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Ziehier wat over Baron Karei Gilles de 
Pelichy en onze nieuwe Kandidaten gezeid 
wordt in ’t Kiesbladje « Recht en Rede » van 
Zondag 23 Oktober laatst, te Rousselare ge
drukt.

Baron K. GILLES de PÉLICHY,-uittredend lid 
van den Senaat, dokter in historische en sociale 
wetenschappen, voorzitter of eere-voorzitter 
van talrijke katholieke inrichtingen en maat
schappijen van Iseghem, Rousselare en andere 
)laatsen, overtuigde voorstander en inrichter 
van menigvuldige volkswerken ; medestichter 
van de vrije beroepschool van Rousselare, de 
>rootste weldoener van de katholieke scholen ; 
;eacht en vurig bemind door eenieder : een 
ware volksvriend.

Overbodig is het, zijn lof en verdiensten te 
vermelden, ’t Mag van hèm gezegd worden 
dat « hij voorbijgaat al weldoen » Hij heeft 
;een vijanden; die niet katholiek zijn, beminnen 

hem toch.
Hoeveel kiezers zou men tellen aan wie hij 

geen diensten bewees. Gaat eens naar Iseghem 
op zijne spreekdagen en gij zult er een pro
cessie zien van volk, dia er om raad, hulp 
en bescherming komt.

Op duizende en duizende brieven die hij 
ontvangt van zijn kiezers, vóór, binst en na 
den oorlog, weet hij altijd een aanmoedigend 
woordje te antwoorden en hij spaart geen 
moeite om voldoening te bekomen, waar het 
eenigzins zijn kan. Die hem in Frankrijk 
gekend hebben gedurende den oorlog, weten 
dat zijn opofferende werking zich uitstrekte, 
niet over een kies-arrondissement, maar bijna 
over geheel Frankrijk — ’t was overal aan 
M. den Baron dat zij schreven.

Ja wij hebben grooten eerbied en ware 
achting voor M. Baron Gilles de Pélichy, en 
wij en alle kiezers beminnen hem uit den grond 

van ons hert..

M. Emiel ALLEWAERT, een geboren Iseghem
naar, gesproten uit een nederige en zeer deftige 
werkersfamilie, is ruim 40 jaren oud. Hij was 
lange jaren werkzaam als letterzetter. Het was 
in dit vak dat hij zijn zelfontwikkeling begon, 
die hij tot hooge mate heeft uitgewerkt. Ieder
een die hem kent, getuigt van hem dat hij 
zoovele kennissen heeft, een gezond oordeel 
en klaren kijk in allerlei zaken. Sinds om
trent 2 0  jaar is hij een voorman der sociale 
werken. Eerst als bestuurlid en vervolgens als 
vrije secretaris, heeft hij onschatbare diensten 
aan hunne organisatie bewezen. Al de werk
lieden van het arrondissement kennen hem. 
Immers, hij heeft zoowel voor de frontwerkers, 
als voor de schoenmakers, borstelmakers en 
textielbewerkers groote en talrijke voordeelen 
bewerkt. Ook als secretaris van het Arron- 
dissementswerkersverbond heeft hij bewezen 
op politiek gebied bekwaam en werkzaam te

zijn. Niemand beter dan hij kent de toestanden 
in ons arrondissement. Hij is bekend met de 
toestanden en belangen der gemeenten, als 
met die der provinciën van het land. Dat 
bewees hij meermaals door zijne uitleggingen 
en besprekingen in vergaderingen en artikels 
in de bladen.

Hij is vooral zeer werkzaam. Gansch zijn 
leven gaat op in onderzoeken, bestudeeren en 
vooral in praktisschen arbeid ten bate van 
zijnen stand. Hij is bovendien als vader van 
een talrijk kroost een zeer deugdzame en dweers- 
door kristen mensch. Geheel Iseghem, alwaar 
hij woonachtig is, kan dat getuigen. Het was 
dus niet zonder vele en groote redenen dat 
de christen werklieden van ons arrondissement 
hem eenparig en geestdriftig verkozen voor 
hun kandidaat met het vast besluit hem Senator 
te maken. Daarom zullen alle werkmenschen 
voor hem stemmen.

M. GILOT, Kandidaat in natuurlijke weten
schappen en licenciaat in handelswetenschap
pen der Leuvensche Hoogeschool, werd de 
heer Gilot in 1911 benoemd tot leeraar van 
aardrijkskunde, handels- en natuurwetenschap
pen aan het aartsbisschoppelijk College te 
Leuven.

Van eerst af specialiseerde heer Gilot zich 
in aardrijkskunde. In Juli 1914 gaf hij eene 
methode uit voor ’t onderwijs der aardrijks
kunde. Alhoewel waal van geboorte, heeft de 
heer Gilot altijd op ’t voorplan gestaan der 
Vlaamsche beweging. Met de andere leiders 
dezer beweging veroordeelde hij het activisme 
en trad weer op het voorplan na den wapen- 
stilstad als het er omging ’s Konings belofte 
te doen ten uitvoer brengen.

.Bij het uitbreken -van den . oorlog stelde 
de heer Gilot zich ten dienste van ’t Roode 
Kruis, en deed tot in November dienst als 
hulpapotheker in een der groote krijgshospitalen 
te Leuven. In November 1916 hernam hij de 
lessen in St Pieterscollege. Samen met zijn 
vader bewees hij tijdens de bezetting de grootste 
diensten aan de gemeente Heverlee (bij Leuven). 
Hij beurde de Leuvensche burgers op als 
schrijver eener groote burgersvereeniging voor 
kunst- en wetenschappen, gezellige en leerrijke 
bijeenkomsten en intieme feesten.

Het hierbij door hem ontwikkelde organi
satietalent vestigde de aandacht van het hoofd
bestuur van den Belgischen Boerenbond op 
hem. Zoo zien we hem, die geroepen scheen 
als aardrijkskundige naar ’t hoogere onderwijs 
over te gaan, einde 1918 uit ’t onderwijs treden 
om in den Boerenbond den documentatiedienst 
te organiseeren, die door hem ingericht, onder 
zijne leiding, in enkele maanden tijds, eene 
groote uitbreiding nam. Welke diensten de 
heer Gilot, door het tot stand brengen dezer 
inrichting in zake oorlogschade, belastingen,

enz. aan den Boerenstand bewezen heeft, kan 
ieder onzer katholieke boeren getuigen. De 
studie der wet op oorlogschade brengt hem 
tot het gedacht het herstel van ons verwoest 
Vlaanderen aan te pakken. Weldra slaagt hij 
erin het bestuur van den Boerenbond te over
tuigen dat er moeten voorschotten gegeven, 
gronden hersteld, hoeven en huizen heropge
bouwd worden.

Zoo zien we hem in Oogst 1919 het be
stuur in handen nemen van den dienst der 
verwoeste gewesten van den Belgischen Boe
renbond hier te Rousselare. Welke diensten 
hij 'aan de frontbewoners wist te bewijzen 
gedurende eene tweejarige werking hoeft niet 
gezegd te worden, ieder geteisterde kan daar
van getuigen. W ij weten immers ook en dat 
wenschen wij er bij te voegen dat hij niet 
alleen met raad en daad is ter hulp gekomen, 
en ter beschikking stond der frontboeren maar 
voor iedereen van welken stand of welke politieke 
denkwijze hij ook moge wezen.

Menige Rousselaarnaars zullen dat kunnen 
bevestigen.

Naarmate dat de officieele diensten, zich 
de vergoeding der oorlogschade beter konden 
aantrekken, verminderde de werking van den 
dienst van den Boerenbond en zien we den 
heer Gilot, ondertusschen zakenmensch gewor
den geroepen om eene groote Bouwmaatschap
pij in ’t leven te roepen en te organiseeren.

Gedienstig voor iedereen, bemind uit ter 
mate door zijne bedienden, vereerd en ge
waardeerd door al die met hem in aanraking 
komen, hebben de Katholieke Middenstanders 
en burgers gemeend geen beteren kandidaat 
te kunnen vinden om hunne vlaamsche gevoelens 
in de kamers te vertolken, om hunnen stand 
zoo stevig te zien organiseeren als dien der 
boeren en werklieden, om met een woord al 
hunne belangen te dienen.

M. Leopold D’HQNDT, nog een volksjongen ge
boren uit nederige werklieden.

Eerst was hij werkman in de schoennijver
heid, weldra om zijne bekwaamheid werd hij 
schrijver in de vakvereeniging der schoenma
kers, en miek met woord en pen een krachtdadige 
propaganda voor de christene vakbeweging.

Zijn klaar verstand, zijn leidersgeest, zijn 
edelmoedig en onbaatzuchtig optreden voor de 
werklieden deden hem de volle genegenheid 
van zijn volk, op korten tijd winnen.

Over een tiental jaren, werd hij aangesteld 
als vrije propagandist voor ’t verbond der 
christene schoenmakers.

Al de werklieden kennen zijn werklust en 
de voordeelen die hun, door zijn toedoen, 
werden gegeven.

Die met hem omgaan, vinden in hem vele 
hoedanigheden, die zich meer en meer ontplooien 
en uitwerken in machge vereenigingen en de
gelijke inrichtingen voor ’ t werkvolk.

M. Reni GALLENS, Burgemeester van Ingel
munster, algemeene vriend van burgers, boeren 
en werklieden : de diensten, die hij in zijne 
gemeente bewijst, spreken borg voor zijne 
weerde... Gansch het arrondissement door, 
is hij gekend als groote weldoener, van den 
landbouw, aan wiens vooruitgang, hij de beste 
krachten van zijn leven heeft toegewijd : hij 
is een man van vertrouwen ; zijn naam op 
de lijste der katholieke kandidaten zal ieder
een verheugen.

M. Remi DAVID, Notaris te Coolscamp, Pro
vincieraadslid, Voorzitter van het Katholiek 
Vlaamseh Verbond van West-Vlaanderen ! Een 
knappe man, die durft handelen en spreken 
waar het onze hoogste belangen geldt ! ’t Was 
Notaris David die in den Provincieraad van 
West-Vlaanderen de kuiperijen en verdachtma
kingen tegenging van Brugsche Kasteelheeren 
en Franskiljons tegen de Katholieke Normaal
school van Thourout !

Onze rijkdom en de t a n g e n
Er is onder de menschen eene algemeene 

mistevredenheid : de burger klaagt, nijveraars 
en handelaars klagen,’t werkvolk ook klaagt...

’t En is niet dat er met klagen veel te 
verdienen is, maar wat wilt ge als ’t zoo 
slecht gaat I 

Voor den oorlog bedroeg onze nationale 
schuld vijf milliards, geleend geld aan drie 
per honderd. Dat was dus honderd vijftig 
millioen jaarlijks door de lastenbetalers uit 
te keeren. Voor 7 millioen en half inwoners 
kwam dat op twintig frank per kop. Daarbij 
was natuurlijk nog te betalen voor geheel het 
staatspersoneel, de openbare werken enz enz..., 
doch wij en hadden niet te veel te betalen. 
Belgie was ’t land dat minst lasten betaalde.

Nu is onze nationale schuld geklommen tot 
zes en dertig milliards, niet meer aan drie 
maar aan vijf en zes per honderd. Grof be-

Nieuwe Staatsleening 
aan 6  0/q

UITGEGEVEN AAN 9 9 fr. 

met genot van intresten 

te rekenen van 1 5 October 19 21.

Inschrijving van 

10 October tot 29 October 1921

Bank. CRÉDIT FONCIER D’ANVERS

25, Rousselarestraat, ISEGHEM.

rekend kost dat voor interesten jaarlijks een 
milliard acht honderd millioen of achtienhon- 
derd millioen, dat is nu per kop een jaarlijksche 
last van twee honderd en veertig frank, te 
betalen in rechtstreeksche of onrechtstreeksche 
belastingen.

Dan hebben wij nog geenen cent om de 
andere noodige uitgaven te dekken : voor
’t staatspersoneel, dat onder ’t wijs bestuur 
der socialisten verdubbeld is en eenen schrik 
van geld kost, *oor ’t leger dat noodzakelijk 
is en tienmaal meer kost dan vroeger, voor 
openbare werken, voor pensioenen enz. enz ..

Kortom : de lastenbetalers en kunnen dat 
niet meer opbrengen : de Staat moet de eene 
leening na de andere aangaan, gedurig nieuwe 
putten maken om oude te vullen en gedurig 
nieuwe lasten opleggen.

Dat alles brengt nog iets anders mede ’t Is 
dat er een schrik van geld moet in omloop 
zijn. Daar geen goud of zilver voorhanden 
zijn zoo neemt de Staat zijnen toevlucht tot 
papiergeld.

En of er in deze laatste jaren gedrukt werd ! — 
W ij hebben vijf of zes milliards papier in om
loop, en kwestie zeggen ze ons nog de waarheid !

De Staat met al dat papiergeld uit te geven 
doet nog meer schade aan de menschen dan 
sommigen wel peizen i 'h i j  verarmt de burgers, 
dus hst land.

Duizenden en duizenden werklieden, kleine 
burgers, handelaars, middenstanders hadden 
door neerstig werk en spaarzaamheid een klein 
fortuinje vergaard waarmee ze zonder zorge 
den ouden dag mochten te gemoet zien.

En nu : dat geld is bijna weerdeloos, men 
mag zeggen dat bijna twee derden van hun 
fortuin gaan hoepelen zijn, en die eerlijke 
menschen, die zoolange gewerkt hebben om 
in hunnen ouden dag onafhankelijk te zijn 
worden nu verplicht ten laste te zijn aan de 
openbare liefdadigheid, en bidden en smeeken 
om in oudemanhuizen en liefdadigheidsgestich
ten opgenomen te worden.

De burgerij die leefde en anderen deïd leven 
ziet haar vermogen geminderd en moet sparen 
en kribbebijten.

Het werkvolk wint meer geld maar ’t is 
min weerd, en dikwijls zitten ze werkloos.

Vroeger een arme mensch die in nood was 
kon met een stuk van vijf frank of met een 
briefje van twintig uit zijnen nood gered worden : 
Nu moet men hem in zijnen nood verlaten, 
’t en is geen doen meer aan ! Nooit geen 
slechter tijden dan nu voor den noodlijdende !

Iedereen gevoelt den nijpenden nood van 
den toestand. Iedereen voelt dat den staats
wagen op een slechten weg is en dat er moet 
verandering komen

’t Is daarom dat er zooveel mannen opkomen 
die beweren den toestand te redden :

Zendt mij naar de kamers en ik ga de 
belangen der burgers verdedigen !

—  Ik de belangen der werklieden.
— Ik de middenstanders 1
’t En zal nooit gaan : Belgie moet een Bonds

staat worden zeggen de fronters !
Als er entwaar een ongeluk gebeurt, de 

gapers zijn er altijd de eerste bij, maar in 
plaatse van te helpen, en te redden wat er 
te redden valt, ze babbelen ondereen dat er 
moet iets gedaan zijn, ze doen al voorstellen 
die strijden tegen malkander, en al even on
uitvoerbaar zijn, en ’t blijft al bij nutteloos 
parlasanten, totdat er ievers een verstandig 
mensch bijkomt, die zelf hand aan ’t werk 
slaat, en de anderen die kunnen doet mede
werken.

Zoo is het thans met ons arm Belgie. Ver
ongelukt door den oorlog en de jaren die 
volgden, ’t moet gered worden.

Alle partijen klappen en twisten ondereen 
socialen, liberalen, Fronters, Middenstanders 
en alle soorten van standers. .

Ze willen redden, en, och Heere 1 de socia
listen hebben ons . in de slijkstrate versteld 
gelaten, en al de andere partijen zijn volstrekt 
onmachtig : Ze verdedigen bijzondere belangen 
als ze algemeenen nood moeten te keere gaan.



Laat de katholieke partij weer de teugels 
in handen nemen. Onder heur geleide ging 
het land dertig jaar vooruit op den weg van 
welstand en voorspoed.

Hare mannen waren ’t die ons land eene 
wetgeving bezorgden welke de naburige vol
keren ons mochten benijden.

Sedert dat zij hare macht verloren heeft 
hebben wij gedurig achteruitgeboerd.

Kiezers : vaagt het roode goed buiten ; een- 
pariglijk gestemd voor de katholieke lijst, die 
alleen bekwaam is om de algemeene belangen van 
burger, middenstander, boer en werkman te 
beschermen, en weet wel dat stemmen voor 
afzonderlijk kandidaten of lijsten niets anders 
en is dan ons land naar den diepen voort
helpen, en onzen rijkdom meer en meer van 
zijn weerde berooven.

Bedevaart naar Lourdes
Verslag over de reize der afgeveerdigden 

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

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

(7de Vervolg en Slot).

’s Avonds, vóór ’t Avondmaal, wierden de 
Rekeningen vereffend in ’t Hôtel : ’t waren er 
immers die ’t een of ’t ander buiten ’t bespro
kene gebezigd hadden ; melk, eieren, een 
buitengewoon rantsoen vleesch, of zoo vooris. 
We zouden nu alles betalen wat buiten de 
algemeene rekening kwam Maar Mme C. Cottijn 
uit den « Ange Gardien » wilde daarvoor geen 
cent bijrekenen. Ze was uiterst voldaan omdat 
de Iseghemsche Bedevaarders verklaarden dat 
ze bij haar zoowel t’huis geweest waren, en... 
over de « Propagande pour l’Hôtel ! »... en 
die de naaste stonden bij de vereffening van 
de Rekening, kregen nog elk eene Gedachtenis 
uit den « Médaille Winkel van Pierrot ! » en 
alles was effen — Natuurlijk, als ’t God be
lieft — en ’t zal Hem zeker wel believen, 
hopen wij, dat we wêer naar Lourdes gaan, — 
we blijven dààr t’huis : maar ; « Op tijds ge
zorgd, zei Mme Cottijn, of we zijn ons plaatsken 
,in den kelder \?) kwijt ! Als ze die goedjunstig- 
heid vernamen, besloten de Turners, met mede
hulp van andere gastgenooten, een Avondfeestje 
te geven in de Ontvangszaal, voor de t’huisliggers 
in ’t Hôtel En te 7  1 2  uren was alles geschikt 
Een öütal toehoorders : Piano, Gezangen,
Alléénspraken, Turners. Acrobaten, Aanspraak 
door Eerw Pater Prior van Steenbrugge die 
met ons in ’t Hôtel verbleef ; dat waren de 
afwisselende nummers van ’t feestje, dat iedereen
— zonder uitzondering ditmaal — tevreden 
stelde.

*
* *

Als 't 10 uren was, klonk de bel om te gaan 
slapen. Maar de Jonkheden hadden vergeten 
« Goên Avond!» te zeggen in den «Striep», 
en ze wilden toch niet als onbeleefderikken 
vertrekken. Ze gingen er dus naartoe onder 
goede geleide ; en de ouderen moesten naar 
bed De voordeur van ’t Hôtel wierd al binnen 
gesloten, maar de sleutel bleef erop ; en als 
de mannen, — ’k weet niet juist meer wan
neer?! — t’huis kwamen, konden ze niet binnen. 
Mijnheer Verhamme’s aanspraak kwam in hun 
gedacht ; ze mieken « Pyramide nr 2 ! », en in 
2tellen zaten ze op den Balcon en, door de 
kamer nr 4 binnenkomend, ontsloten ze de 
voordeur ’k Geloof zelfs dat ’t weinig of niet 
noodig was : de dakgoten hadden voor ladder 
gediend. En de mannen die al den overkant 
van de straat sliepen, waren, zoo ’t schijnt, 
nog rapper, binnen om reden. . van die stort- 
vlage !! ..

*
* *

’s Morgends, te 5 uren : Wekker....! en 
allen waren, dit maal, wakker. — H. Commu
nie en Mis en Bezoek aan de Grot. En te 7n... ! — 
Ocl; te 7n !!!.. dàt was aardig !... ’t Was percies 
gelijk in een Klooster. Ze’n hadden geen 
eentje te tellen ! ’t Stond al vol valiezen en 
manden en pakskens en Pic du Jer stokken!...

Welk verschil bij ’t instappen, over 7 dageh, 
te Kortrijk ! Ik had er mij aan verwacht, dat 
ze — wat ik bij mijn eerste afreizen van 
Lourdes ondervond — , nu ook zouden onder
vinden. En ’k en wierd niet bedrogen. De 
zóó vierige mannen van over 6  dagen, ’t waren 
lammekens ! En als ge iets vroegt, ze waren 
bezig met droomen in de zaal of vóór den 
ingang • van ’t Hôtel, en : * wat belieft er u ?! .» 
ze’n hoorden noch ze’n voelden !

*
* *

De tram kwam voorbijgereden !... Een hand- 
grepe alhier en aldaar, en .« Tot te naaste jare ! » 
en « Gaat ge niet mee naar Iseghem, Pierrot?!»...

’t Keerde kort en we waren weg naar de 
Statie. Na eenige minuten gerochten we op 
den trein en we wikkelden stiilekens weg.

*
* *

«Tot W'd?rziens, Lourdes ! met uwe brave, 
ro isdienstige inwoners en uw zoo gastvrij
♦ Hôtei de l’Ange Gardien et de l’Enfant Jésus », 
waar onze Jongens 6  gelukkige dagen van 
hun leven overbrachten .. ; met uw zoo schoone 
natuur : uwe bergen, uw lucht, uwe wande
lingen, uw liefderijke vermoeinissen...; met uwe 
Parochiekerk van ’t H. Hert waar.we dagelijks 
de H Mis lazen of bijwoonden. . ; met uw 
Heiligdom, de Voorzaal van den Hemel.. ; 
met uw zoo diep indrukwekkende Maria- 
Gezangen, en tot in de ziel doordringende 
klaag- en smeekgebeden. . met uwe kranken 
en zieken, lichaam- en zielelijders, getroosten, 
geholpenen en gemiraculeerden...; «Tot We- 
derziens, Lourdes ! met uw Mariabeeld, dat 
den mQnsch. ' — gelijk denwelken, als ’t een 
^menscft is —, doet verstaan dat de wereld niet 
alles, of beter ., niets is!... Tot Wederziens! »

*
* *

Och ! hoe deden ze aardig, de Bedevaarders 
Over 6  dagen, zoo verrukt bij ’t zien van dat 
Heiligdom met zijne Grot, zijne Badplaatsen, 
zijne spitdge torens en van dat alles wat ze.
in. ’t ' iinnenriiden m:j t den trein, zoo bewon- 
'er '(-*ii . - wat leien z* airdi * als ze, van
>n -irien trein j ’ v -/re i en. meteen
.uc ■ oogslag a.S' if >e - <uw I '» aren

te K:j al die plaatsen aanschouw den die
hun nu zoo dicht aan ’t herte lagen, en waar

ze in zulken korten tijd zooveel geleerd hadden 
voor dit en voor ’t ander leven.

*
* *

Toen de trein de eerste maal stil hield, 
wierden we uit onze mijmeringen getrokken 
door een geweldig gerucht. In die Statie stond 
een bedevaarderstrein die Lourdes waart ging. 
Vele reizigers waren afgestapt al den binnen
kant van den weg çn de deuren der wagens 
waren blijven openstaan. Onze trein reed al 
voorbijgaan niet min dan 18 van die deuren 
af. Gelukkig dat onze trein stil hield, anders 
waren de deuren misschien onder de wielen 
geraakt en hadden hem doen ontriggelen. Doch 
we waren onder Maria’s hoede en vóór dat 
we bewust waren van ’t gevaar was alles in 
den haak.

*
% *

De treinreize op den terugtocht was veel 
min druistig dan de heenreis De Jonkheden 
waren moê of ’t en stond hun niet aan : 
alleszins hadden ze het « heimwee » van Lour
des, en ze zaten koeste, bij zooverre dat de 
oudersche jonkheden op hun gemak een kaar- 
terspartijtje konden « biên » en zonder gestoord 
te zijn J« twee kapoo’s » te reke gaan ! ’t En 
zou in ’tdeuregaan geen waar geweest liebten!!! 
Van etenswege, we’n'hadden maar weinig of 
geen honger, en ’s nachts kregen we ze zonder 
veel ruzie, allen in de ruste, ’t En stak er 
nu niet in als ’t niet te zacht ’n was, en in de 
stilstand-statiën mossten ze gedwongen zijn 
om hunne beenen te willen rekken.

’t Verbeterde met den nuchtend : ’t kwam 
weer leven in. We waren al over Parijs, en 
we hadden 6  uren lang in buitengewone snelle 
vaart gereden zonder stilhouden en de ver- 
moeinistuk was voorgoed uitgeslapen. Nu stonden 
we weer regelmatig elk uur in den voormid
dag, en ’t was, gelijk bij de eerste reis, ’t ge
hoon over ende weer geloop naar kennissen — 
’t waren nu al Kozijns en... Nichtjes! — en 
naar de zieken. Te Moskroen moesten we ’s noens 
den Toldienst onderstaan, maar we wierden 
niet verontrust... En we landden, welbehouden, 
te Kortrijk aan, te 2 uren namiddag. —

*
* *

En de Iseghemnaars?.. En Coentje?!... Ik 
hoor iemand vragen : « Ge’n hebt in lange 
van Coentje niet meer gesproken...; Leeft hij 
nog?., of hebt ge hem misschien te Lourdes 
gelaten??... —  Neen, neen; hij is mêe ! We 
hebben hem te Kortrijk op den auto-car gezet 
om te zorgen voor ons reisgoed, en met de 
andere auto-reizigers was hij eerst t’huis.

***

Ge moogt, Beste Lezer, aan ’t gene ik nu 
schrijf geen verdere beteekenis geven dan deze 
die ik zelf geef. Ik schrijf het onder toezicht 
van O. L. Vrouw van Lourdes, en voor ’t overige, 
’t blijft onder ons.

Als Coentje naar Lourdes voortging, lag hij 
op een draagberrie ; en als hij wêerkwam, 
zat hij preusch en welgezind recht op den 
auto-car. Vóór hij wegging, lag hij sedert 8  
maanden — van Januari tot Oogst — te bed 
zonder opstaan, met gapende en loopende 
wonden, met een inwendige kwaal en met 
veel zeer ; en nu kwam hij, Zondag, steunende 
op één stoksken, alléén, naar de Vergadering 
der Jongelingen Congregatie, en bleef er
2  1 / 2  uren zonder de minste vermoeinis; en :
“ Ware ’t niet van die vodde van nen knie die 
niet recht ’n is, ’k zou nog om ter zeerst loo- 
pen ! », zei hij aan de anderen. —  « Maar, 
voegde hij erbij, O. L. Vrouwe zal hem ter jare 
wel rechten ! »

We willen daarover niets méér zeggen : 
Tijd en gebeden zullen ’t uitwijzen, en we 
verhopen dat ’t zal « van nen goên zijn ! » 
Maar dàt is betrouwen... en dankbaarheid op 
voorbate ! En Coentje is alleszins één — de 
eerste — die ter jare, als ’t God belieft, méé
gaat met den Bedevaart van Vlaanderen !

★ O ★ ★
* * * * * *

’t Verhaal van de Reize is t’enden. — Wie 
spaart er reeds om ter jare die reize te doen 
of te hernemen ? Niet te lange gewacht van 
te beginnen, of als ge te kort bolt moet ge 
wachten tot binnen 2  jaar. Ge kunt van nu 
alle inlichtingen bekomen bij dezen die de 
reize deden ; maar zorgt op tijds : Ge zult met 
zulke reis veel bij winnen onder alle opzichten.

★
* *

Ik groet intusschen al de Lezers die dit 
Verslag over onzen Bedevaart tot t’einde toe 
hebben willen lezen ; en ’t ware mij uiterst 
aangenaam mocht het Gode believen dat we 
malkaar, hoe eerder hoe liever, tegenkwamen i 
bij O. L. Vrouw van Lourdes.

______________________ :_____ ***

De Achturen-Wet.
Sedert den wapenstilstand hebben wij menig

maal geschreven overA de noodzakelijkheid van 
eene grootere voorbrengst om uit onzen neteligen 
toestand te geraken.

Er worden ongelukkiglijk altijd stokken in 
’t wiel gestoken en wij verslechten langzaam 
meer onzen toestand.

De achturen-wet zal de toestand nog verergeren.
Het orgaan der uitwijkelingen, « Ons Vlaande

ren, » geeft hierover volgende beschouwingen :
. Moet, de beperking dienen lot bevordering van 

het' familieleven ? Da uitwijkelingen, zij wezen 
landbouwarbeiders, steenbakkers, Iravauxmannen, 
enz. zijn verre weg van huis en familie, gansch 
aan zich zelven overgelaten ; en te lange vrijen 
tijd zal geen afleiding meer geven aan hun lastig 
werk, maar verleidend zijn en verderfelijk, op 
zedelijk gebied, omdat hij hem zal overleveren 
aan bekoringen van drankmisbruiken, enz. Welnu, 
het slecht en .losbandig leven druischt volkomen 
in tegen het zuiver familieleven.

Overigens : de aard van liet werk zelf, is in 
strijd met de achturen wet : .De bouwwerklieden 
die in de verwoeste streken aan den ‘ heropbouw 
werken, lieten zich volgender wijze uit over be
doelden maatregel : « Welhoe, men wil ons beletten 
langer dan acht uren te arbeiden ? en die heeren 
meenen dat v/ij ons hier acht uren . gaan neder- 
7,e ten met gekruiste armen, om de doodsche 
puiiien en de akelige oorlogsvelden te bezichtigen, 
terwijl vrouw en kinderen t’huis naar ons loon 
zitten te wachten ? Wij zullen die acht uren

in luiheid en vadsigheid doorbrengen als er middel 
is om door werken onzen toestand te verbeteren ? 
Dat zij afkomen : wij nemen ons alm en getuig 
op en trekken naar het Fransch-Noorden, dat wat 
meer vrijheid aan de werklieden laat... » Zou 
iemand die menschen durven ongelijk geven ? En 
zal de heropbouw van de frontstreek er nirit fel 
onder lijden? Geldt het de steenbakkerij? Jaar
lijks trekken duizenden werklieden uit Vlaanderen 
naai- de Brusselsche, Waalsche en ook Wesl-Vlaam- 
sche steenbakkerijen. Deze nijverheid werkt enkel 
gedurende de zomermaanden omdat zij van de 
weergesteltenis afhangt. Voor de maand .April is 
het weder te ongunstig, te koud en ongezond voor 
buitenwerk ; de steen droogt niet wegens de

• vochtigheid van den. grond ; de late vorst kan 
, groote schade berokkenen. Ten andere de ovens 

mogen volgens de wettelijke voorschriften niet 
voor den 15 Mei ontstoken worden ; en moest 
men eerder steen voortbrengen, dan ontbrak de 
plaats om de hagen op te stellen. Tijdens de 
campagne zijn de steenbakkers veeltijds verplicht 
het werk stil te leggen wegens de aanhoudende 
regens. Met September wordt de steennijverheid 
opnitu.v onmogelijk, aldus moeten onze Vlaamsche 
steenbakkers trachten zooveel mogelijk voort te 
brengen terwijl zij aan het werk zijn, anders 
schiet de productie te kort, en verdienen de ar
beiders geen voldoende loon.

Noch voor de uitwijkende bouwwerklieden, noch 
voor de steenbakkers deugd de wet. W il men 
ze àanpassen- op de landbouwwerklieden, dan wordt 
dat spelletje belachelijk. Een voorbeeld zal dit 
klaarblijklijk aantoonen. Bij voorbeeld de oogst- 
werklieden. De oogst moet rap geschieden, want 
men mag er niet aan beginnen voor hij volkomen 
rijp is. Ligt het koren gepikt, dan is er haast 
bij om het te binden, te mangelen en binnen te 
doen om de schade welke regens en onweders 
kunnen veroorzaken te vermijden. De betteraven 
inoeten op tijds uitgedaan worden, om niet aan 
suikergehalte te verliezen. Welnu, in den land
bouw ontbreken er altoos armen en beperkt men 
den arbeidsduur op 8 tot 10 uren, dan zouden 
de noodlottige gevolgen niet lanj; uitblijven, —  
Een boer, aan wien we over de nieuwe wet 
spraken, weêrlegde ze op eenvoudige- maar tast
bare wijze : « Laat die heerkes maar gewerren, 
en ons verbieden, langer dan 8 uren onze knechten 
te gelimiken ; de knecht is niet beter dan den 
baas, en de boeren zullen dan ook maar acht 
uren meer werken : maar zeker is het, dat voor
aleer er vijf jaar zullen verloopen zijn, het leven 
schromelijk zal duurder zijn ; en dat het aan veel 
produkten zal ontbreken, wanneer wij acht uren 
zullen vrij zijn, en acht uren mogen rusten.

BUITENLAND
HONGARIE

Sedert eenen dag of zesse van hier stond 
geheel Europa over einde.

Al met eens ging de mare rond dat Keizer 
Karei van Oostenrijk die in Zwitserland zit, 

' met zijn Keizerinne per vliegmachiene naar 
Hongarie verhuisd was om hem daar tot koning 
te doen uitroepen. Seffens was een leger met 
hem, en hij was op weg naar Budapest als 
het tot een treffen kwam tusschen zijn leger 
en dat van ’t gouvernement.

Na wat scherrtiutselinge werd Karei verslagen, 
gevangen, en nu zit hij met de keizerin op
gesloten in een kasteel.

’t Is reeds de tweede avonture welke hij 
beleeft

De Hongaren zijn koningsgezind, en ze zouden 
veel liever eenen koning hebben dan eene 
republiek en men zou peizen, sedert Wilson 
het vrije bestemmingsrecht der volkeren tot 
een leerstelsel heeft gemaakt, dat ze daarin 
hunnen zir. mogen doen : dat zulks hunne eigene 
zaken zijn, die niemand anders aan en gaan. 
Ge zijt er wel mee ! Italie, Engeland, de kleine 
Entente, al die landen grepen weer naar hun 
zweerd tegen ’t geval dat de Hongaren den 
koning niet buiten en staken.

’t Ging oorlog zijn !
En nochtans Keizer Karei en was van de 

slechtste niet : 't was hij die in 1917 Sixtus 
van Parma naar Frankrijk zond om vrede te 
maken en af te scheiden van Duitschland. 
Had men naar hem geluisterd ’t. gingen een 
millioen soldaten min ’t leven verloren hebben.

Hij was ten minste zooveel weerd als de 
koning van Griekenland die nu ook weer op 
zijnen troon zit.

Maar Karei van Habsburg heeft een groot 
ongelijk : hij is katholiek en dat legt veel uit.

DUITSCHLAND

De kwestie van Opper*Silezie is voor goed 
geregeld. Van het nijverheidsgebied bekomt 
Polen de twee vijfde, de drie andere blijven 
aan Duitschland.

Die beslissing heeft natuurlijk eenen storm 
doen opgaan over Duitschland : ’t ministerie 
Wirth nam zijn ontslag.

Doch die storm is rap gestild, de duitschers 
immers zijn benauwd van het bezettingsleger 
dat gereed is om ’t Ruhrgebied ook te pakken 
van zoo Duitschland durft tegenstribbelen. 
Heuge tegen meuge moeten ze dansen gelijk 
hunne overwinnaars schuifelen.

’t En duurde geenen tijd of Wirth was weerom 
bezig met een niehw ministerie te vormen : 
hij komt op mat al zijne oude collegas buiten 
twee, ’t Is dus voor een verandering weer 
hetzelfde.

’t Gevolg der verdeeling van Opper-Silesie 
zal zijn dat Duitschland nog verarmt, en dat 
het hem van langsom moeilijker gaat zijn te 
betalen wat het betalen moet. Zijne marken 
staan voor den oogenblik 0,07 tot 0,09.

We zullen nu zeker wat langer moeten wachten 
om betaald te zijn Dat is ’t minste we zijn 
’t wachten gewend.

VAN OVERAL.

Tusschen Engeland en Ierland zijn de on- 
derhandelingen nog tot geenen uitslag gekomen. 
Portugal heeft eene nieuwe revolutie gehad, 
maar in dat land zijn ze daaraan gewend, 
z’en verschieten er niet in. Van Grieken en 
Turken weinig of geen nieu ws ’t is overhands 
slagen geven en slagen krijgen, ze zullen 
uitscheen als ze alle twee blamot zijn.

In Rusland is ’t nog altijd vreeselijk hon
gersnood, en albij geen helpen daaraan. De 
bolchevisten hebben daar entwat uitgerecht. 
God spare ons land van zulk volk en van 
al hunne aanhangers.

Internationale anarchistische beweging.
De Kommunisten van Amerika dreigen Maar

schalk Foch te vermoorden.

De « Morning Post» meldt het volgende telegram, 
door zijn korrespondent uit Washington gestuurd :

« Door brieven uit Frankrijk gezonden en die in 
handen gevallen zijn der Amerikaansche regeering, 
dreigen de Amerikaansche kommunisten, maarschalk 
Foch re vermoorden tijdens zijn verblijf in de Veree- 
nigde Staten. ».

De regeering zal buitengewone maatregelen treffen, 
niet alleen om maarschalk Foch te beschermen, maar 
al de andere afgevaardigen die aan de konferencie van 
Washington zullen deelnemen.

De bedreigingen tegen maarschalk Foch hebben 
de geheime regeeringsagenten overtuigd, dat de bom 
gestuurd aan M. Myron T. Herrick te Parijs, niet ge
zonden was als protestalie tegen de doodstraf uitge
sproken tegen de anarchisten Sacco en Vanzetti, maar 
wel de aanslag deelmaakt van een plan ontworpen 
door de internationale anarchisten.

Huiszoekingen te Parijs.
Dinsdag morgend werden huiszoekingen gedaan 

bij de twee kerels Zondag avond aan de Mail- 
lotpoort te Parijs aangehouden.

Bij Jozef Escure, 18 jaar oud. aardewerker, 
afkomstig van La Creuse, wonende op eene be
meubelde kamer, werden springbussen gevonden, 
alsook ontploffingstuigen met scliielhagel, ijzeren 
doozen en andere werktuigen, om gevaarlijke tuigen 
te vervaardigen.

Bij Aimable Lefèvre, 24 jaar .oud, wonende 
te Boulogne, werden geene ontploffingstuigen ont
dekt, maar wel arnarchistische brochuren.

Op de kamer van, Lefèvre hingen ook de por- 
tretteb van Bonnot en Valette en zelfs was-Le
fèvre begonnen met de vergrooting van het portret 
van Bonnot.

W a t  bet  i r a  in  F r a n k r i j k  k o s t .
Een Belg, die als vluchteling nog in Parijs 

verblijft, en er zijn bedrijf van veekoopman uit
oefent, komt eenige inlichtingen te verschaffen over 
de prijzen der levensmiddelen in Frankrijk, dezer 
dagen.

De hoogste prijs voor geslacht vleesch is fr.
6.50 per kilo, en daalt lot fr. 5.50, 4.50 en zelfs 
minder volgens kwaliteit. Roastbeef zonder beende
ren wordt in Parijs legen 9 fr. verkocht ; de 
uitgepelde filet gaat tot 12 fr. ; soepvleesch fr.
4.50 ; schapenbout 9 fr. ; kalfvleesch 10 fr.

De prijzen stijgen voor ’t oogenblik, daar het 
vee schaarscher wordt. Tengevolge van de droogte, 
die ook in Frankrijk geheerscht heeften nog heerscht, 
hebben de veekweekers in den zomer veel vee 
moeten afmaken, bij gebrek aan voeder. Er zijn 
marktdagen geweest te La Vilette, dat er 9.000 
beesten waren, meer dan de helft boven ’t gewoon 
en noodig getal. Nu begint de schaarschheid aan 
vee zich te doen gevoelen en de prijzen gaan op. 
De regiering heeft echter een maatregel genomen, 
om de woekerprijzen tegen te'gaan.

Sedert 1 Oktober moeien in de slachterijen de 
prijzen op de stukken aangeduid zijn volgens 
kwaliteit, zonder een gesteld maximum te mogen 
overschrijden. Toezichters zijn gedurig op ronde, 
om te zien of die voorschriften nageleefd worden.

De boter kost in Parijs tot 17 fr. ; de melk 
1.10 de liter;, het brood fr. 1.05 de kilo; de 
aardappelen 60 tot 70 centiemen de kilo. Kleer- 
stoffen en kostumen zijn in Parijs veel beterkoop 
dan in Belgie.

Uit dat alles blijkt, dat het leven in Parijs 
niet of weinig duurder is dan hier in Belgie ; 
maar voor den oorlog was het hier veel beterkoop. 
Dan kwam de bevolking uit het noorden van 
Frankrijk om schoenen en kleederen te koopen 
op de Belgissche grens en zelve tot Kortrijk. Nu 
zijn de zaken gansch ommegekeerd, ’t volk van 
hier gaat nu zelve naar Frankrijk om kleederen 
stoffen en schoenen te koopen daar alles er beter- 
kooper is dan hier. Het is niet met het 8ure 
werk en al die tegenkanting om het leven en 
bedrijvigheid in de nijverheid te herstellen dat 
men er zaI toekomen om de zaken wederom tot 
den normalen toestand van voor den oorlog te 
brengen en ’t fransche volk naar ons land te 
doen komen om de Belgische produkten te koopen. 
Voortijds waren-de frontieren eene goede .bron 
van uitvoer voor onze schoenmakers en hier in 
Iseghem waren er vele bijzonderlijk onder het ge
woon schoenwerk die daar grooten afzet vonden. 
Nu is dit gedaan en verschillige winkeliers der 
Belgissche grenssteden zijn naar Frankrijk hun 
gaan vestigen bij gebrek aan bestaan.

Het dalen der Marken.
Het Engelsch blad « The Statist » zegt :
« De Staatsuitgaven van Duitschland zijn op 

dezen oogenblik veel grooter dan de belastings
opbrengst Voor het loopende jaar wordt het 
tekort geschat op 50 miljard mark, en dat 
wordt gedekt door uitgifte van papieren geld.

Zoolang dat voortgaat, moet de mark neiging 
tot daling vertoonen. Die daling werkt voor- 
deelig op den Duitschen uitvoer op de buiten- 
landsche markten. »

HE ARI1VGE1V.

De haringen zijn dit jaar bijzonder talrijk 
in de Noordzee, vooral voor Yarmouth en 
Lowestoft.

In eenen dag heeft men er 40 miljoen ge
vangen. De prijs die 15 shillings was —  on
geveer 37.50 fr. — daalde te Lowestoft tot
5 shillings of 13.50 frank per duizend of 
1 1/2 centiem ’t stuk. Zoodat we — misschien
— goedkoop haring zullen kunnen eten.

Ontrupsing van boomen hagen en struiken.
De Gouverneur der Provincie West-Viaan- 

deren maakt aan eenieder bekend dat vanaf 
1 Nov. tot 15 Feb. aanstaande alle boomen, 
hagen en struiken nneten ontrupsend worden. 
De landelijke politie en gendarmen zijrr belast 
zeer streng de wet te doen uitvoeren en proces 
verbaal op te maken ten laste der eigenaars, 
pachters of gebruikers die zouden verzuimen 
dit te doen.

Voor nalatigen zal op bevel des Burgemeesters 
de ontrupsing gedaan worden op hunne kosten 

k en hun een zware straf toegepast worden.



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

DOE WEL EN ZIE NIET OM., en.. STEL 
NOOIT UIT TOT MORGEN WAT VANDAAG 
KAN GEDAAN WORDEN. — Wacht geen oogen- 
blik, wanneer gij wat spaargeld over hebt, en 
wendt U in alle vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid 
en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

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

’sjaars. — 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. — Postcheck-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 eeu agentschap aanbieden.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Maria Verfaillie, dv. Joseph en De Forche 
Irma. — Germain Vantieghem, zv. Alois en 

Vancoillie Maria.

STERFGEVALLEN :
Henri Bouckaert, 48 j. echt Verthez Emma 

- Irma Missiaen, 19 1/2 j. dv August en De- 
scheemaecker Juliana. — Marie Vandommele, 
27 m. dv. Arthur en Cattry Alice.

HUWELIJKEN 

Geldof Joseph, borstelm. 26 j. en Celina 
Vanhaverbeke, bottienstekster. Beernaert
Jérôme, telegraafbediende 25 j. en Maria Denys, 
zb. 26 j. — Vannieuwenhuyse Odiel, fabriekw. 

24 j. en Martha Horré; borstelm. 21 j.

H É L È N E  DE LEU. 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. 

Sehr ij nwerker s
gevraagd bij Joseph MARTItT-VANDEN BERGH E 
Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

<y ___________________________

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

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

Op zondag 6 November

T  A A R T E B A K

in 'T M E IL IEF , Groote M arkt 

bij Theophiel VANDAELE.

Alle slach van tigen voor schoenen, in 

serie en op maat. Beste hoedanigheid, nieuwste 

modellen, bij

Th. B0UCQUET, snijder-Modelleur, Len
deledestraat, 139.

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. vi-achtyermogen ; 
zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem- 
handelaar te Emelghem.

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

Gevraagd bij de Gebroeders De Fauw, GOEDE 
SNIJDERS.

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

TERSTOND GEVRAAGD :
Goede trekkers (Mannen en Vrouwen) voor 

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

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

STAD ISEGHEM.

N I J V E R H E I D S S C H O O L
De Beheerraad der Nijver-heidss.ehool doet een oproep 

tot kandidaten voor de openstaande plaatsen van : 
Leeraar in de Duitsche taal en Hulpleeraar van 

Boekhonden, alsook van leeraar voor de leergang1 
van Verwarming: en Stoomtuigieiding.

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

Iseghem, 14 October 1921.

Société Générale de Befgique
Kapitaal 
Voorbehoud .

Fr. 62,000,000 
» 145,099,540,45

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

Stortingen op de Spaarboekjes 
gevende 3 o / o  intrest 

zuiver van belastingen
Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

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

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

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VR0MAN die 

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

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 

witgoed, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets. broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbrbeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.

TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN.

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

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

B R U S S E L .
L e e n in g e n  op  H y p o t h e e k .  — V e r z e 

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

J . Vaiiiiiiideghera-Beliaeghe
Groote Markt, 2I, ISEGHEM.

O - J R O O r a ^ X l s r i 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. .

CRÉDIT FOHGIEU D’AKVEKS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

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

3° op termijn van twee jaren

4.00 °j° 

4.50 °/°

5.00 °/°

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

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Sngelsch en Ämerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijhen Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

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

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

Wekkers en Regulateurs
BIJf l .  i W o e o a e r t - N o p p e

29, Roussel-restraat, ISEGHEM.

Bergsehe, Engelsche ~

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E H M A I N  D I C K .

telefoon 338, -■ 73, Coupure, GENT.

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

TE VERKRIJGEN BIJ

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

‘Versehe KERNEMELK in Flesschen
der melkerij LEGIA Kortrijk.

Jules P ATT YN-P ARMENTIER
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.

droog of nai*
te gebruiken.

Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apotheker WYF 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat, 2.

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 24 Okt. -  Haver, 67 tot 60 

peerdeboonen, 70 tot 71 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter lö-iG.OO fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,82-0,84 
koolzaadolie, 240 tot 275; lijnzaadolie, 160 tot 
105; koolzaad 100 tot 000; lijnzaad, 70 tot 
82; koolzaadkoeken, tot 74 ; lijnzaadkoeken 
75; sodanitraat, 73.00; ammoniak, 76.00 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 100 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 8,

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

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
Tci ccnniu . Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) 
TELEFOON . Bestuur . 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

Telegramadres : 8ÉÎARVIÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nij verheidsgebou wen. 

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

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

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

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
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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

”  M a r k ts t r a a t ,  4 4 ,  I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

A X A
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU R A
IN VRAC EN 
1/2 KILOS



UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

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

-- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
zQn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot liet te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.
A L L E E N  T E  B E K O M E N

BIJ DEN UITVINDER

Apotheek L A L E M A N f

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM
Huismoeders !
Voor uwe kinders zijn TRAA.N en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale
man een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem. 

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde HaringDij I s i i  V A N B E Ï L E N - Ï A B B B S I E N
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä . 19e yosh Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

V ERVOERDIEN 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. 

REGELMATIGE TROUWE -  -

-  -  EN  ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PR IJZEN .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J a v a  S te rk  -- D u b b e l S te rk  
'W estm inste r S to u t 

Schoth-ale — IPâle-ale.

Verkoop van. Wijnen

HANDEL in KOLEN.

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

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

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

8IERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHENHenri M e r t e e n - L a p ir e

KASTEELSTRAAT, 10 

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

Extra Stout en Jannekens bier

van de Ifle lbroiiwarij Gebroeders Calleùaut, Wieze
- - Bock eil Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

§  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

i  Specialiteit van Gepreste Cmientbuizeii
%  SPOEDIG EN VERZORGD WERK ^

I  f l m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d  |

H 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 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 Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle coucurentieën 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 kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers. 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

G £*m iM  HOST reist niet maar, d)ch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

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

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

üe Heer WATTS 

(volgens foto)

Een wonderbaar geval :
Van het steen genezen 
op 76 jarigen leeftijd

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

« Ik was liftit'i ( met een vreeselijke ]>ijn 
in i’en rug en br;.mlende steken in de blaas. 
Ik  werd er gansch door in do war gebracht 
en dcor ren piszwakto verveeld. 0]> zekere 
o genbiikken leed ik zoodanig dat ik mij 
onmogeli. k bukken of in ’t bed omdraaien 
kon. Gedurende maanden verergerde mijn 
toestand steeds, al beproefde ik ook allerlei 
geneesmiddelen, doch te vergeefs. Na vier 
jaa r  had ik alle lx op op genezing verloren.

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

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

in betrekking w ild stellen • 62, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februai IQ 18 schreef de Heer 
Watts :

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

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

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

De pillen De W itt voor lenden en blaas 
verfrissclien, reinigen en genezen de lenden 
bij hun reclitstreeksclien doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tint der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zijn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in bijna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing.

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

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

Dó pillen De W itt voor lenden en blaas 
worden iii alle apotheken in  gansch de

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

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

E.-O. De W itt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

Verkocht te Isegham , bij V e rh a in m i,  13, Marktstraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugstr-

“*WAN, * »  S W A N  P E N N E N
Het beste en gekendste merk 

der inktpennen
TE VERKRIJGEN 

ten Bureele van 
“ De Iseghemnaar „

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.

SPOEDIGE EN TROUWE BEDIENING. 

In ’t groot en in ’t klein
b‘j

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

recht over St Hiïoniuskerk

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

BIJZON DER A FGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meeaenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, filazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R A i

A te 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 a teu r s  
C abin 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 obin a ge 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.

fe

Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

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  TROUW E BEDIEN ING.

Doctor H. Van Quaelhem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach yan 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.


