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VAN ISEGHEM.
Maandag 19 September om 7 1/2 

’s avonds zeer stipt in de zaal der 
Congregatie A LG EM EEN E  V E R G A 
DERING waartoe al de Katholieke 
Burgers Kiezers dringend uitgenoo- 
digd worden.

D A G O R D E  : Aanstaande Kamer- 
kiezingen. Sprekers : M. Jos. V a n 
den B e r g h e , Schepenen der Stad 
Rousselare, M. G il o t , bestuurder der. 
West-Vlaamsche Heropbouw Maat
schappij .

H et  B e s t u u r  v a n  d e n  K a t h o l ie k e n  K ie s b o n d .

Plechtige B egraving
v a n  6  I s e f f h e m n a r e n  

g e s n e u v e ld  v o o r  ’ t  V a d e r l a n d .

Door de zorgen der Maatschappij V. O. S. 
wierden 6 lijken van hunne gesneuvelde strijd
makkers naar Iseghem overgebracht, en alhier 
verleden Maandag op het stedelijk gemeente
kerkhof begraven. Reeds van den Zondag voor
middag waren de laatste stoffelijke overblijfselen 
dezer helden, in de Stads-Nijverheidsschool 
ter vereering onzer medeburgers uitgesteld. 
Vele volk kwam uit alle standen der maat
schappij onze helden aldaar vereeren en stortte 
een vurig gebed ter hunner ziellavenis. Milde 
giften vulden de bussen tot bekosting der 
begravenis en onderhoud hunner grafsteden.

Maandag om 9 1/2 ure kwamen al de maat
schappijen van stad samen in de Pèlichystraat 
om aan de plechtige begraving deel te nemen. 
Om 9 3/4 wierden de lijken door de gees- 
telijKheid van stad afgehaald en stoetsge
wijze naar St Hiloniuskerk gedragen. De lijk
baren gedekt met de nationale driekleur wierden 
in de middenbeuk gesteld. De familien der 
gesneuvelden namen plaats in de hun daartoe 
geschikte plaats van den koor. Zielroerend 
hoorde men de treurige kerkzangen die zich 
mengden met de vurige gebeden der geloovigen. 
Aan de Consecratie weerklonk het trompetten- 
geschal in de hooge gewelven der kerk als 
het bazuinengeschal die ons de eeuwige ver
rijzenis aankondigt. Na de Consecratie wierd 
door eenige muzikanten en zangers van het 
Congregatiemuziek onder de leiding van den 
Heer Moenaert het Quid sum miser door Meche- 
iynck uitgevoerd.

Bij het einde der mis beklom E. P. Tillo, 
Capucien, den predikstoel en deed eene aan
spraak waarin hij het leven, de strijd en de 
opofferingen onzer helden afschetste, en de 
bevolking aanzette immer eene blijvende dank
bare geheugenis te behouden voor dezen die 
hun bloed, hun leven, ten besten gaven voor 
ons land, onze vrijheid en ons geluk.

Na de kerkplechtigheden ging de lijkstoet 
in de beste orde naar ’t kerkhof- De muziek
maatschappijen speelden treurmarchen. Langs 
gansch den doortocht van de kerk tot het 
kerkhof waren de huizen halftop bevlagd, het 
eleotrieksch stadlicht ontstoken en met rouw 
floers overdekt. Veel volk stond langs de 
straten om den lijkstoet te zien voorbijgaan. 
Op het kerkhof had men alle voorzorgen mo
gelijk genomen om met de beste orde de lijken 
te laten ten grave dalen in het nabijzijn der 
naaste familieleden. Na de gebruikelijke gebeden 
wierd een treurzang door de Harmonie der 
Congregatie gespeeld en de drij volgende lijkre- 
den uitgesproken.

1. door Mijnheer Cyriel Staes, Burgemeester 
der Stad Iseghem.

2 door Mijnheer Joseph Strobbe, voorzitter 

van de V. O S.
3. door M. Jean Bourgeois, namens het stede

lijk Pompierskorps van Iseghem.

Lijkrede uitgesproken door M. Cyriel Staes 

Achtbare Familien, Eerweerde Heeren, 
Mevrouwen, Mijnheeren,Dj stille plechtigheid xdie ons hier om deze 

kille graven schaart, is de vervulling van den 
aandoenlijksten en tevens van den tronstelijksten 
plicht dien we jegens onze dierbare dooden te 

! kwijten hebben.
1 Wij slaan immers voor het stoffelijk overschot 
van zes geliefde verwanten en vrienden, voor de 

I relikwien van zes helden die een eeuwig recht 
van dankbaarheid verdiend en verworven hebben. 

Het zijn :1. Demuynck Michel, zoon van Pieter, gesneu- 
! veld te Merckem, den 17 April 1918.

2. Maddens Ignaas, zoon van Joseph, gevallen 
te Steenstraete, en overleden te Panne den 25 April 
1915.3. Seynaeve Louis, zoon van August, gesneuveld 
te Langemarck den 20 April 1918.

4. Vandoorne Felix, zoon van Frans, echtgenoot 
van Helene Carron, gesneuveld te Grimbergen, 
den 12 September 1914.

5. Verlinde Pol, zoon van Camiel, wednwaar 
van Maria Depoorler, gesneuveld te Eppeghem, 
den 20 Augiisli 1914.

6. Verschatse Jerome, zoon van Karei, over
leden Ie Adinkerke den 30 April 1915.

Het uitspreken hunner namen zal in onze ziel 
den indruk laten van het edelste voorbeeld van 
plichtbesef en dienstbaarheid ; de kroon waarmede 
zij hunne vaderlandsliefde gesierd hebben.

Toen wij nog zuchtten onder den gruwel van 
den oorlog, waren wij ten prooi aan angst en 
zorg ; wij werden, ja, gehard in de beproeving, 
doch zonder het zelf te vermoeden, werden we 
ook verruwd door al liet onmenschelijke dat ons 
dagelijks omgaf. De driftige neigingen on«er men- 
schenzielen werden gestuwd tot zelfzucht en egoïsme ; 
de liefde, het sieraad der mensclielijke weerdigheid, 
werd als beneveld en verdoofd door al het aan-
stootelijke dal door den grauwen vloed alhier werd 
medegevoerd.

Wie had er besef van de grievende wonden in 
die teedere moederherten geslagen ,van  ’t verbrij
zelende wee waaraan geliefde echtgenooten ten prooi 
waren, van de hopeloosheid waarin lievelingen van 
kinderen verkeerden ?

Hebban we ooit het medelijden gevoeld in de
mate die wij verschuldigd waren aan zoavelen
wier benepen hart een voortdurend offer van lijd
zaamheid, was aan hel vaderland ?

En nochtans, dààr buiten, werd het offer der 
daad met zooveel grooter edelmoedigheid gebracht, 
wanneer ze, onze dapperen, te pletter liepen tegen 
eene golvende zee van bloedhonden, of wijkende 
voor de overmacht, spijts vermoeienis en Uitput
ting, het eenige wapen hantearden dat hen over
bleef : de doodsverachting, waarmede ze het sterkste 
leger der wereld trotseerden, en zijne rijke ba- 
waping beschaamden.

Doch, wat hebben ze, onze geliefden, om zulk 
offer niet geleden ? Zooals het goud in den oven 
gelouterd wordt, zoo wordt de moed in het lijden 
gestaald, of liever : het goud van hunnen moed 
werd. gelouterd in den gloeienden oven van hun 
smertelijk lijden..

W ant, wat was het dan lijden en smert, de 
berooving van alle gemeenschap met de geliefde 
wezens van den aanbeden huiskring die is voor 
den mensch wat het Vaderland voor een volk is ?

Wat was het dan lijden, en smert, dat leven 
in modder en grachten, dat slaven en wroeten, 
en vechten en vallen en zuchten, en... sterven in 
een hagel van vuur ?

Zouden onze verruwde herten niet vermurwen 
bij ’t bedenken van die grenzelooze offerveerdig- 
heid waarvan zij zelf de vruchten niet zouden 
plukken? En voor wie al dat wee en dal lijden, 
dat verminken en wegmaaien van menschenlevens 
in den bloei der jaren ? Voor ons die nooit ge
noegzaam zullen kunnen waardeeren, de beteekenis 
hunner heldhaftigheid, als pand van plichtver- 
vulling en gehechtheid aan volk en land.

Wij hebben ze beweend ; wij hebben ze bewonderd ; 
wij hebben ze vereerd. Zij zijn gevallen onder 
het moordend staal ; geborgen in een vergetelhoek 
der aarde, maar hunne gedachtenis blijft leven in 
ons. Hun geest die leeft en rust bij God verneme

1 de bede die we tot hen richten : dat zij wezen 
de behoeders van hun volk !

Dat hunne overblijfsels aan hunne geboortestad 
worden toevertrouwd is eene eer voor het land, 
een troost voor de nabestaanden, een trots voor 
iederen Iseghemnaar.

Wij zijn fier op U, onversaagde helden ! Onze 
droefenis keert in juichende'liefde door U ont
stoken, want uw offer was de volmaakte uiting 
van uwe onbegrensde liefde voor land en volk !

Voor U weze de eer en de roem wes:e:eleg>d,Oo o 7welke alleen aan de grooten dezer aarde te beurt 
valt, want uwe taak was bovenal roem- en eervol !

Rust in ons midden om de uwen te troosten, om 
het heerlijke voorbeeld uwer deugden te vereeuwigen, 
en wezen uwe namen gezegend tot aller, tegen- 
woordigen en nakomelingen, heil !

Lijkrele uitgesproken dDDr M. Josejh Strobbe.
Duurbare Familien, Mevrouwen, Mijne Heeren, 

Oud-Strijdmakkers,

In naam van den Vlaamschen Oud-Str;jdersbond 
acht ik het mij een plicht bij deze droevige 
plechtigheid, bij de herbegraving onzer gevallen 
makkers, hen een laatste vaarwel te komen toe
sturen.

Zes familien hebben hunnen zoo vurig gekoester- 
den wensch zien verwezentlijkt worden ! ’t Was 

"immers zoo liartkwellend voor eene moederbaren 
geliefden zoon, voor eene zuster haren diepbe- 
treurden broeder, als zij hunne gedachten op den 
afwezige vestigden, zich dezen moesten voorstellen 
slapende zijnen eeuwigen slaap in de modderige 
aarde der Yzerboorden of in de gouwen van het 
Brabantsche, ver van het plekje waar hunne wiege 
stond en van allen die hun lief waren !

Doch voortaan is het niet meer zoo ! en de 
glorierijke overblijfselen onzer m ikkers berusten 

' thans in ons midden.

Vaders en Moeders ! U zien wij reeds met 
weenend hart tot deze nieuwgedolven graven na
deren en langen tijd uwe grijze hoofden ten gronde 
gebogen, bestormd worden door de herinneringen 
aan vroeger dagen, toen gij het wiegje duwend 
van uwen kleinen jongen, een slaapliedeken zongt. 
Hoe gij hem later ter schole bracht en ham zaagt 
opgrocien in sterkte en in kracht. Hoe gij loen 
geen oogenbük dacht aan de mogelijkheid eener
zoo wreede scheiding__ Hef schijnt u alsof de
stormklok nog in uwe oiran klinkt en alsof het 
slechls gisteren gebeurd ware ziet ge voor uw 
door tranen benevelde oogen verschijnen het treu
rige looneel der scheiding en van het laatste kruisje. 
En tol da droeve werkelijkheid teruggeroepen 
vraagt gij IT af in plotselingen twijfel, of het 
offer dat gij bracht voor het welzijn van ’t al
gemeen niet groot is geweest.

W ij de overlevenden vergeten nooit ! De graven 
.onzer makkers waarvan het regelmatig bezoeken 
ons een heilige plicht is, . zullen ons altijd de 
omstandigheden herinneren waarin hun levensdraad 
wierd -verbroken. We zulbn steeds de heldenfeiten 
onzer gesneuvelde makkers verheerlijken, degrootsch- 
heid hunner heldendood aan onze nakomelingen 
aantoonen, hen trouw de omstandigheden aanbalen 
waarin onze mikkers hun leven lieten en hen doen 
begrijpen welke afg,‘ijzelijke tooneelen er op dit 
uitgestrekle slagveld, gespaald warden, tooneelen 
die door geen manschenpansael op hel doek kun
nen gebracht worden, tooneelen waarvan de trouwste 
beschrijvingen nog het vreeselijke, het akelige, het 
angstige nog wat kunnen van weergeven.

Aan allen raden wij aan, op de oogenblikken dat 
de zorgen des levens te zwaar op hunne schouders 
rusten te gaan knielen op de graven onzer makkers 
en er opbeuring te gaan putten bij hen die in den 
vollen bloei des levens in de jaren dat de toekomst in 
gouden zonnestralen zich scheen te baden, koen en 
onversaagd hun leven offerden voor de verdediging 
van land en volk.

En wij, oud-strijders, de deelgenooten der gevaren 
en lichamelijke en zedelijke beproevingen onzer ge
vallen makkers, wij voelen ons tevreden hunne gra
ven in onzë nabijheid te weten. Wij zien met 
genoegen dat onze stad hunne gebaenderen met den 
grootsten eerbied en vereering in ontvangst neemt 
en dat de gansche bevolking er fier op is onze helden 
tot hunne laatste rustplaats te begeleiden.

En toch maakt het op ons indruk dat dez® gebeur
tenis van noode was om in zekere ffeheuarenis de her-• 1 . . O Oinnering’ aan de vreeselijke öorlogsperiode ie doen 
herleven.

Voor velen behoorde dit tijdperk reeds tot het 
verleden en deze meenden sinds lang afgedaan Ie 
hebben met de schuld van erkentelijkheid jegens 
degenen die den hoofdrol vervulden in het mon- 
sterdrama !

Mevrouwen, Mijne Heeren, Beste Oud-Strijd
makkers.

Wij schetsen d a «  in enkele woorden hetlijden onzer 
gevallen makkers !

Blijft hen indachtig in uwe gebeden. Doat het uit 
dankbaarheid o m ’t groolsche dat zij offerden voorU, 
voor uw welzijn !

Beste Makkers,

de uur van het laatste afscheid is gnom en ! Wij 
zweren hier plechtig op den boord van uw open
staande graf dat wij u im ra;r indachtig zullen 
zijn ! Da liefde waarmede wij samen ten strijde 
trokken, leeft voort in ons, en die liefde zal in 
ons blijven !

Aan uwe achtbare familien bieden wij eerbiedig 
in naam van al die leden en streden voor hun land, 
onze ware gevoelens van dealneming in hunne 
droefheid.

Vaarwel Demuynck Michel, Maddens Ignace, 
Seynaeve Louis, Vandoorne Felix, Verlinde Paul, 
Verschetsa Jerome,
een laatste vaarwel en tot wederziens in den hemel.

Lijkrede uitgesproken door M. Jean Bourgeois.

Mevrouwen, Mijnheeren, Makkers en Vrienden 

Oud-Strijders.

Vooraleer deze grafkuilen ten tweeden male ge
sloten worden boven lien die wij • betreuren, zij 
het mij toegelaten, in opdracht van het korps 
pompiers onzer stad, een laatste vaarwel toe te 
sturen aan onze dapperen die vielen voor ’t heil 
van ’t Va Ierland, ean laatste vaarwel in ’t biizonder 
aan onzen Makker Pompier Ignatius Maddens.

Op 1 Aug. 1914 beantwoordden 4 leden van 
ons korps den oproep van onzen Koning om ten 
strijde te trekken. Een van hen kwam niet terug. 
Ignatius viel den 26 April 1915 en betaalde met 
zijn bloed het offer die ’t vaderland van hem vergde.

Even als uw naaslbestaanden in U een goeden 
zoon, broeder of bloedverwant betreuren, wij pom
piers betreuren in U een goede vriend en -makker. 
Bij de naamafroeping der leden tijdens onze bij
eenkomsten blijve uw naam steeds vermeil als 
een blijvend aandenken.

De nagedachtenis onzer duurbare dooden blijft 
in  eere, de hulde welke hen door ’t volk betuigd' 

v wordt is er borg voor, de inwoners van Iseghem^

hebben tot nu toe bij elke gelegenheid daarvan 
een doorslaande bewijs gegeven.

Maar als ik bet U vragen mag. O volk van 
Iseghem die mij hier aanhoort, laat die gemoeds
stemming voor onze Helden.niet verzwakken, nooit 
zullen wij ben hulde kunnen brengen in ver-houding 
van wat zij dedan. Om aller vrijheid werd met 
hun bloed betaald : hun jonge leven en hoop* 
volle toekomst gaven zij prijs voor de vrijmaking 
van ons duurbaar stukje grond, ons geliefde Va
derland.

Aan de regeering van Hun vaderland vragen 
wij dat' het zijne dankbaarheid niet beperke alleen 
tot lofbetuigingen van zijne helden zelf, maar clàt 
het ook de stoffelijke belangen hunner familien 
moge tegemoed komen.

Aan den goeden God ; getuige der goede zaak 
waarvoor Gij sneuvelde, vragen wij dat Hij uwe 
zielen, gelouterd in liet vuur van den strijd, tot 
zich neme.

Vaarwel vrienden ! dappere Helden, Vaarwel !

Bedevaart naar Lourdes
Verslag ovar da reize der afgevaardigden 

van St TILLO’S TURNERS, 
en v a i da a vla r 3 isaglienmiie ja n p m  

naar ’t verre Lourdes, 
van Dinsdag23 Oogst tat Waansdag 31 Oogst 1921.

(jsie verVolg). *

De trein stond stil, rond den Woensdag 
noen, en we waren te Lourdes. Te midden al 
het over ende weer geloop bij het aankomen 
van een bedevaarderstrein, wierd er eerst en 
meest gezorgd voor Coentje en de aniiere 
Iseghemsche zieken. Vraagt hun maar hoe het 
ons jong volk met hen stelde! Ze ’n hebben 
er niets dan lof en eere van gesproken ; en 
van al de zieken die met honderden te Lourdes 
waren zijn er geene, dat durf ik verzekeren, 
beter bezorgd geweest dan de Iseghemsche en 
de andere die door ons volk gedregen, gevoerd 
of geleid wierden.

Binst dat er gezorgd wierd om de zieken in 
’t Hospitaal van O. L.Vrouw van Srnerten over te 
brengen en dat « de visu » de zake in regel was, 
trokken onze mannen naar « ’t Hôtel de 1’ Ange 
Gardien et de 1’ Enfant Jésus, Boulevard de 
la Grotte, 69». —  ’t Was me daar weer een 
spell We waren met veel te veel,’t was een 
öngemeene toeloop van bedevaarders en ze ’n 
hadden geen plaats genoeg. Ware ’t niet ge
weest van ’t uitvindingsvernuft van onzen Voor
man, we vlogen daar seffens allen, of ten 
minste de groote helft, buiten. We zouden 
toch eerst eten en daarna de zaak trachten te 
schikken. We kwamen in den « sous-sol » den 
kelder : ( waar kan men beter zijn, ’t was 
dicht bij den keuken!), We waren met 35 van 
de onze en nog 10 tot 15 vreemden erbij.
’t Ging eerst zeer st' 11e weg, doch we wierden^ 
allichte gewaar dat deze die ons bedienden 
Vlaamsch verstonden en ’t verbeterde ras : 
we warende welgekomene, en... we z ijn ’t ge
bleven ! — Ook aten we zeer smakelijk 
Vlaamsche kost!

Na het noenmaal was er een half uurken 
rustpoos binst dat de overheid van onzen 
groep de schikkingen nam voor de Inkwartie
ring en toen w as ’t n° 37 alhier, n° 16 aldaar, 
n° 4 elders enz... en ’t en duurde geen 5 mi
nuten of met pak en zak was alles kant en 
klaar!... En of we wel waren! De grootste 
Heeren (een stuk of 3 of 4) kregen elk één 
bed in één Kamer met 2 bedden ; de mindere 
heeren een bed voor 2, ook in kamers met
2 bedden, en de minste heeren één beddeke 
voor elk in kamers met 3 bedden. —  Raadt 
en verdeelt nu maar volgens beliefte ! Iedereen 
was toch goed op zijn gemak en zeer tevreden.

’t Slechtste was ’s morgends als er sprake 
wierd van op te staan. Te 5 1/2 uren klopte 
de aangestelde wekker op de slaapkamers ; 
en ’t kwam als antwoord een onverstaanbaar 
« Geeuw » !  ! » uit die bewees dat ze daarbinnen 
voorzeker straf verschoten. « ’t Is tijd ! Weert
u, m annen!»; en ’t antwoord? « Ja , we ko
men ! » maar zoo dof en zoo stillekens, dat 
ze ’t voorzeker niet meenden, en waarlijk.... 
ze kwamen niet ook !

Ik zeg : « Ze kwamen niet ! ’t Doet : ze kwa
men, maar niet seffens : ’t was Iseghemsche 
ure ! En die aanveerd hadden van de H. Mis 
te dienen kwamen op tijds 0.11 te antwoorden 
op den * Orate. fratres ? en de andere die 
ter H. Tafel zouden naderen, moesten (de 2 
eerste keeren ; later wierden ze stipterj wachten 
tot de volgende mis ; maar, Ze gingen toch, 
en dat was ’t bijzonderste !

* ^
* *

We zijn al veel te verre ; maar wie over 
Lourdes schrijft kan geen punt in eens nemen : 
alles loopt daar dooreen.

*
* *

Aan de Katholiek Kiezers



Den Woensdag namiddag, — we waren 
nog maar 2 uren te Lourdes — was ’t ver
gadering bij ’t Gekroonde Beeld of La Vierge 
Couronnée, aan den Ingang van 't Voorplein 
of de Esplanade. Eerw. Heer Pastoor Bruloot, 
Bestuurder van den Vlaamschen Bedevaart 
deed den welkomgroet Niemand natuurlijk 
was afwezig ; en met zijn welsprekend woord 
begeesterde de E. H. Bestuurder iedereen. 
We waren nu in eens ten volle te Lourdes 
Wie daar nooit kwam kan zich daarvan geen 
volledig gedacht maken. Het van nabij zien 
van ’t Heiligdom : al dat volk dat gaat en 
weêrkeert en wemelt en bidt en zingt, alle
maal dooreen —  gelijk het daar op dat oogen- 
blik was — met al die verschillende gezangen 
in die verschiliige talen, dat alles geeft aan 
de gezegende plaats'van Lourdes een algeheel 
wereldomvattend uitzicht, waar alle streken, 
alle volkeren, met al de talen samenkomen om 
te eeren, te  huldigen, te smeeken en te danken 
ééne eenige Moeder in wie al hare kinderen, 
al hun betrouwen, al hunne liefde en al hunne 
dankbaarheid willen samensmelten. En dat is 
grootsch en schoon; dat is onvergetelijk grootsch, 
onvergetelijk schoon!

Reeds vroeger, in de statie vóór Lourdes, 
had E. H. Bestuurder zijne pelgrims toege
sproken : « Drie punten, zei hij : ’t eerste, ge 
zijt bedevaarders, geen toeristen : bidt en schikt 
U volgens de verordeningen van den Bede
vaart ; ’t tweede, ge zijt allen Bedevaarders uit 
Vlaanderen : Helpt elkander, zorgt de eene voor 
de anderen, zonder onderscheid van parochie 
of stad, ieder voor allen en allen voor ieder ; 
en ’t derde : Maakt dat niemand, door zijn 
onverschilligheid of zorgloosheid in ’t bijwonen 
van de Bedevaartoefeningen de schuld drage 
en de verantwoordelijkheid dat O. L. Vrouw 
van Lourdes ons en onze zieken haar mildsten 
zegen niet schenke.

De E H. Bestuurder, in zijn vaderlijke be
zorgdheid voor de Bedevaarders herhaalde nu 
met nadruk. hetzelfde in zijn welkomgroet, en 
vroeg ons stoetsgewijze — Vlaanderens-bede- 
vaarts-vlagge voorenop — naar de Grot te 
gaan om O. L. Vrouwe te groeten. Van wege 
den Eerw. Heer Aanleider van de Brancardiers 
wierd een oproep gedaan tot de mannen die 
voor gansch den tijd van de Bedevaart hun 
naam wilden opgeven om voor gelijk welken 
aangeduiden zieke te zorgen — Al onze jongens 
boden zich aan ; ALLEN, bij zoover dat de 
aanteekenaar, zooveel maar terekeopteekenend : 

N ... Iseghem, Hôtel Ange Gardiei ,, deed 
opmerken ; “  mais enfin, c’est toujours le 
même !! ! , ,  — We stoffen niet ! Maar, ter eere 
van onze Iseghemsche jonkheden, zeggen we 
de waarheid, en ze... moeten... er preusch op 
zijn I

Eere en Lof aan de jonge Iseghemsche 
Brancardiers, met de Turners aan den kop! 
De duizende «wees gegroeten », en de pater
nosters die ze, den dag door, met hunnen 
zieke gebeden hebben, mogen den bijzonder- 
sten zegen van O L. Vrouw van Lourdes over 
hen en over hun huisgezin doen verhopen !

Eenige oogenblikken nadien waren zij in 
dienst : en wij, wij baden bij de Grot. ’t En 
ligt in mijn gedacht niet U te verhalen wat 
te Lourdes al gebeurt Een verslag over de 
reize kan dat niet weêrgeven. Daarover zijn 
veel boeken geschreven, en al schreven zeer 
nog vele, nooit zullen ze de gevoelens weer
geven die door elk in ’t bijzonder gevoeld 
worden. Wie daar gaat voelt dat, van den 
eersten keer dweers door : wie er niet gaat, 
leest of spreekt maar van hooren zeggen : en 
daar ligt een onmeetbare diepte tusschen.

Wie ’t Mariabeeld in Lourdes’ grot aanschouwt, 
ziet door dat beeld O. L Vrouw zelf ; en ge
voelt, door al dien samenhang van bidden, 
van aanroepen, van klagen soms, soms ook 
van blijde jubelzangen, als het ware een he- 
melschen dauw nederkomen over al die ellenden, 
geestelijke en tijdelijke, die daar bijeen zijn ; 
en uit ’t diepste van ieders gemoed rijst een 
zucht : « Och ! wat is het leven ! Hier komen 
al de ongelukkigen samen ! » en ’t en is niet 
te verwonderen, dat de eene zieke — zich 
zelf vergetend — voor den naastbijiiggende 
zieke b id t; omdat hij ondervindt dat deze nog 
veel bermhertigheidsweerdig is dan hij zelf !..

Gaat naar Lourdes : Komt bij de Grot : 
Gelijk wie Ge zijt ; ouders, jonkheden, kinders : 
Daar zult gij het lijden en het wee van de 
wereld leeren kennen : Daar zult gij alles zien 
wat weedom en smerte is,... uiterlijk ; en 
overweegt dan waarom zooveel — in den schijn 
gezonde menschen — daar komen, die hulp en 
troost en zielesteun noodig hebben, omdat ze 
zielesmert lijden ; komt en bidt daar één uur- 
ken, en Ge zult weggaan, na veel, zeer veel, 
gezien en geleerd te hebben ; en geheel uw 
leven zult Ge het onthouden !

Toen we van de Grot weggerochten was 
’t tijd voor ’t Lof en den Roozenkrans, en 
daarna ging de H. Sakraments-processie uit, 
't Mannevolk van den Bedevaart droeg een 
brandende keers en vergezelde in ontelbaar 
getal het Hoogweerdige, en veel vrouwen 
kwamen biddend achterna. Door de breede 
wegen van ’t voorplein kwamen de groepen tot 
op het plein waar de zieken lagen of zaten, 
honderden en nog honderden, aan wien beurte
lings, en ieder in ’t bijzonder, den zegen van 
het H. Sakrament wierd gegeven, terwijl de 
menigte luidop den priester nariep : « Heer, 
wij aanbidden U ! Gij zijt Christus, de zoon 
van den levenden God !.. Hosannah! Hosannah! 
den zoon van David !. . Gij zijt de Verrijzenis 
en het Leven!... Heer, maak dat ik zie! .. 
Heer, maak dat ik hoor !... Heer, maak dat 
ik ga !... Heer, als G ij het wilt, Gij kunt mij 
genezen!... Heer wij beminnen U !... O. L. 
Vrouwvan Lourdes, bidt voor onzelieve zieken! .. 
En wie, op die oogenblikken, de stem hoort 
en den smeekenden blik aanschouwt van die 
zieken die toch zoo geerne zouden genezen, 
en dan nog ongevoelig blijft,... dat is geen 
mensch meer !!!

Na de processie wierden de zieken weder 
naar de .hospitalen gebracht en ’t was vrije 
tijd tot aan het avondmaal Daar wierden 
de eerste indrukken verteld en we konden 
gemakkelijk vatten dat onze bedevaarders reeds 
t’huis waren te Lourdes, en opperbest in hun

schik. Seffens na het eten, liepen ze weer 
naar ’t Heiligdom voor de vermaarde « Keers- 
jesprocessie», Duizenden en duizenden menschen, 
elk met eene keers, en zingend in ’t Vlaamsch, 
Fransch, Engelsch, Spaansch, Italiaansch, den 
lof van Maria om eensluidend samen te eindigen 
in het refrein : « Ave, Ave, Ave Maria » ! ; 
en duizenden en duizenden keerslichtjes die 
in ’t vallen van den avond rond de hoven en 
vóór en boven de kerken schemeren en voor
uitgaan ; ’t geeft een tooverachtig uitzicht dat 
nog vermeerderd wordt als al op eens de 
wanden en de koepel der kerk met elektrische 
lampen verlicht worden. En dan vergaderen 
al die bedevaarders bij ’t Mariabeeld en in een 
laatsten vaarwel — voor ’t slapen gaan — zingen 
ze de machtige geloofsbelijdenis « den Credo » 
en begeven zich ter ruste.

De eerste dag was voorbij ea insluimerend 
verlangde iedereen tot dat ’t morgend zou zijn 
om weerom dicht bij Maria te komen.

(7 Vervolgt.)

FeestYergadering van de 

Katholieke Ylaamsche Meisjesbonden.
W oensdag in de kermisweek boden de K. 

VI. Meisjes hunne stadsgenooten ook een ge
recht aan in het w eelderig feestmaal ter 
gelegenheid van de kerm is aangeboden. H et 
zal wellicht een ietwat vreemde smaak gehad 
hebben tusschen alle die andere kerm isgerechten 
als rijwiel- en paardekoersen cirk en clown- 
toeren, wafel- en oliekoekkram en en wat weet 
ik al meer, m aar voor hoofd en hart toch 
m eer berusting en bevrediging gegeven hebben. 
H et w as eigenlijk een Verschaeve feest.

V erschillende brokken uit Verschaeve’s w er
ken werden er vertolkt ; roekeloos werk, voqr- 
waar en toch buitengewoon geslaagd. Opvallend 
was het in de eerste plaats hoe bij de Vlaamsche 
meisjes de gewestspraak heeft u itgediend en 
allen m eer of m in volmaakt m aar toch reeds 
heel voortreffelijk hunne schoone Vlaamsche 
taal spreken. Doch meer dan dat gaven zij 
ons te genieten : zij lieten ons waarlijk binnen 
in den lusthof van Verschaeve’s kunst en zoo
wel in zijne lijriek- in « Lentenachten  » als in 
zijne dram atiek, vooral in de rol van Geertrui 
konden wij ’s dichters vizie en zielsuitingen 
volgen en beleven. — Ook de muziek was 
echt Vlaam sch en waardiglijk vertolkt vol gevoel 
en uitdrukking. De Vlaam sche meisjes hebben 
ons W oensdag getoond dat zij iets zijn en 
dat het Vlaamsch leven aan ’t botten is : het 
belooft een rijken oogst. Dat ze m aar zoo 
voort doen.

H iertoe zal het woord van E . H . Verschaeve 
ongetwijfeld krachtig  bijdragen hebben. Hij 
had het over « de noodzakelijkheid van hooger 
leven bij de vrouwen ». E erst liet spreker ons 
verstaan — hij liet niet na dit te kruien met 
hier, en daar een schelm sche zet — wat hooger 
leven is. U it het wezen zelf van den m en:ch 
leidde hij af dat het hooger leven het leven 
is der ziel en hare vermogens zoo in  hare 
natuurlijke ingeboren zucht en gelijkenis met 
God als in haar — het hoogste leven — 
bovennatuurlijke bestem m ing tot vereeniging 
met God. D aarna liet hij de redenen vólgen 
die ons nopen tot hooger leven en wees vooral 
op het ellendig en kleinm enschelijk gedoe 
dat wij standvastig rondom  ons heen zien, zoo 
in het angstig en zenuwachtig jagen naar het 
stoffelijke alsook in het kleinzielige, waarm ede 
ook wat men nu het hoogste schijnt te noemen
— w ereldvrede, hooge politiek enz. — nu 
bewerkt wordt. Meer echter nog noopt ons 
tot hooger leven, het innig  genot en de vol
doening die wij er van sm aken : en hier ging 
spreker op in bezieling die aanving met Gezelles 
« Als de ziele lu istert » dreef op de vleugels 
van Scholier en Shakespeare om te zweven 
met Carm en Sylva en de hoogste vlucht te 
nem en in de heerlijkste vertolking van den 
« Magnificat ».

Wij hadden waarlijk Verschaeve op zijn best, 
vertolker van het diepste, innigste christelijke 
ziele leven.

Vlaam sche meisjes geeft ons nog zulke ge
rechten en stilaan wordt Iseghem  een ster in 
’t hedendaagsche duister. L . F .

Het artikal van hst Berchmansfeest en be

nevens varschilige andere, worden verzet tot 

de naaste week.

Zitting m den Gemeenteraad *
van Vrijdag 16 Sept. 1 9 2 1 ,

(om 4 ure namiddag).

—  — DAGORDE -  —

In openbare zitting,

1. Kiezing Schepenen, eedaflegging.

2. Militair Kerkhof. Opeisching grond.

In geheime zitting.

3. Lager onderwijs.

A) Gemsanteschool, benoeming onderwijzer 
en vaststelling jaarwedde.

B) Aangenomen school St-Joseph, kennisne
ming en aanveerding verandering bestuurder, 
vaststelling jaarwedde.

C) Aangenomen school H. Hert, aanveerding 
ontslag M. Desplenter, en benoeming opvolger, 
vaststelling jaarwedde.

4. Inrichtingen Medisch toezicht.

5. Bespreking Gemeentebelastingen aanstel
ling commissies.

6. Bespreking Wetsvoorstel Masson en con- 
soorten.

Om 4.10 ure w ordt de zitting geopend onder 
het voorzitterschap van den H eer C yriel Staes, 
Burgem eester.

H et verslag der vorige zitting  wordt goed
gekeurd . ^

Vervolgens wordt M. Alfons De Jan  schepen 
gekozen met 8 stem men tegen 4 witte briefjes.

M. De Jan  legt den gebruikelijken eed af en 
beloofd alles te doen wat in zijne m acht is 
tot het welzijn der algem eenheid.

M. B uysschaert, oud-strijder wordt benoemd 
tot onderwijzer der gem eenteschool.

H et ontslag van M. D esplenter als onder
wijzer in  de school van ’t H ert wordt aan- 
veerdt. M. Sarre wordt als nieuwe school
meester benoem d in plaats van den ontslag
gever.

De H eer Doktor V andewalle, wordt be
last met het m edisch toezicht der Stadschool 
en de H eeren Van Eecke, D epoortere, Ver
ham m e en V andeputte worden in dezelfde hoe
danigheid  belast dat toezicht in de andere 
scholen u it te oefenen.

Vervolgens wordt er vastgesteld eene studie
commissie samen te stellen onder de verschiliige 
groepen van den Gem eenteraad tot het opm aken 
van een projekt van gem eentebelastingen. Dit 
voorstel wordt door allen aangenom en. De heer 
Schepen van geldwezen wordt tot voorzitter 
dezer commissie benoem d. E en  lid der solialis- 
tische partij en M. M aria W allaert, lid  van den 
M iddenstandsbond w orden gevraagd bij te tre 
d en in  de commissie. M. M aria W allaert weigert 
daarvan deel te m aken. Op aandringen  van 
verschiliige leden verzoekt ze eerst de M idden 
stand te m ogen raadplegen vooraileer er deel 
aan te nem en. In  de eerstedagen zal zij daarop 
antw oord geven.

De leden der socialistische partij aanveerden 
e zu llen  onder hen getween beraadslagen wie 
er- deel zal van maken en hun  antwoord in de 
eerste dagen laten gew orden .

Op verzoek van M. H enri d ’Artois w ordt 
er besloten dat alle rekeningen ten laste van de 
S tad tegen einde dezer m aand ten stadhuize 
moeten ingediend  w orden .

Baron Karei Gillès de Pélichy 

en Minister Vandevyvere.

Deze weke zag ik een plakaat waarop 
aangekondigd was dat er eene groote betoo- 
ging ging plaats hebben te Staden, ter eere 
van Baron Karei Gilles de Pelichy, onzen 
Senator, en Minister Vandevyvere.

Menschen die in de frontstreek woonden en 
in Frankrijk waren gevlucht, vertelden hoe 
binst den oorlog Baron Karei Gilles de Pelichy 
de vluchtelingen en soldaten hielp, troostte en 
alles deed wat mogelijk was voor onze on
gelukkige bevolking. Een van hen die de bijzon
derste scheen te wezen, zei : Niemand heeft 
ooit meer gedaan en kon meer doen dan Baron 
Karet Gilles de Pelichy voor onze vluchtelingen.

Rechtuitgezeid, het deed mij deugd zoo een 
dankbaar volk te hooren spreken, en ’k zei 
bij mijn zelven, Iseghem heeft altijd geluk 
gehad, die zoo uitstekende familie in haar 
midden te bezitten. De Duitscher joeg Mijnheer 
de Baron van ’t kasteel —  Wanneer komt er in 
ons midden een van die zoo edele en weldoende 
afstamelingen terug tot het geluk en welzijn 
van ons volk ?

Stad Iseghem.

W illende, van af den aanvang van ons 
bestuur, aan de bevolking een klare kijk 
geven in den geldelijke toestand van de Stad, 
heeft de gem eenteraad bij eenparigheid  van 
stem m en besloten,
dat : Alwie nog rekeningen in  te dienen heeft 
over gedane werken of leveringen, dit moet 
doen bij het S tadsbestuur tegen uiterlijk  einde 
der loopende m aand Septem ber. N aderhand  
zullen geen vervallen rekeningen nog kunnen 
erkend w orden.

D e  G e m e e n t e r a a d .

TIJD 13 GELD... en... MEN MOET HET 
IJZ'ÜR SMSD3N T iR W IJL  HET HEET IS.. 
Behoudt dus geen geld in huis, laat het vruchten 
afwerpen en vraagt het weer indien gij het 
noodigt hebt. Daarom wendt U in alle ver
trouwen tot onze Agenten uwer streek, die 
met de meeste bereidwilligheid en kosteloos 
alle inlichtingen zullen geren.

Verzekerde uitzettingen op

a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•

b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 •/*

c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %

d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 %  
’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 een agentschap aanbieden.

STADSNIEUW S.
Onbekende dieven hebben de verledene week 

op ronde geweest, en eene aanzienlijke hoe
veelheid aardappelen gestolen, bij de landbou
wers Claeys, Descheemaecker en Verheile, 
Krekelmotestraat.

Inschrijving in “De Iseghemnaar,, 
ten voordeele der werken van

E. H Oelaere, gewezen onderpastor van Iseghem
thans Pastor te Clercken.

3* LIJST.

Voor de goede werken . 200 fr.
Volgens beliefte van M. de Pastor . 200 *
Voor de K e r k ...................................... 150 »
Voor de Kerk ...................................... 100 »
Uit dankbaarheid - 75 »
Van Alfons De Jan-Lemiere 25 »
Voor de goe werken 50 »
Voor de K e rk ...................................... 50 »
Voor ’t H. Hert . . . . 150 »
Van een zieke persoon uit dankbaarheid

om den troost die hij haar verschafte 20 »
Uit Vriendschap . . . . 100 »
Uit dankbaarheid . . . . 25 »
Eene welgemeende kleine g if t . 20 »

Totaal 1165 *
Bedrag 1° lijst . . . . 2860 »
Bedrag 2e lijst . . . . 2040 »

Volledig bedrag der inschrijvingen 6065 »

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Henri Vermaut, zv. Germain en Pattyn Elodie.
— André Dejonckheere, zv. Jérôme en Lin- 
seele Marie. — Hector Decoster, zv. Jules en 
Carly Hortentia. — Gabrielle Viaene. dv, 
François en Windels Leonie. — Marcella Schelpe. 
dv. Marcel en Seynaeve Marie. —  Marcel 
Verleden, zv. Gerard en Varrewaere Maria.
— Mariette Quatanne, zv. Alidor en Delseyne 
Celina. —  Georges Vermeersch, zv. Leo en 
Lapeire Maria. — Wilfrieda Wullaert, dv. 
Henri en Demeester Agnes — Maria Denys, 
dv. Maurits en Verfaillie Helene. *

STERFGEVALLEN :

Paula Denolf, 23 d. dv. Camille en Verschoot 
Maria. —  Karei Roose, 82 j. wed. Rosalie 
Vanhee.

GEBOORTEN :

Valere Verschetze, zv. Leonard en Germana 
Vanderheeren. — Leontina Van Coillie. dv. 
Camiel en Helena Rossauw. —  Roger Windels, 
zv. Alouis en Augusta Van Werck. — Roger 
Brouckaert, zv. Emiel en Marie Claus.

STERFGEVALLEN 

Camilla Vandecappelle 72 j. echt. Henri 
Priem. — Camiel Vanleenhove 7 m. zv. Jerome 
en Virginie Parmentier. — Christina Vansteen- 
kiste 67 j. eeht. Henri Devoldere.

HUWELIJKEN :

Gustaf Declercq, smid en Magdalena Vfer- 
scheure. — Achiel Desmet, Schoenm. en Maria 
Dewiele, bottienst. — Henricus Tilleman, zb. 
en Maria Brouckaert, huish.

Société Générale de Belgique

Kapitaal . Fr. 62,000,000
Voorbehoud . . . »  145,099,540,45 

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

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

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

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

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de
Banque de Courtrai

AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

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

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

L a  P l u s  M o d e r n e

L a  M e i l l e u r e  

L a  M o i n s  C h è r eC’EST LA

F O R D , ,
The Universal Car

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

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

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

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

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

(Té léphone  5 0 6 ) ' C O U R T R A I

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

P n e u s ,  H u i l e s  et A .c c e s s o ir e s .

Le T racteur Fordson est l'idéal et] le rêve de 
tous les Laboureurs consciencieux.



—  K O S T S C H O O L .  —
der Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis

(Apostolinen)
BERCHEM bij Audenaerde.

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

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

"V erloren

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

Een gediplomeerde STOKER-MACHINIST
vraagt plaats in eene fabriek . Zich te wenden- 
ten bureele van ’t blad.

Men vraagt té koopen GOEDE BURGERS- 
WONING met kleine hoving in of rond de 
Rousselarestraat. liefst bij de Paterskerk : 
Schrijven naar het bureel van ’t Blad oncfèr 
de letters : M. H. O.

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

Per Occasie te Koop. 
Handophaal-machien vrachtvermogen 500 kil. — 
3 zware CAMIONPAARDEN en 2 groote CA
MIONS, 10,000 en 5.000 kilos dragende. 

Beschikbaar einde September.

Alle dagen in werking te zien. Enkel 's zon
dags vrij.

Zich te begeven ten bureele van ’t blad.

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p
eenen schoonen 0AMEN-VEL0 — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

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

Occasie.

TE KOOP. Mans en Vrouwleesten in goede 
staat, en aan zeer voordeelige prijzen.

Adres, zich te begeven bij het Bureel van 
’t Blad.

Te Koop “ TUBA „  goede keus. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

SPORT

STAD ISEGHEM
S T A T I E K E R M I S
o p  Z o n d a g  1 8  S e p t e m b e r  1 9 2 1

om 2 1/2 uren
G r o o t e  V e l o k o e r s e n

F r .  J R R U S S E i l S F

KOERS VOOR BEGINNELINGEN
210 Fr. Prijzen — 40 Km.

Inschrijv ing in « ’t Brouwershof » bij Gabriel 
Devil vst.

KOERS VOOR DAMEN
75 Fr. Prijzen — 10 Km.

Inschrijving in « ’t Burgers welzij 11 » bij C har
les Blomme.

Ä. De vos» Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 
VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

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

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

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

M ATIGE P R IJZ E N .

DER BAL
8ADSPEL&N- UITSTAPP&N-
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Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M .  M O R E L

van nu af te raadplegen zijn den Dinslag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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

—  M a r k t s 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

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Spec ia lite it voor Su ikerbakke rs  

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Technisch Bureel W. VERCOUTERE

TELEFOON
Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) 
Bestuur : 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

Telegramadres : BETARMÉ. 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.
TechniscO-bestuurder :

D. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Raadgevend-lngenieur : 

Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadsohe Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIE

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

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

H. VAN G0RP & CIE Antwerpen

DEPOT VAN OLIËN  

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTE VET, WAGENSMEER, ENZ.

■—  R O U S S E L A R E  r e c h t e r  o e v e r  d e r  v a a r t  — . 
-------------------- «___________ "  ZE EST ERRE  ,, —

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

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ----- ---------
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CRÉDIT FONCIER D’ÄÜVERS
HCTLPHCJIS Eoii339lar33traat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .000

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

2° op veartiendaagsche rekeningen 3.85%

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarli&sche rekeningen 4.25 °/0

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4.00 °/° 

4.50 °/°
5.00 °/°

AANKOOP en VERKOOP van Fraasch, Sngelsch en Amerikaansch 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 Gamaenta Sekretaris Ingalmunster,

Jozef SPINCEIVUILLE dokter in ganeaskunila Rumbake,
Eugèna VERHAMVIE dokter in geneeskunde Iseghem.

Bergscbe, Engelsehe

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 .

O p a i i l o a r e  V e r k o o p i n g

van zeven

Woonhuizen en Land
onder

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

De Notaris J L . 'E  C O R B B s i l B R  te
Iseghem zal openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.

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

Gebruikt door Vrouw Wel. loseph Geerlan 1-Samoye, 
mits 11,50 fr. per miand, lasten vrij.

Koop II. — Em  Woonhuis, zijn te het midden der 
bovengezegde drie voonst, en medegiande er^e, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Z ivekote. in ’t kadaster 
bekend Sak tie B, nr 319a en deel van nr 320a, voor de helft, 
te nemen langs d»n noordkant, saaien groot volgens 
kadaster 7 a. 43 cent.

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

Koop III. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
eener Jriewoonst, en medegaande erve staande en gelegen 
te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie 
B, nrs '325a en 32U, en voer eene gesamentlijke gngrootte 

Van Walleghem, mits
van 3 a. 40 cent.

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

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

Gebruiït door Hoer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, lakten vrij.

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

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

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

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

tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, 
staande en gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, 
in ’t kadaster gekend Sectie A, nrs 914, 915 ea 912 voor 
een gezamentlijke grootte van 2 8  a. 8 6  cent.

Gebruikt met koop V III door Heer Henri Demeule- 
naere, mits 270 fr. s’ jaars, lasten vrij tot 1 November 
aanstaande. Betaalbaar alle ze3 maanden de helft.

Koop V II. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
van bovengemelde tweewoonst, afhankelijkheden en mede
gaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, in ’t kadaster bekend Sectie A, nrs 9l6 i 
en 917a, en voor eene ge/.amentlijke grootte van 19 a. 
0 2  cent.

Gebruikt door Heer O/riel Debusschere, mits 105 fr. 
s jairs, lasten vrij tot 1 Novemi3r ans tam le . Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V III. — Eeni partij Zaailand, bruikbaar alsbouw- 
grond, gelegen te Emelghem/wijk Haaipander, in ’t ka
daster bekend Sektie A, nr 909 en voor eene grootte 
van 21  à. 2 0  cent. ; palende znid aan eenen gravierweg.

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

Gebruikt met koop VI.

De oorlojsschidevergoeding wordt medeverkocht. 

2 5 C 'T , r X IV C 5 0 E : i> a ’ :
ICÏSTEL : op DinsJig1 20 September 1931, ter herberg 

“ De Gouden Leeuw „ bewoond door Heer Valèrè Cle- 
ment-Demasure.

TOESL&G : op Dinsdag 4 Octobar 1921, ter herberg 
“ De Groote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
Verstraete.

Beide te Iseghem en telkens om 2  ure nauidda'.

OPENBARE VERKOOPING  

van vijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEGrlIEiM, Sloore

teDe Notaris L 'E S  G O R B E ä t B R
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

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

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

Koop II. — Een W oonhu is  met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nrs 513b en deel' van 
512b, groot 17 a. 03 cent.

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

Koop III- — Een W oonhu is  m d afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie G, nrs 439b en deel van 483, 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

Gebruikt door H. Henri Seghers aan 150 fr. ’s jaars 
lasten vrij, tot 1 N )vember aanstaande. Bitaalbair alle 
zes maanden de helft.

Koop IV A. — Em  Woonhuis met afhxnklijkhelen, 
h)f en land, staan Ie en ge egen te Iseghem, w.j { Sloore, 
in ’t ka laster beken 1 Sektie C, nr 487 en deel van nr48S, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV  B. — Een pirtij Za a ila nd , gelegen te 
Iseghem, wijk Sloore, in ’ t k iduter beken 1 Sektie G. 
deelen van nrs 439a en 4)3a, groot 18 a. 51 cent.

Beide koopen gebruikt door H Petrus Vergote am  
161 fr. ’s ju rs , lasten vrij, tot 1 October ainstaande. 
Betaalbaar alle zes m ianlen de helft.

Koop V. — Een W oonhu is  met afhanklijkheden, 
hof en lanl, stam Ie en gelegen ts Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t ka laster bekend Sectie C. nrs 49J en deel van 
489i en 493», greot 22. a 51 cent.

Gebruikt door H. Aloys Druppels aan 161 fr. ’s j nrs, 
listen vrij, tot dei 1 Ocfc)'o;r a in r . in l i .  B itu lb n r  
alle zes maanden de helft.

z r r r x i N r G t s i N r  :
INSTEL : op D on lerlij 22 Sephamber 1921,

T JS J L ia  : op DonlardiTT 6 Oitobjr 1921, telkeni 
om 2 ure namidlag ter herberg " Sint H ihnius , be
woond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 0/0 IN3TELPEÎTNIN3.

De koopers worden vrienlelijk verzocht hun trouw
boekje of ee.i uittreksel hunner gebeorteikt mede te 
brengen.

M i i ^ s r p a t J Z E ^ .

KOiURIJK 1 > S ip t. -  H iv er, 63 to t 70
peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 33 à  40 
Boter U -i.5 ,00  fr. d ek  : eieren ’t stuk, 0,63-0,05 
koolzaadolie, 2.30 tot 216, lijngaaioMe, 197 tot
195 ; koolzaad 00 to t 003 ; lijnzaad, 102 to t
200; koolzaadkoeken, tot 0 ) ; lijnzaaikoeken
82; so la n itra a t, 70.50; attlm oniak, 1 1 .“00 
suikerij, 90 tot 00 , duive/ibo man,,- . ,8 ^  "!)t 00 
hooi, 20 tot 40; strooi, 7 to t 8 .

Markt van Iseghen.
17 Sept. —  Boter 14,CO fr. — Eieren 60 ct.

W ie  G e l d
n o o d ig  h e e f t  o m  te  b o u w e n  oT h u iz e n  
te  k o o p e n , w a n d e z ic h  in  v o llo  v e r 
t r o u w e n  tot

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

BRUSSEL.
Ij3eninrren 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 .



I  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

f  Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

fAmand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

j t f e v a  :r*ffl*rr€fc" j j r r d f f t . l f■iMfer

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

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 concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, lougues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adrefr :

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

Den lie e r  T R IM  

(volgens een foto)

Scherpe rheumatische pijnen
Op zeventigjarigen ouderdom genezen
Op ons tijdstip veroorzaken (Ie len

den* en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijua al de and« re 
ziekten. Vele personen worden lu>\ ig 
gekweld door de eerste verschijnselen
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heiipjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoo;.» iw 
men de pijn  in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in londenzicktcn genoten 
heeft, is : de pillen I)e WUt voor len
den en blaas. Uier volgt hot geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

In  Januari 1914, schreef de lieer 
Henri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik  ben gaswerker aan de spoor
wegen en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen 
De AVitt voor lenden en b.’aas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rhrumatiseho pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik  
had de voorschriften van twee genees- 
heeren en talr'jke apothekers gevolgd, 
maar nti n toestand werd er nog 
slechter op. Na een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik m ij verlost, en na drie 
andere flesschen w. s ik geheel gene
zen. Ik  zal deze p 11 :n aan iedereen 
aanbevelen. Gij nioo^rt 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 
73 jarigen ouderdom. I)e pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
uiet inter weergekeerd. Ik  bezit steeds 
van uw pillen. Ik heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. 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. Xa 24 uren woidt het 
lijden lichteren de blauwachti^e kleur 
der pis bewijst dat de genezing vaa 
lenden eu blaas op weg is.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen I)e \Vitt zijn, iu 
witte doozen niet drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de fiesch een 
stempel in bl .uw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenseht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De W itt 
and C° I.td, East Croydon, I.ondon, 
met vermelding van dit aanschrijx en.

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

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

De pri/s is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-hall' maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezem 
lijkt. * 

E.-C. l'e  W itt et C", 22, ruo de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkooht te Iseghdrrt, bij V e rh a tr» ? « 3, 13; Mirktätraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat ; La lem an , 2, Brugätr

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

TJit ter hand te koop :
Eea schoon ea gerieyig WOONHUIS
Voor alle inlichtingen wende men zich bij 

PROSPER VANHAVERBEKR, Molenweg, 1.

X-Xit ter lxand te koop
eene zeer goede partij

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

Gr ot 50 aren 92 centa.

g e le g e n  te  I S E G H E M
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 

VUYLSTEKE Gebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 
aan de voordeeligste prijzen.

SP  E D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
0E tt tu0SY;TR“ I ' l 2’ ISEGHEM.recht over St Hilomuskerk

VERKOOP IN ’T GROOT EN IN T  KLEIN
VAN

Versehe en ingelegde Viscli

PEKEL HARING 
Vermindering van prijs aan voortverkoopors.

Isidoor VANBEYLEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM.

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. _____________

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 voor waarden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

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

-----------------  I S E G H E M  -----------------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelbrouwarij Gebroeders Callebaiit, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

IN  DE GOUDEN PLU IM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Yronw- en Kinderkleederen
Qroote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMOEN -  

ELLEGOEDEREN. enz.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 25, ISEGHEM.

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

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

Gevraagd b ij

Cyriel; SINT0BIN-VAND0MMELE
de Pélichystraat 26, ISEGHEM

Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor bro3ks, vesten, mans- en 
vrouwhomden, rokken, blousen en kindor- 
kleedjes.

Werklieden en Burgers 
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond 
2° ’t is nog zoo aangenaam.
3° 't is de deugd voor binnen en buiten ’t huis. 
Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
zelfden arbsid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker
Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu- 
belpapier, enz. E l i  zeg het voort.

G e v r a a g d  bekwam e bureel bediende
hebbende zijnen m ilitairen  dienst geeindigd, of 
Jufvrouw  zeer bekwaam  voor b aree l w erk  — 
Goeden loon.

TE K03P: Een dubbel salondeur, dubbel voordeur, 

vensterramen en dubbel deur voor ingemaakte kas

sen. Een motocyclette bij LEON DRIESENS, 

Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier. 

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

—  Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

IVCarkt straat, 4 4 ,  Iseghem.
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAA.TSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN vau oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofdpijn ea Zenuwkoortsen

De Cachetten KEPHIL
zijn h it eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

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

B I J  D E N  U IT V IN D E R
Apotheek

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM

t  Emile GlÉieró-DÉM le
Gentstraat, 41 , ISE 3rHEM.

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

MANSHEMOEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIEN ING.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM. 

Java Sterk — D ubbel Sterk  
"Westminster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.
V e r k o o p  v a n  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

H U I S

J . Vanliiidegliein-Beli leghe
' Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
T00E MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Damas en Kinderen
Spéeialiteit] van

CORSETS Merk H. D. B.


