreef hij naar den Hoofdminister 

Carton de Wiart :
Ik en kan niet dulden dat een minister 

goedkeurt-dat m*n in zijne tegenwoordigheid 
vlaggen huidige, die een zinnebeetd zijn van 
tuchteloosheid en opstand. Na ’t gene voorge
vallen is kan ik m ît Anseele geen minister 
blijven : gij hïbt te kiezen tusschen hem en mij.

Onmiddelijk heeft de hoofdminister zijne 
collegas bijeengeroepen ; Dat de socialisten al 
trekhielen naar die vergadering kwamen dat 
en moet niet gezeid zijn.

Eerst hebben ze geprobeerd om aan de zake 
eenen uitleg te geven : Die vlagge en is geen 
zinnebeeld van tuchteloosheid ! ’t is de soldaat 
die met blijdschap zijn gewere breekt omdat 
de zegepraal bevochten is, en dat men nu van 
oude savels zal mogen ploegijzers smeden. 

DqqH die uitleg heeft niet gepakt.

Het zinnebeeld dat de socialisten gekozen 
hebben kan ook anders uitgelegd worden, en 
de tegenwoordigheid van den duitschman Sas- 
senbach in het Volkshuis te La Louvière, het 
aanvallen en afranselen van verminkte en ge
brekelijke oud-strijders door de Waaische 
socialisten bewijzen meer dan genoeg de ware 
beteekenis van hun zinnebeeld, dat en kan 
geen Anseele effen pleiten.

Ook was het met volle instemming van zijne 
collegas dat Carton de Wiart aan Anseele vroeg 
zijn ontslag in te dienen.

Anseele ging er van onder, en de andere 
socialisten met hem Zij hadden allemaal ’t uit 
zien van Iemand die van eene kale reize 
’t huiskomt.

Deveze minister van oorlog, die in geheel 
die zake nog al wel gezwaait heeft met zijnen 
blikken sabel kreeg ook nog ’nen trek mee die 
hem een vieze gespe deed trekken.

Wel hoe ' zeggen de socialisten tegen hem ge 
maakt nu zulk beslag tegen die vane van La 
Louvière en ge hebt zelf noch achter zulk een 
Vane gestapt.

Wanneer dat ?
Als ge in den tijd met ons aan ’t manifesteren 

waart tegen de katholieke schoolwet
Deveze en had hef niet gestolen : Dat komt 

ervan als de liberalen de knechten worden 
van al dat socialistenvolk.

Nu ,dat de socialisten weg zijn is ’t de ge
legenheid om eens geheel in ’t korte hunne 
rekening te overioopen, en het goed te zien 
dat ze aan ’t land gedaan hebf>en.

Vandervelde, minister van rechtswezen heeft 
millioenen verkwist aan nuttelooze schrijvelarij,
— om bloemen te doen zetten op de tafels

jongens zitten of slecht vrouwvolk, hij heeft 
al gedaan wat hij kon om de hatelijke duitschers 
die ons binst den oorlog verdrukt hadden en 
uitgezogen weer in ’t land te smokkelen.
• Wat de vaderlandslievende en goede burgers 
daarbij geschaad werden, dat was van minder 
belang als de duitsche socialisten maar hunnen 
zin hadden !

Destrée heeft zonder schaamte de schoolwet 
gesaboteerd Het godsdienstig onderwijs, zelf 
in de vrije scholen lastig gemaakt. Had hij 
het kunnen dooiwurgen hij zou’t'gedaan hebben.

Daarhij zijne handelwijze was noch open 

noch rechtzinnig.
Hij veerdigde ministerieele besluiten uit die 

de katholieken meer dan eens in hunne vrijheid 
krenkten, en als er hem dan iemand reken
schap vroeg, dan wist hij zeemzoete weg te 
betuigen dat het al zoo erg niet en was en 
zoo hooge niet en moest genomen worden.

Kortom hij trok zijne ooren in om s’ande- 
rendaags opnieuw te beginnen.

Onzijdig en goddeloos onderwijs geven zelfs 
aan onze katholieke kinders, den leergang van 
goddelooze zedeleer verplichtend maken voor 
allen dat was zijn plan.

Aan ’t hoofd van ’t lager onderwijs dat 
voor de negen tienden godsdienstig is had 
hij Cambier gesteld, die bekend staat om zijn 
sectarism en ’t was die man die in name 
van den minister besliste over ’t godsdienstig 
onderwijs der kinderen !

Honderd nuttelooze schoolopzieners noemen 
die eenen schrik van geld kosten dat heeft 
hij gedaan.

Goddelooze scholen gesticht waarvan volgens 
berekening, iedere leerling aan ons lastenbe- 
talers tien duizend frank per jaar kost —  dat 
heeft hij gedaan.

Geld met hamers gebroken, ziin 'personeel 
meer dan verdubbeld in ’t ministerie honderd 
knoeierijen uitgevonden om het katholiek on
derwijs ten onderen te helpen.

Ziedaar zijn werk !
Wouters is genoeg gekend om zijne suiker- 

histories, zijne nationale costumen die geen 
mensch wil dragen, zijne uitvoervergunningen, 
zijn boter, graan, vleeschhistorien en eene me
nigte andere die lange geheel den handel stil 
gelegd hebben en daarbij milliards gekost aan . 
de lastenbetalers.

Hij was ook minister van nijverheid en 
arbeid. Zou er iemand kunnen zeggen wat 
nijverheid en arbeid gewonnen hebben bij zijne 
tegenwoordigheid in het ministerie?

Anseele is de eefste weg uit het ministerie 
’t is zijn schuld dat de anderen gedaan zijn.

Hij was minister van openbare werken, 
en hij heeft wat miljoentjes verspeeld aan nut
telooze en domme doeningen.

Van die verspeelde millioenen dat is ’t minste, 
gij burgers en werklieden zult dat bij tijds en 
stond betalen.

Bovendien we kunnen nu veel geld winnen, 
we mogen acht uren daarop werken!

Wegen en straten liggen zoo deerlijk dat» 
ge er bij ' klaren dage de beenen kunt in 
breken.

'k Vergat nog erbij te zeggen dat we onzen 
kostelijken Coppieters meteen kwijt zijn. ’t Is

een verlies voor hem, maar een winste voor 
ons. ’t Ware in alle geval de moeite weerd 
eerft te weten hoeveel die roode senator van 
den staat is betaald geweest, en waarvoor.

Al die roode heeren zijn weg, en ’t zal 
daarom niemand den rouw dragen.

Zijn ze minister af, ze gaan nu probeeeren 
om weer op te geraken met de kiezing.

Onthoudt eens ’t volgende :
Zonder de liberalen en hadden de socialisten 

’t vierde niet kunnen doen van ’t kwaad dat 
ze gedaan hebben. De liberalen moesten de 
roode vane volgen of z’en waren niets, en 
zij hebben de roode vane gevolgd.

Ze zullen het nog doen.
Om geldverkwisting en knoeierie van allen 

aard tegen te werken is ’t noodig liberalism 
en socialism te gare buiten te vagen en de 
katholieke partij weer aan 't bestuur te brengen.

Verwarde toestand.
Tijdens den oorlog hebben de Amerikaansche 

landen en bijzonderlijk de Vereenigde Staten, 
al het geld der Europeesche landen opgezogen.

Amerika bezat allerlei grondstoffen, bijzon
derlijk levensmiddelen, en de oorlogvoerende 
laiiden waren genoodzaakt, maar ook zeer 
gelukkig zich daar te kunnen bevoorraden.

De Amerikanen, die uitgeslapen zijn, eischten 
betaling in goud, omdat ze wel voorzagen dat 
het papieren geld der Europeesche Staten, van 
weinig waarde zou zijn eens dat de oorlog 
zou ten einde loopen

Daarbij komt het dat de Vereenigde Staten 
iTeei'gîiüâ bezitten en dat hun wisselkoers 
zeer hoog staat.

Voor den oorlog had het papieren geld van 
bijna alle landen der wereld evenveel waarde 
als gouden geld, omdat ieder tand goud en 
koopwaren genoeg bezat om tegen het papieren 
geld uit te wisselen.

Maar de oorlog heeft dat alles veranderd ; 
de Europeesche landen hebben hun goud naar 
Amerika moeten zenden om te betalen en zij 
hebben in de plaats papieren geld gemaakt.

De Vereenigde Staten hebben dus meer goud 

dan voor den oorlog °n de Europeesche landen 
hebben minder goud maar zooveel te meer 
papier, zonder koopwaren genoeg te hebben 
om als tegengewicht te kunnen dienen.

Het Amerikaansch papieren geld is zooveel 
waard als het gouden geld, nnar ons papier 
is ongeveer maar 40 per cent waard van zijne 
naamwaarde en we moeten nu ruim 14 franks 
geven voor één Amerikaansche dollar, die in 
goud 5 19 waard is.

In Amerika wordt alles in dollars betaald 
gelijk voor den oorlog, en voor de Amerikanen 
onder elkaar levert dat geen bezwaar op.

Maar als de Amerikanen aan Europa moeten 
verkoopen levert dat wel bezwaar

W ij Belgen, en Franschen, Italianen enz. 
zijn in hetzelfde geval of nog slechter, moeten, 
ten minste 2  1 / 2  maal zooveel geven als vroeger.

We vinden dat schrikkelijk veel ; we koopen 
zoo weinig mogelijk ; de Amerikanen blijven 
met hunne voortbrengsels zitten ; en hunne 
fabrieken vallen stil.

Er zijn in de Vereenigde Staten zes miljoen 
werkeloozen omdat er te veel geld in Amerika 
is.

In Engeland zijn er drie miljoen werkloozen 
om dezelfde reden, niet juist omdat het even
veel goud heeft als Amerika, maar toch omdat 
het er veel meer heeft dan de andere Europeesche 
landen.

In Belgie is het omgekeerd.
Er heerscht ook eene groote slapte in de nijver

heid, maar hier is het omdat ons geld te 
weinig waarde heeft, dat we er ook te weinig 
mede kunnen koopen.

Immers Belgie kan niet leven met hetgeen 
het opbrengt ; het moet.veel levensmiddelen 
koopen in den vreemde, vooral in Amerika, 
en de hooge prijs dier levensmiddelen maken 
dat de Belgissche nijverheid niet goedkoop 
werken kan — niet zoo goedkoop als sommige 
andere landen.

Onder die andere landen is Duitschland, 
waarvan de wisselkoers nochtans veel lager is 
dan de onze, en dat volop werken kan.

De reden is dat Duitschland nagenoeg al 
de levensmiddelen kan opbrengen welke het 
voor zijne bevolking, vooral voor zijne wer- 
kersbevolking, noodig heeft.

Deze kan dus beterkoop leven dan de Bel
gissche en bijgevolg beterkoop werken.

juist daarom zijn de Duitsche voortbrengselen 
merkelijk beterkoop en doen zij aan de Belgische, 
Engelsche, Fransche nijverheid eene doodende 
konkurencie.

Zoo bijvoorbeeld beleven onze fabrieken van 
melkontroomers eenen slechten tijd.

De dienst der herinzameling verschaft aan 
de landbouwers, die er begeeren, Duitsche

ontroomers, op afkorting van hunne oorlogs
schade, en dat aan veel lageren prijs dan de 
Belgische ontroomers.

Waarom die Duitsche ontroomers laten bin
nenkomen, zal men vragen ?

Ja, maar als men van Duitschland geen geld 
kan krijgen is het niet beter machienen aan 
te nemen dan niets te krijgen ?

De werking der 
Joden in de wereld.

Alhoewel door eenieder veracht, spelen de Joden 
in liet geheim eenen verderfelijken rol, die nu 
aan het licht komt door het verschijnen van een 
boek « Protocols » genaamd, waarin de verslagen 
geboekt staan van hunne geheime zittingen.

Nopens hunne politieke werking komt daarin 
onder andere voor :

« We moeten in staat zijn om eiken tegenstand 
te beantwoorden door eene oorlogsverklaring, van 
eenen geburenstaat tegen eiken staat die zich dwars 
over onze baan zou plaatsen, en als deze geburen- 
staten zich ook tegen ons zouden keeren, zou 
men hun moeten antwoorden met eenen wereld
oorlog te doen uitbreken...

De wereld moet met ons afrekenen. De regeeringen 
kunnen zelf geen verdrag van klein belang maken 
zonder dat wij er op geheime wijze tusschenkomen. » 

De verslagen of « Protocols » spreken over den 
invloed der pers :

« De pers is, zeggen ze, in de handen van de 
regeeringen eene groote macht door welke zij de 
openbare denkwijze beherrschen. De pers rakelt 
jle„.opperste klachten van het volk op, verneemt 
naar zijne redenen van klagen en doet mistevre
denheid ontstaan.

Het vrije woord is uit de pers geboren. Maar 
de Regeeringen hebben niet al het nut uit deze 
kracht weten te trekken en zij (de kracht) is in 
onze handen gevallen. Door de pers verkregen 
wij den invloed, hoewel achter de schermen ver
doken blijvende. s>

Ziehier nu, welk nut de jolen uit de pers 
willen trekken :

Jegens de pers zullen wij op de volgende ma
nier te werk gaan : we zullen haar onder het 
juk brengen en haar mH" kloeke lijnen leiden. 
We moeten ook. het toezicht bemeesteren vau ~ al 
wat uitgegeven wordt. Het zou lot niets dienen 
het loejich!, te hebben op d> dagbladen, indien 
we blootgesteld blijven . aan de aanvallen van boe
ken en vlugschriften.

O.n het volk te verblindjn, vermeldt het Jo.Jen
program, volgens de «Protocols» :

«W e  zullen de loonen verhoogen, wat de 
werklieden niet Tjaten zil, want we zuilen tezelf
dertijd den prijs verhöogen van alles wat Volstrekt 
noodig is. »

Hetgeen na den oo.rlog gebeurd is, bewijst dat 
het program nauwkeurig wordt vervult — elkeen 
ondervindt het.

Dat die minnen geenszins de algemeene welvaart 
willen b>vorJeren, gelijk zij in het openbaar 
voorgeven, blijkt uit de volgende regelen van hun 
program :

« Om de Staten der Heidenen te beheerschen, 
in dewelke wij door de pro testa ntsche leerstelsels 
de tweedracht zoo diep hebben doen wortel schie
ten, moeten onverbiddelijke maatregelen genomen 
worden. Zulke maatregelen zullen aan de volkeren 
toonen dat onze macht niet te trotsen is. We 
hebben volstrekt geene rekening te houden van 

. ie talrijke slachtoffers die zullen vallen om den 
toekomstigen voorspoed te bekomen ».

Degenen die den wereldoorlog deden uitbreken, 
hebben bewezen dat ze zich niet bekommerden 
met de rampen en ellenden welke over het raensch- 
dom zouden neerkomen,

De « Protocols » verduiken niet dat het de katho
lieke Godsdienst is die hun het meest in de weg 
staat. -

Ze zeggen :
« We moeten uit den geest der kristenen zelfs 

het begrip van God doen verdwijnen en het ver
vangen door rekenkun lige vraagitukken en stoffe
lijke behoeften.

We hebben reeds al gedaan wat we kunnen om 
de geestelijkheid der heidenen, hatelijk te maken
in de oogen van het volk, en we zijn er in ge
lukt schade toe te brengen aan hare zending die 
onze ontwerpen grootelijks had kurtnen tegen

werken.
Be invloed der geestelijkheid op het, volk ver

mindert gedurig.
De godsdienstige vrijheid is nu overal erkend 

en het zal maar weinige jaren meer duren of het
kristendom zal geheel en al in storten.

Het zal gemakkelijker zijn om de andere gods
diensten klein te krijgen, maar het is nog te 
vroeg om dat punt Ie bespreken.

We zullen de geestelijkheid en hare leering tet 
eene zoo minderwaardige rol brengen en wij zullen 
haren invloed zoo hatelijk maken bij het volk



(lat liare leering liet tegenovergesteld uitwerksel 
zal hebben van voorheen. »Ziedaar de bijzonderste hoofdpunten van het 
program der Joden, dat juist datgene is wat 
liberalen en socialisten uitvoeren.

T FRONT
De fronters hebben meeting gehouden in ’t Ga

renhuis Geheel die vergaderinge sprong deerlijk 
op krukken. De Bsuckelaere die moest komen 
had zijn katte gezonden en ’t was een pijlraper 
gekomen in zijn plaatse.W ij echten 111 den grond van de zake bitter 
weinig belang aan de fronters en hun meetingen. 
De Iseghemnaars zijn wel gerust, in al ’t lawaai 
van eenige mistsvreden manekijkers.

Maar ’t zijn Iseghemnaars die daar zoo gerust 
niet in en zijn.Wij krijgen hier ’nen brief dien we niet willen 
overdrukken omdat hij te geweldig is, en boven
dien omdat hij persoonlijkheden bevat die we 
nooit in ons blad en dulden.Doch de heer die hem schrijft en is de eerste 
de gereedste niet, en binst den oorlog was hij
een der ieverigste en verstandigste leden van den
inlichtingsdienst die zijn leven, moedig in gevaar 
stelde om onze bondorenooten in te lichten over
1 * 1 «  I if,de doening der duitschers. Hetgene hem eene 

welverdiende decoratie, en van de duitschers eene 
veroordeeling tot jaren dwangarbeid gewonnen 
heeft.Die heer vindt, en met reden, dat men zijn
leven n u t  en waagt voor ’t Vaderland om het 
dan, in de macht te stellen^ van heetekoppen die 
hier juist het spel komen spelen der hatelijke
pinhelmdragers van over den Rhj'n.

Wij zijn van zijn gedacht, en ’t doet ons 
-genoegen te zien dat er in geheel Iseghem matir 
zes en dertig man en waren om naar hunne 
redens te luisteren.Rekent daarbij dat de drie vierden van die 
zes en dertig hun bekomste zullen hebben van 
den eersten keer.Met wien willen de fronters hier den zot houden ?

Provinciale Kiezingen.
De wet op de provinciale verkiezingen is 

nu bepaald vastgesteld door'de kamers en het 
senaat, en brengt eene groote veranderiry* mede 
in de verdeeling der kiesdistrikten.

Vroeger had de kiezing voor de provincie 
plaats per rechterlijk kanton : nu heeft ze plaats 
per kiesdistrikt dat een of meer kieskantons 
bevat Zoo zijn er nu in het bestuurlijk ar
rondissement Rousselare 2 kiesdistrikten : te 
weten, het kiesdistrikt Rousselare bevattende 
de gemeenten van het kieskanton Rousselare : 
met vijf provincieraadsleden ; en het kiesdistrikt 
Iseghem bevattende de gemeenten van de kies
kantons Iseghem, Ardoye en Hooghlede : met 
zes provincieraadsleden.

De gemeenten van het kieskanton Rous
selare zijn : Rousselare, Rumbeke, Ledeghem, 
Dadizeele, Moorslede, Oost-Nieuwkerke en 

West-Roosebeke.
De gemeenten van "het kieskanton Iseghem 

zijn : Iseghem, Ingelmunster, Emelghem, Rol- 
leghem-Cappelle, Winkel-St Eloy, Cachtem.

De pemeenten van het kieskanton Ardoye 
zijn : Ardoye en Lichtervelde.

De gemeenten van het kieskanton Hooglede 
zijn : Hooglede, Beveren, Ouckene, Staden, 

Gits.
Voorheen bestond het Kieskanton Iseghem 

voor de Provincialen Raad uit de volgende 
gemeenten die deelmaken van ons rechterlijk 
Kanton te weten Iseghem, Ingelmunster, Emel
ghem en Cachtem en had twee vertegenwoor
digers in den Provincialen raad te weten de 
Heeren Eugène Carpentier en Em. Vanden 

Bogaerde.

De datum der Provinciale kiezingen is vast
gesteld op 27 November, 8  dagen na de 
Kamer en Senaatverkiezingen.

Bedevaart naa r Lourdes
Verslag over de reize der afgeveerdigden 

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

naar ’t verre Lourdes, 
van Dinsdag 23 Oogsttot Woensdag 31 Oogst 1921 

(6Je Vervolg).

’s Anderdaags, de Maandag, was de laatste 
volle dag dat' we te Lourdes waren. Jammer 
genoeg ; wij hadden er nog lange willen blijven ! 
Maar morgen, Dijnsdag, moesten we van 8  1/2 
uren ’s morgends in de statie zijn, reisveerdig 
om te vertrekken.

Jamaar, ’t was toch nog een volle dag : 
en we zouden hem- wél gebruiken We waren 
’s morgends allen vroeg op De zieken wisten 
immers ook dat het de laatste dag was, en 
ze hadden hunne Brancardiers vermaand dat 
ze vroeg moesten op post zijn om naar de 
Grot geleid te worden. Te 5 1/2 uren was 
alles in leven in ’t Hôtel : H. Mis en Com
munie, morgeneten (Ge kunt denken of we 
vroeg aan waren : de melk was nog niet 
toegekomen We dronken zwarte koffij : « ’t Is 
’t gezondste ! » zei er een die geen melk en 
mocht . ’t Was al effen vóór 7 uren en we 
waren buiten tot ’s noens. ’t Was zooveel te 
doen ! Met te peizen op naar huis gaan, kwam 
’t gedacht bij dat we iets voor t’huis moesten 
meêdoen^ en ’t was eene processie van ’t ééne 
magazijn naar ’t andere, om ’t schoonste en. . 
’t bestkoopste. De Bedevaarders wilden ook 
dien dag nog eens . overal gaan ; en daarom 
mag men niet veel tijd verliezen.

Die laatste dag bracht voor ons ook zijne 
verrassingen mede. Te 10luren wierden «al 
âe Jonkheden » van den Bedevaart samenge
roepen, door professor E H. Edmond Ver- 
hamme. Al de Bedevaarders, tot mannen en 
vrouwen, zonder uitzondering, ’t wierden seffens 
al jonkheden, en, opgeleid door de Turners- 
vlagge/ en deze van den Bedevaart, trokken 
we, honderden èn nog honderden, naar ’t verhoog 
dat opgetimmerd staat langs, de wandelwegels 
van het '"oorplein En dââr sprak E H. Ver- 
hamme aan « ’t Jong Volk !... Maar dât is een 
spreker,... een durver..., een Vlaamsch herte 
en een kloeke vuist !.. Ze waren er zot van, 
de Jonkheden !... Wat hij al gezeid heeft? 
Och zoovele ! Vele dingen die aan den eenen 
of den anderen zouden kunnen aardig schijnen

als ze nêergeschreven zijn, maar die toch zo0  
schoone klonken in die machtige trillende stem. 
Die ’t gehoord hebben zullen ’t onthouden en 
nog dikwijls spreken van die fameuze pyramide., 
en van die gescheurde vlagge... en van dat 
kotje dat in gruis lag !!! Spreker besloot dat 
Christene -Turners moeten mannen zijn en 
durvers ; maar voor ’t goede : in orde, tucht 
en broederlijkheid voor malkaar. En in die 
broederlijkheid sloot hij met onze mannen al 
de Jonkheden van den Bedevaart, ja, geheel 
den Bedevaart ; en hij deed ons Vaandel inet 
dat van den Bedevaart samenkomen : de 2 top
pen in elkander kruisend ; en vroeg dat bij 
de volgende Bedevaarten, de 2 vlaggen telken 
keere samen zouden voorkomen !

En zóó zijn de Iseghemsche St Tillo’s Turners 
bijna verplicht alle jare hunne vlagge naar 

Lourdes te dragen !?!
Een wel gelukt portret zal deze plechtigheid 

lang in ’t geheugen houden.
** *

Te 2 1/2 uren was ’t de Afscheidsgroet aan 
de Grot. Al de Bedevaarders kwamen bijeen 
aan ’t Gekroonde Beeld en met de zieken 
gingen we zingend naar ’t Beeld van de Grot 
We moesten dààr wat wachten : Een Fransche 
Bedevaart was toegekomen en ze waren eerst 
en dichtst bijgerocht. Maar ’t verliep toch al 
wel. Eerw. Heer Pastor Bruloot deed een 
prachtige aanspraak om Onze Lieve Vrouw te 
bedanken voor de weldaden, geestelijke en 
tijdelijke< die wij bekomen hadden, en eindigde 
met allen aan te Wakker dikwijls op O. L. 
Vrouw van Lourdes te denken en haar geen' 
« Vaarwel ! » maar «Tot wederziens ! » te zeggen, 
Dan ging elk de wanden vaft de rots vereeren, 
eene keers ontsteken en wat bidden-

♦ jfc ;
We hadden de 2  vorige dagen langs alle 

kanten andere Turners gezien ; we gerochten 
te wete waar ze huisden, en onze mannen 
waren er allicht mee verbroederd, ’t Was de 
prachtige maatschappij : « Le Papillon de Pau», 
van Pontacq, op eenige uren afstand van 
Lourdes Ze waren met een 160, waarvan de 
helft muziekanten : Onderander telden we tot 
15 kleine fluitjes, meestal door kleine turners 
bespeeld. Na den afscheidsgroet ■ aan O. L. 
Vrouw kwamen ze, in groep, onze mannen te 
gemoet op de Esplanade. Ze moesteri naar de 
Statie; maar de Eerweerde Almoezenier stelde 
vóór onze Vlagge te vereeren. In ’t bijzijn 
van veel volk, stonden ze tegènover ons ; 
’t muzièk speelde den « Groet aan ’t Vaandel ! » 
en een bijzonder machtige « Aux Champs i » 
in 4  dooreenloopende klaroenpartijen, en ze 
defileerden met « Sainbre et Meuse ! ».

*
* *

Intusschen was het tijd voor de H. Sakra
ments Processie, waar de Vlamingen, samen 
met de bijgekomene Fransche Bedevaarden 
deel aan namen. Dien dag rekende meh zestig 
duizend vreemde Bedevaarders in Lourdes.

Indrukwekkend was het om het aanhoudend 
betrouwen onzer zieken nog verdubbeld te 
zien ; en alhoewel geen zichtbare genezingen 
gebeurden, toch zagen we ’t geluk van onze 
geliefde kranken in hunne oogen blinken en, 
dankbaar gesterkt in overgeving, bleven allen 

blijgezind.
We zouden nu naar ’t Hôtel wederkeèren ; 

maar de jonge «Turners van Montpellier» die, 
juist toegekomen,,met ons in de Processie 
stapten, vroegen om ons te vergezellen, en 
in een oogwenk, waren de 60 jonge mannen, 
meest allen rond de 15 jaar, met trommels 
en klaroenen en vaandel vorenop, en geleidden 
ons naar ’t Hôtel waar ze onze Vlagge groetten. 
En de Vlaamsche Bedevaarders hadden er hun
nen schik in dat aan de Leutemakers van 
Morcenx, maar ook deftige Brancardiers van 
Lourdes, nu zooveel eer geschiede, ’t Was nog 
niet al ! Bij ’t Hôtel kwam daar een Italiaansche 
Monseigneur, leider van een Bedevaart uit 
Milanen, uitleg vragen over onze Jongelingen- 
groep, en noodigde onze mannen uit om, in 
« ’t Hôtel des Ambassadeurs » hem eens te 
gaan spreken. We trokken,., een bittje bedeesd.., 
op, en wierden zeer vriendelijk ontvangen. 
Mgr zegde dat Hij van zin was in een dag
blad van Rome zijne indrukken over Lourdes 
te schrijven en dat Hij, voor eigen genot, wel 
geerne wat nieuws zou vernemen over de 
Jongelingswerken in Brugge !? We zeiden Hem 
dan we maar van Iseghem ’n waren, in ’t Bisdom 
Brugge ; maar ’t was ook wel ! De zinnebeelden 

-en leuze van ’t Vaandel wierden Hem uiteen- 
gedaan ; Hij schreef alles op, en vroeg in 
verwisseling van zijne bezoekkaart, eene der 
onze met melding van den Turn-Ciub. Na 
eenige minuten zeer aangenaam gesprek, namen 
we afscheid en als we in. ’t Hôtel kwamen, 
lazen we op ’t kaartjen :

Monsignor Giovanni Biasiotti
Prelato Chièrico della Rev. Camera Aposto- 

lica, Referendario della Segnatura Papale, Piazza 
S. Maria Maggiore, 17. (Palazzo Cassetta), 
Roma.

Er) den 17 September kwam van wege 
Mgr Biasiotti bij den Voorzitter van St Tillo’s 
Turners het nummer , van 4 7ber toe van de 
« Osservatorio Romano », waarin te lezen staat :
« Vi sono' oggi a Lourdes molti pellegrinaggi 
francesi e stranieri, tra i qaali uno assai 
numeroso belga. Con questo vi era pure una 
balda schieta di giovani della Società Sportiva 
Sant’Ilon : « Sint Tillo’s Turners Club » con 
bandiera e fan far a. Questo circolo giovanile 
tiene per motto questa bella fräse : « Vreugd 
in deugd ! » ossia : il piacere cercato nella 
virtii Questa Società Sportiva risiede in Iseghem 
nel Belgio I » Die Italiainsch verstaan beweren 
dat Monseigneur Giovanni Biasiotti Kerkprelaat 
is van de Apostolische Kaïner, Referendaris 
van het. Pauselijk Handfeeken ; dat Hij woont 
op de Plaats S. Maria Maggiore nr 17, in 
’t Paleis Cassetta, te Rome.

De « Osservatorio Romano », schrijft : « Er 
zijn vandaag te Lourdes vele Bedevaarders, 
Fransche en Vreemden ; tusschen dewelke een 
groot aantal Belgen. Met dewelke er waren 
ook eene afdeèling van Jonge Lieden van het 
Sportgenootschap « Sint Tillo’s Turners Club », 
met vla?, en fanfaren. Dize Kring van Jonge 
Lieden heeft voir Leuze deze mooie zinsnede^:
« Vreugd in D iU ïJ ! »; wat is : H it vermaak 
gezocht in de Deugd. Dit 'Sportgenootschap 
huist te Iseghem in België.

Çt Slot volgt).

De Zomer en de groote droogte.
De zomer van 1921 is in Belgie, het lang-' 

durigste warmtetermijn, in de annalen der 
sterrenwacht geboekt. Men moet verder terug
gaan dan tot 1757, om dergelijke uitzonderlijke 
temperatuur in Oktober vast te stellen.

Het maximum voor de maand Oktober deed 
zich voor in 1917, met 26°5.

Dit jaar hadden wij 27 graden den 2 Oktober, 
27u8 den 4 en 28°8 graden den 5 Oktober.

Sommige daaropvolgende dagen hebben nog 
hoogere temperatuur gegeven.

De droogte is zoo groot en algemeen dat 
het ooit iemand geweten heeft en nergens zulke 
langdurige droogte geboekt staat De waternood 
is zoo algemeen groot dat men van ten allen 
kant; oude pomputten diept en nieuwe bijmaakt.

In verschillige plaatsen heeft men dit gedaan, 
zoodanig dat, als er iemand een put diept 
zijne gebuurs zonder water vallen. In verschillige 
werkhuizen heeft men diepe kunstmatige water
putten geboord, die nieuwe wateraders vinden 

•maar ook soms na korten tijd geen genoegzaam 
water meer geven. Het regelen vanden waterdienst 
is overal in voege en de stadspompen op de 
verschillige wijken van Stad zijn enkel ge
bruikbaar voor het publiek op zeker uren van 
den dag. Het volk gaat nu met emmers en 
kruiken water langs wegen en straten juist 
gelijk voor den oorlog men keernemelk haalde 
bij de landbouwers Zelfs te lande is er zulk- 
danigen waternood dat dé landbouwers verplicht 
zijn met karteelen water te komen halen naar 
de vaart voor koeien en peerden.

Nu de suikerijoogst nabij is zullen de boeren 
hun suikerijen moeilijk kunnen waschen voor- 
alleer ze naar de êuikerijasten'te kunnen voeren. 
Wat meer is de akkers liggen zoo droog en 
zandig dat het onmogelijk wordt het koorn te 
zaaien Alle dagen denken de menschen ’t zal 
veranderen, maar ’t en komt er niet van en 
dat wordt nu al eene droeve zaak voor den 
landbouw. Te veel regen is slecht maar te, 
weinig is ook niet goed. Zoo ondervindt dat 

nu eenieder.

— Eene groote ramp dreigt de bevolking 
van Verviers ; de Stad is zonder water en al 
de nijverheidsgestichten zijn verplicht hunne 
poorten te sluiten, wat voor gevolg heeft dat 
“25.000 arbeiders werkloos zijn.

De toestand verergerd nog van dag tot dag : 
het gemeentebestuur heeft strenge maatregelen 
moeten nemen en het bèsloot ieder huisgezin 
te moeten rationneeren.

Het is verboden de gaanpaden te schuren 
en de ruiten te kuischen en ook thuis het 
linnen te wasschen.

Alleenlijk de openbare waschplaatsen zijn 
pegankelijk gedurende twee of drie uren per dag.

De policie oefent een streng bezoek uit, en 
gaat van huistot huisde watermeter kontroleeren.

Het 8 urenwark verworpen 
in de Zwitsersche Kamer.

Me t 22 stemmen tegen 1 heeft de hoogkamer 
van ’t Bondgenootschap der Zwitsersche staten 
’t achturenwerk verworpen. Zooals de Vereenig- 
de Staten van Amerika en Engeland heeft 
Zwitserland ’t achturenwerk niet, aangenomen.

In Duitschland waar de werkersbevolking 
hun land wilt herstellen en tot welstand brengen 
werkt men 1 2  uren per dag.

(Libre Belgiqu' 22-10 21.)
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Beroepsleergangen L

voor Patroonmaken. 

Uitslagen van het Schooljaar 1920-1921
I e JAAR : Leeraar M. Henri Debusschere. .

7 Hoornaert Robert

Voldoening. 

7/10 der punten

8  Vanderhaeghe J.
9 Lauwers Andreas

10 Seynaeve Antoine
11 Vandevelde C.
12 Delaey Georges
13 Vansteenkiste M.

Groote Onderscheiding.

9/10 der punten

1 Vanhauwaert Jul.
2  Vandecasteele M- 

Onderscheididg.
8 / 1 0  der punten

3 Tytgat Remi
4 Ottevaere Aug.
5 Thomas Michel
6  Dobbelaere M.

Volgen. 14 Vande Kerckhove Jozef, 15 Sa- 
myn Henri, re Samyn Pieter, 17 Pattyn M.
18 Verschoore Camiel, 19 Desaer Palmer, 20 
Renier André, 21 Bruynooghe Odiel, 22 Ramon 
Alberic, 23 Strynck Gabriel, 24 Vroman Maur.
25 Raes Pierre.

2° JAAR : L eeraar M. Alfons De Jan.

Groote Onderscheiding Voldoening
9/10 der punten 7/10 der punten

. j Degeldere Cyr. 11 Staes André
(Windeis Alfons 12 Feys Remi

3 Vandenbroucke M. 13 Vandevyvere Remi
4 Windeis Michel 14 D ’Hondt Eugène
5 Ghekiere Leon 15 Allewaert Gustave

Onderscheiding j Leenknecht Gaspar
8  10 der punten. 16 Tnibau Alois

6  Debusschere Marcel ' Vankeirsbilck V.
7 Staes Georges 1 9  Vermaut Jérôme

• 8  Maertens*Cyriel 20 Verstraete Guil. .
9 Verhamme Camiel 21 Dewolf Alfons

10 Canniere Georges

Volgen : 22 Allewaert Jérô ne, 23 Vaupach- 
tenbe'<e A i. 21 Vaipichtenbeke Cam. 25 De 
Caesteckere Cyr., 25 Everaert Jules, 27 Samoy 
Jé rôn ;, 23 Vaidenoxte le  Maurice, 23 Schelpe 
G;rard, 33 Couckuyt Oner, 31 Thomas Ca- 
nrel, 32 S^helpe Michel, 33 Vandommele 
Raym., 34 Mvddens- Marcel.

W ij vernemen dat Heer Josep'i Vander- 
maersch zijn laits'e e x in ; i  m;t onderscheiding 
kon t af ta le ^ jin  ter Hd:>?j3 c'io3 ! van Leuven. 
De jonje dokter in rechten zal zich hier te 
Iseghem plaatsen als advocaat.

W ij Verhopen, dank zijne grondige kennissen 
in de rechten de burgerij van Iseghem in hem 
een goeden raadsman zal vinden en bieden 
hem onze beste gelukwenschen.

Bond der Winkeliers - Kruidenierwaren
Op morgen Zondag 23 October heeft er eene 

zeer belangrijke vergadering plaats voor al 
de leden, alsook de leden van den Bakkers- 
bond worden toegelaten.

De Vergadering begint om 4 ur« zeer stipt 
in ’t lokaal « Café Royal », Nieuwstraat. Niemand 
weze ditmaal te kort want de dagorde is nog 
nooit zoo belangrijk geweest. Weest allen op 

tijds. Het Bestuui?-

Germain Hoet, gezich kundige, St. Amand
straat N 8  ̂ Rousselare, 40 jaren bekend en 
door de H H . Oogmeesters aanbevolen is alle 
dagen ten zijnen huize sprekelijk en heett 
noch zoon of hoegenaamd geen reiziger. 1 er 
trouwe en spoedige bediening.________ _______

x STEBFGrEVALLEN.
Op Zaterdag 15 dezer is te Brugge na eene 

langdurige ziekte, zacht in den Heer ontslapen 
Zijne Hoogw. Mgr Emmanuel Van den Bosch, 
titel voerende aartsbisschop van Pario,. van de orde 
der- E E . PP- Capucienen, geboren te Antwerpen, 
den 18 Juni 1854. Hij was in het 49° jaar van 
zijn kloosterleven en het 31e van zijne bisschop
pelijke wijding. Na zijne priesterwijding vertrok hij 
als missionaris naar Èngelscli Indiü, alwaar Z. H. 
Paus Leo X III in 1891 hem verhief op den bis- 
schoppelijken sloe! van Lahore en later op den 
aarlsbissc'hoppelijken stoel van Agra, M. Van den 
Bosch heeft langen tijd i n ’t klooster der E E . PI • 
Capucienen van Iseghem verbleven, en is wel bekend 
onder onze bevolking. De Heer geve zijne ziel 
de eeuwige rust.

—  Doktor A. Fierens, lid van de Koninklijke 
Vlaamsche Akademie en lid van het Belgisch Ge
schiedkundig Instituut te Rome, is Dinsdag te 
Grimbergen overleden. Met hem verdwijnt een groot 
geleerde, een onvermoeibaar werker en een vurig 
christen. De geachte overledene heeft veel sclioone 
en merkweerdige bijdragen gedaan aan Neerlandia 
Franciscana door cïe E E . PP- Capucienen uitge
geven onder het bestuur van E . P. Hildebrand.

Priesterlijke Benoemingen.
D .d . pastoor Ie St-Juliaan (Langemarck), E . H . . 

Debaene, onderpastoor te Bulscamp ; onderpastooi 
te Bulscamp E- H. Maes, onderpastoor te Watou, 
die aldaar vervangen wordt door E . H. Devisschere, 
aalmoezenier van liet Sanatorium te Job in 
Frankrijk, in St-Franciscus te Meenen, E . H . 
Bouteca, id., in Sl-Andries, te Brugge ; te Harelbeke 
E . H. Tanghe, gewezen onderpastoor te Langemark; 
in StAndries te Brugge, de E. H. Tousaint, id . 
in St FranciscuS te Meenen.

STEL UW TEEING NAAK UW NERING., 
want.. BETER EEN VOGEL IN DE HAND, 
DAN ZEVEN IN DE LUCHT. -  Als voorzichtig 
menscli, in plaats van groote intresten na te jagen, 
of U ir. gevaarlijke speculaties te wagen, wendt 
U in volle vertrouwen, voor uwe spaarpenningen, 
tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, allo inlichtingen 
zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.GO °/*
b)- Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/*
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan _ 5 %

’sjaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
t) • 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
^Gemeenteontvanger,

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.

Tentoonstelling van Hoenders en Vogels 
te Gent.

In het feestpaleis te Gent zal op 26 en 28 
Nov. aanstaande eene meeting tentoonstelling 
gegeven * worden door de Koninklijke Maat
schappij ’t Neerhof van Gent, voor verder in
lichtingen en bijdragen, alsook geldeiijke onder
steuning wende men zich tot M. Ach. Heyndrickx 
Brusselsche Steenweg, 4, Ledeberg, alsook bij 
den Schrijver der Maatschappij M. Fievé, 
Lousbergslaan 22, Gent. .________________

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Emma Delaere, dv. Julianus en Claeys Pal- 
myre — Noëlla Feys, dv. Cyriel en Verbrugghe 
Eudoxia.

STERFGEVALLEN :
Amand Hochepied; 46 j. man Taek Adriana.

— Petrus Noppe, 83 j. wed. Casier Marie. — 
Ro^er Descheemaeker, 13 m. zv. Remi en Tack 

Emelie. — Juliette Lafere, 24 j. vrouw Labeeuw 
Alfons. — Simonne Noppe, 13 d. dv. Juliaan 
en Verstraete Emilie. —  Maria Seghers, 23 d. 
dv. Remi en Pype Zoë.

HUWELIJKEN 
Jules Titeca, 24 j. timmerman en Madeleine 

Perneel, 24 j. huiswerkster.

e m e l g h e m .
GEBOORTEN :

Maria Devroe, dv. Alois en Marie Matton.
STERFGEVALLEN :

Mathildis Demonie, wed. Alois Roelens, rente- 
nierster, oud 79 j. —  Francis Demjester, landb.
02 j. —  Joseph Vtrmaersch, zb. 82 j .  — Euphrasie 
Vandeputte, huish. 78 j. wed. Joaanes.. W iadels.



HUWELIJKEN :Alphons Naert, werer te Iseghem en Palmyra 
Desnouck, borstelm. te Emelghem. — Alberic 
Elisabeth, borstelm. te Ingelmunster en Irma De- 
schryver, huisw. te Emelghem.

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 openstaande plâateen van :

Leeraar in de Duitsche taal en Hulpleeraar van 
Boekhonden, alsook van leeraar voor do leergang 
van Verwarming en Stoomtniofleiding.

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

Iseghem, 14 October 1921.

HOOGESCHOOL UITBREIDING
Toekomende week zullen de lessen opnieuw 

beginnen in de zaal der « Jongelingen Con
gregatie op Dinsdag 25n te 6  ure over vrouwenbe
weging en Donderdag te 6  ure over zielkunde

De nieuwe leden die begeeren eraan deel 
te nemen worden verzocht hunnen naam op 
te geven bij Jufv. Germana L a fa u t , Kerkstraat, 1 .

TERSTOND GEVRAAGD :
Goede trekkers ("Mannen en Vrouwen) voor 

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

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

C O R S E T S  O P  M A A T
Ons welgekend huis van Corsets gevestigd 

Nederweg, 22, is heden overgebracht Rous
selarestraat, 233.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HIM PE- VFt OMA. N.

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

Gevraagd bij de Gebroeders De Fauw, GOEDE 
SNIJDERS

HUIS VAN VERTROUWEN.

.!. V/iiilüKleiïlK'm-Bcliaeg'lit*
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

G ß O O T H A N D E 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.

GRÉDIT.FONGIER D’ANVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

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

3° op termijn van twee jaren

4.00 °/° 
4.50 °/°
5.00 °l°

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

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0

4° op jaarliiksche rekeningen 4.125 °/0

A A N K O O P  en V E R K O O P  ïan Fransch, Sagelsch ea Amerikaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan min 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 S-PINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

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

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

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 :

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

Raadgevend-lngenieur : 

Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIE

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

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

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L ITE IT  VAN TA N D E N  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 M A E S

"  M a r k t s t r a a t ,  4 4 ,  I S E G H E M .  “AYAAAA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

—  P A S T A  =

BELLA
N VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
:ngelsch

FABRIKAAT

BO N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

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 L Ä L E M A N
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kinders zijn T RA A N  en 

M ELKTRAAN der Aphotheek £,ale- 
man een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

Ä. De vos« Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 
VERVOERDIEN ST  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. 

REGELM ATIGE TROUWE — —

-  -  E N  JSEKERE B E D IE N IN G  
MATIGE P R IJZ E N .

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

G R O O T E N  A F S L A G
OP '

Wekkers en Regulateurs
BIJ

fl. IWoeoaert-floppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

Fr. 62,000,000 
» 145,099,540,45

Société Générale de Belgique
Kapitaal .
Voorbehoud .

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

Stortingen op de Spaarboekjes 
gevende 3 oio intrest 

zuiver van belastingen 
Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Gourtrai
AGENTSCHAP DER

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

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

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

2 Wij hebben
•  slechts 9
•  k p k o  •
J  gebruikt■ J

£ • • • • • * *
•  Niets •
•  evenaart 2
•  KOKO. •  

i • • • • • • • •

HET IDEALE 
HAARVERSTERKER
doorschijnend als kristal, 
houdt poen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verfrischt 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat n het uitzicht van de 
jeugd geeft.

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

OVERAL TE K OO P 

3.25, S .- , 10.- 
Bereid door 

KOKO MARICOPAS & C , Limited 
yEevis Mark, LONDON E. C. 

Algemeen depot voor België ;
Maison Louis Sanders* 

2 2 , Rhc de la Glacière, Brussel
mmmzM

KOKO SHAMPOO
droog of na F ,

te gebruiken.
Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apotheker WYF 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat, 2.

m a r k t p r i j z e n !
KORTRIJK 17 Okt. — Haver, 60 tot 70 

peerdeboonen, 70 tot 71 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 14-Î5.00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,78-0,80 
koolzaadolie, 210 tot 250, lijnzaadolie, 170 tot 
175 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 84 tot 
90; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
75; sodanitraat, 78.00; ammoniak, 70.00 
suikerij, 00 tot 00 ; duiveriboonen, 83 tot 87 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 tot 8.

W * r 3-elcL
noodig- h e eft om  te bou w en  o f  h u izen  «. 

te koopen , w en d e zich  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  RAAT,  10

b r u s s e Tl .
Lieeningen op H yp o th e e k . — V e r z e 

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

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

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.

T e  K o o p  schoone K00KST00F met
2  ovens en 2  onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

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.

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.

Schrijnwerkers
gevraagd bij Joseph MARTIN-VANDEN BERGHE, 
Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

Jules PATTYN-PARMENTIER
Gentstraat. 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

busschere, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — .Trouwe bediening.

TE VERKRIJGEN BIJ

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

Yersche KERNSMELK ia Flesschen
der melkerij LEGIA Kortrijk.

—----------------------- ---- à

XJit ter liandL to koop

Een schoon en goed W O O N H U IS
0. L. Vrouwstraat, 27, ISEGHEM

Zicht te begeven bij d» W e D'Honht-Bonne,

“*WA *  S W A N  P E N N E N
Het beste en gekendste merk 

der inktpennen
TË VERKRIJGEN 

ten Bureele van 
De Iseghemnaar „

.i-T



STAD ISEGHEM

OPENBARE AANBESTEDING
Op D in sd a g  S S  O ctober 1 0 3 1 ,  

om 6 ure namiddag, 

in Ket “ Hotel Boyal „ te Iseghem zal overgegaan 
worden tot de opening der aanbiedingen, ingediend voor 
de uitvoering van het eerste lot der werken tot op 
bouw eener fabriek voor rekening der :

Naamlooze Vennootschap

HUILERIES VAN DE ^MOORTELE
te ISEGHEM.

De aanbiedingen, op zegel, moeten, aanbevolen, ter 
post besteld zijn, ten laatste den maandag 24en in den 
voormiddag.

Flans, bestek en lastenkohier liegen ter inzage van de Heeren Aannemers in de bureelen van de n Heer 
W. VERCOUTERE, Bouwkundige-Ingenieur. 5, Peliehy- 
straat te Iseghem '(Telefoon 14) en 18. Veldstraat . te 
Gent (Telefoon 2949), vanaf maandag 17 Octobsr. 
(Cblieve voorafgaande telefonisch b jeankonnt te vragen).

STAD ISEGHEM

OPENBARE AANBESTEDING
der herstelling van oorlogsschade 

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

Het Oollegie van Burgemeester en' Schepenen der 
Stad Iseghem, laat weten dat

O p 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 aati Vie steen »vegen 
van groot verkeer Iseghem-Wynkel St Eloi en Eseghem- 
Lendelede.

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

na dea goedkeuring der aanbesteding door de bevoegde 
oYerheid. De aanbiedingen bij axnbevolen brieven aan 
den heer Burgemeester te zenden,- mieten uiterlijk op 
de past besteld worden den 22 October toekomende.

Het lastenkohier kan geraxdp'.eag 1 wjrden op het 
Stadhuis binst de gewone bureeluren te rekenen van 
keClen

Iseghem den 3 October 1921.
B i l  BEVEL
De Secretaris. Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK.______________ Cyr. STAES.

Kantoor van den Notaris ~SX7~.y lT f fe ls , te Rous- 
«elare.

O V E R S L A G  op D insdag  2 5  October* 1 9 2 1 , om
2 ure namiddag in het Gasthof “ De Sterre „ te Rous- 
selar», Groote Markt, van :

GEMEENTE OUCKENE.

Eene ALLERBESTE HOFSTEDE
gelegen te Ouckene, w ijk “Da 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 meieverkocht be
draagt frs. 2.822,10.

Recht van Samenvoeging en 1/2 0/0 lnstelpenmng.

OPENBARE VERKOOPING 
van allerhande

SMIS en MECANICIENSALAAM
te ISEGHEM, Rousselarestraat, 100

De Notaris VAN DE M OORTELE , verblijvende te 
Iseghem, zal op

Donderdag 3? October 1921,
om 9 ure voormiddag, ten werkhuize der gebroeders 
VERSTRAETE te Iseghem, Rousselarestraat, n° 100, 
overgäan 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 0,12 ; 1 schaafmachien lm , X  0.40 ; eerie 

■ boormachien lm .50 X 0.50 ; eene slijpmacliien 
met zaag ; smisvuur met 2 blaasbalgen ; een 
ambsell van 150 kilos ; een plooibank voor 
stoofm ikers ; 4 vijlstaken ; een slijpsteen ; trans
missiën mit 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 te verkoopen goe leren kuinen dagelijks besichtig! 
worden, van 2 tot 4 ure n im idlag

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

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich ta bavragen bij den Notaris LE C0R8ESIER.

Doctor II. Van Quaeüiem 
Specialiteit vai fanden 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 . L a m b e r t- W e rb ro u c k
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 onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

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

1TB
KASTEELSTRAAT, 10 

-  ISEGHEM -

Extra Stout en Jannékens bier
vj'i -ii ji'jiw arij limiruBJörs ,allebaul, Wieze

- - Sook. en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Vóordeelige prijzen. Ónmogelijke. Concurentie.

GEWAARBORGD GEWAPEND'BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

A m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 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 nummer van ’t gezicht aandnid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
piuce-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', 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 jnmelleu, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeunachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

G i f t V U l N  H O E F  reist niet meer, dich is alle dige 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 N^ordstraat, Rousselare.

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den Heer-TRIM

(volgens een foto)

Scherpe rheixmatisciie pijnen
Op zeventigjarigen ouderdom genezen

Op ons tijdstip veroorzaken de len- 
den- en blaa^ziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden lievig 
gekweld door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en swakle op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend liet bezoek aan den geneesheer 
iiit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijii dooi
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, lieupjiclit, het 
steen, de ontsteking dor blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoo;.«, iw 
men de p ijn  in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vul
len smaak 111 den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval iu londenzickten genoten 
heeft, is : do pillen De W itt voor len
den en blaas, liier voigt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen word.

In  Januari 1914, schreef do lieer 
Ilenri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik  ben gaswerker aan do spoor
wegen en al m ijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de ’ pillen 
De W itt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke ïhruinatiseho pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik  
had de voorschriften van twee genees- 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar lni;u toestand werd er 110g 
slechter op. Na een monster fleselije 
van uw pillen genomen te hebben, 
veelde ik m ij verlost, en 11a drie 
andere flesschen \v; g ik geheel gene
zen. Ik zal clezo pillen aan iedereen 
aanbevelen. G ij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de lieer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik ben steeds goedgezind op 
13 jarigen ouderdom. De pijnen in 

'den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik bezit steeds 
van uw pillen. Ik heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Ken dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezieii. Toch is hij thans in leven 
en goed gezond. »

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

De Pillen D© Witt
V O O R  L E N D E N  en B L A A S

Indien grij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen Do W itt zijn, in 
witte doozen met drukwerk iu blauw 
en goud verpakt 011 op de f.'esch een 
stempel in b l.uw  lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De W ilt 
and C° I.td, East Croydon, London, 
inet vermelding van dit aanschrijven.

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

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet 0111 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 de doos óf fr. 7.50 de 
doos, twee eu-half maal grooter, het
geen eéne groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. Ee W itt et C\ 22, rus de la 
Glacière, Bruxelles.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

tij bil TAHBEYMMEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCH AAP- EN F L O C O N W O L  

PLU IM EN , W 1N DH A AR , C R IN  EN  Z E E G R A S , 

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-Vuyisteke
D\ "L,o;,vSTR‘ *r !*• ISEGHEM.recht over bt Hiioniuskerk

IN DE PLASTRON.
JVEarktstraat, 4 4 ,  Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. Róuwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
iu allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons
Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 
Genadige

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISdGHEiVt.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

(Téléphone 506)

Ateliers Éleotro-Mécaniques

A. E. M. C .
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R A I  =
A te l ie r s  de C on stru ction  

A p p a reilla g e  haute et ba sse  ten sion  
T ra n sfo r m  ite u r s  

C a bin es a érien n e et
P o s t e s  de tra n sform a tion  
In sta lla tio n s  

B)'bina.je en to u s g en res
haute et ba sse  ten sion  

M o te u r s  — C om m u ta trices
— A c c u m u la teu r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE ACHAT. ÉCHANGE.

? Emile IMiere-MoMle
Gentstraat, 41 , ISE3HEM .

O P E N I N G  V A N E E N " W I N K E L
van alle slach van W IT G O ED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

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 restm inster S to u t 

Scho t h-ale — J?âle-ale.

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

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.

M0EDER3 vooralleer aankoopan te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

Verfcoop van W ijn e n

HANDEL in KOLEN.

=  K U I P E R I J  =

Henri IAMON en ZOONS
Kortrijkstraat, n. 7 ISEGHEM.

Maken van alle slach van
KEERNEN, KUIPEN, WASCHMACHIENEN, 

BIERTONNEN, enz.
Vermaking van alles

wat den Kuiperstiel betreft.

SPOEDIGE BEDLtWINTG.— M A ÏlG E PRIJZEiM.


