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Het Hieuwjaar Tan de Socialisten.
Op Nieuwjaardag hoorde ik een gekenden
Socialist langs de straat eenen kamaraad toe
roepen : « een goê jaar, zulle ». — De kansaraadj antwoordde droog weg « van ’s gelijke ».
Ze gingen voort hunnen gang de twee kamaraden, en ik ook, maar ik peisde op dien
Nieuwjaarwensch. W at beteekent dat bij een
Socialist ? En al gaande en vond ik geene
beteekenis.
Maar eenige dagen later, in den avond, ging
ik langs den Boulevard en onze Socialisten
waren in hun Bureel. Zij waren te bekennen
in 't klaar licht — , niet van hunne redeneeringen — maar van de electrieke lampen. Twee
zaten op een hoek van eene tafel geheel mis
noegd in den grond te kijken : een andere
stond papieren na te zien ; nog twee andere
waren aan het spreken, en rekten de armen
en toonden vuisten, en staken armen en vuisten
in de hoogte... ’k Stond dat parlement een
oogenbfik te bezien, en al met eens kwam mij
die Nieuwjaarwensch te binnen ; nu had ik
zijne beteekenis gevonden !
W at wenscht een Socialist? —
« Een goê jaar, zulle ! » Nu verstaan wij
dat woord in een rooden mond : « ik wensch
dat het jaar 1921 voor u weze door opspelen
en schelden, door vies en kwaad te loopen
binst de 365 dagen, door alles in ’t zwart te
zien, door te bassen op uw miserabel bestaan
al wint gij ook 10 - 20 - 30 fr per dag en
al moet ge maar 8 uren daags werken. Ik
wensch u een goed jaar door veel klassen
strijd, door vele werkstakingen, door lange en
geweldige crisis... »
Ja, dat is wel de echte beteekenis van den
Nieuwjaarwensch bij eenen Socialist
Elkeen
moet toch in zijne rol blijven. Hoe meer mis
noegdheid, hoe beter Socialist.
De menschen moeten ontevreden zijn en met
gespannen lippen loopen en groote oogen
opentrekken, en gebalde vuisten opsteken. Dat
is ’t geluk van den mensch !
Is er geene misnoegdheid, dan, draait het
Socialistisch boeltje niet ! Daartoe ook dienen
die redevoeringen in hunne lokalen en die
plakbrieven op alle muren, ’t Volk ophitsen
misnoegd maken Een goê Socialist is binst
den helft van zijn leven kwaad en opgewon
den ! — Een geestig leventje! Socialist worden
is grommelpot worden. Dat is zoodanig waar
dat er geene socialisten zijn waar de menschen
tevreden zijn.
’t Zijn ongelukkige menschen die Socialisten ;
ze vergallen hun leven door hun eigen schuld.

De godsdienstige gelukkige mensch wenscht
een gelukkig en zalig nieuwjaar. Dat is zeggen
met andere woorden : « ’k leg het nieuw jaar
voor de voeten van Onzen Lieven Heer, en
’k vraag Hem zijnen besten zegen voor u ».

Een w oorten (rottering.
De Iseghemnaar van Zaterdag 11. geeft over
een punt uit mijn artikel van de vorige week
eene beoordeeling die ik alleszins niet en kan
aannemen.
Ik zou den gemeenteraad aangevallen hebben
en gelasterd.
Voor ’t weinige vlaamsch dat ik versta,
lasteren beteekende eertijds groot kwaad ver
tellen, nu wordt het meer gebruikt in den zin
van iemand valschelijk van groot kwaad te
beschuldigen, ’k En hebbe noch in den eenen
noch in den anderen zin gelasterd. Doch waarom
vitten op een woord ? ’t En was de meening
niet van den Iseghemnaar mij daarvan te be
schuldigen. Ik kan missen ten opzichte van
een ander, en kan verdragen dat een ander
mist ten mijnen opzichte, als er geen kwaad
inzicht en is, waarom zou ik dat kwalijk nemen ?
’t Was het verste van mijne gedachten
iemand hoegenaamd te willen aanvallen, of iets
onaangenaams te zeggen. Tot tweemaal, drie
maal toe heb ik mijn artikeltje herlezen om
er iets ia-te vinden dat, verkeerd verstaan
kon kwalijk genomen worden.
Men heeft mij dan laten hooren dat ik zou
gezeid hebben dat de gemeenteraad onverstandig
was.
Hoe is ’t mogelijk ?
’k Heb geschreven : dat is onverstandig. Ieder
een weet toch dat er een verschil bestaat tusschen
eens onverstandig handelen, en onverstandig
zijn. ’t Is onverstandig, als ge uit den trein
stapt uwen paraplu laten erin liggen Zult ge
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beweeren dat alwie zijnen paraplu verliest een
onverstandig mensch is ?
Als ik dus die woorden schreef, ik beoor
deelde ’t stemmen van een dagorde, en geen
menschen Gij zelf Iseghemnaar, gij betreurt
dat de wensch van den studiekring niet door
ging ’t W as het recht van den gemeenteraad
te stemmen gelijk hij het goedvond, en ’t was
uw en mijn recht over die stemming ons oor
deel te strijken. Men kan verschillen van ge
dacht met iemand, en het ronduit zeggen zonder
daarom zijnen vijand te zijn of hem min te
achten dan te voren. Dat en is noch lasteren
noch aanvallen.
Ten tweede heb ik een gallicism onderregeld.
Rechtuit gesproken, ’t spijt mij / t En was
geenszins m ijn doel te kwetsen, en ’k en heb
niet kunnen voorzien [ dat het ging kwalijk
genomen worden. Over tijd gaf professeur De
Vreese zijn prachtig werk uit : De gallicismen
in het Nederlandsch. Daarin bewees hij dat
de werken van de vermaardste vlaamsche schrij
vers, de leden der vlaamsche akademie niet
uitgezonderd, krioelen van fransch onkruid.
— De leden der Akademie en namen ’t niet
slecht op, zij bekroonden het werk. In plaatse
van duizenden toon ik er één aan, niet aan
schrijvers die hunne schrijverseer en hunne
taalkennis boven alles stellen, doch aan menschen
die gelijk ik en een ander iets meer te doen
hebben dan;aan hunne taal, en hunnen stijl
dagen lang te vijlen en te polijsten. Waarom
zouden ze meer waarnemend zijn dan vlaamsche
schrijvers of leden der vlaamsche taalkamer ?
’t Is dus wel verstaan dat m ijn .jd o e l niet
en was aan te vallen of te lasteren
Doch
neem nu mijn woorden en leg ze uit, niet
gelijk ze zijn, en uit mijn inzicht moeten
verstaan worden, maar verdraai ze zoo leelijk
mogelijk, en steek er al ’t venijn in dat ge
kunt, gaan zij dan zelf de palen te buiten
van een geoorloofde en gematigde kritiek ?
Ik kan het moeilijk aannemen Dagelijks,
in de deftigste katholieke bladen worden niet
all een onze vijanden, doch zelf onze katholieke
voormannen aangegaan op eene wijze die heel
wat bijtender is dan alles wat gij in mijn woorden
kunt . steken. Ge zult misschien zeggen : onze
belgische dagbladpers en staat niet hoog in
zake van deftigheid en beleefdheid.
Ik antwoord daarop zij staat ten minste zoo
hoog als de fransche. Hier bedoel ik b . v. niet
strijders en polimiekers gelijk Drumont, de
Cassagnac of Clemenceau, die om hun afbrekerswerk en den scherpen hekelgeest hunner
bladen bekend staan Neem maar de ernstige
dagbladen, die der hoogere, geleerde en politieke
wereld, ’k Heb hier voor mij op mijn tafel
« L e T em ps» van 1 januari 1921, den dag
dus dat mijn artikel in den Iseghemnaar ver
scheen. Ik had een regel of zeven over de
stemming van eene dagorde in den gemeente
raad, « Le Temps » heeft eenen landen artikel
waarin hij het stadsbestuur en eenen stadsdienst
van Parijs aanvalt. Daar staan andersche lief
lijkheden in : ’t gaat er van instituteur qui
a mal tourné, — le directeur s’entoura de
compétences mieux intentionnées que bien af
firmées. — épiciers improvisés, — d ’autres
personnages dont on ne sait rien sinon qu’ils
étaient idoines, en dat gaat voort ; even on
zachte, eene groote kolonne en meer.
Zulke polemiek en heb ik noch goed noch
kwaad te keuren, doch ik hale ze enkel aan
om te beweren dat mijn artikel, zelf ten slechtste,
tegen den zin der woorden en tegen mijn in
zicht is uitgelegd, nog verre zou blijven binnen
de grenzen van eene veel gematigder en def
tiger kritiek.
Bidde om verontschuldiging dat mijn antwoord
zoo lang is, en biede mijne eerbiedige groeten.

Ter gelegenheid
van de toestanden.
We beleren beroerde tijden. Do krisis die te
voorzien was is gekomen, na oen tijdvak van
prächtigen heropbloei verkeert de nijverheid weer
in benepen toestand, veel fabrieken liggen stille
of en werken maar eenige ttreu, en een goed deel
van ons volk zit zonder werk.
Voor de burgerij is de toestand verre van roos
kleurig. Hoevelen die ’t enden ’t jaar ^hiin^rekendieust
sluitende, bemerken dat ze na een jaar zorge bekommernisse, schrijven en reizen, werken bij dage
en rondpeizen bij nacbte, moeten bestätigen dat ze
voor al hun werk niets gewonnen, ja zelfs veel
verloren hebben eu achteruitgegaan zijn !
En ons werkvolk Z’hebben veel geld gewonnen
maar ook ’t leven was duur.
In de talrijke huisgezinnen, waar vader alleen
was om geld te winnen, al bracht hij schoone
daghuren naar huis, al sparen, ze gerochten ook
op, ’t en kwam nooit geen einde aan al die uitga
ven, en wat er ook inkwam ’t ging eveazeere weg,
«r was en bleef armoede.

In ’t meerendeel der gezinnen was ’t beter.
Waren de kosten groot de inkomsten gingen erboven,
en men mag zeggen dat voor do algemeenheid
van het werkvolk de tijden nooit beter en waren.
Eenigen, de verstandige hebben hunnen honing
opgedaan als het tijd was. Ze können wegleggen
en hebben ean schoon stuiverke zitten ’t mag nu
een tijd krisis zijn en werkeloosheid, ze zijn erop
voorzien.
Maar hoevelen die geloefd hebbon tere naar nere,
en die ’t gene zij zeere wonnen, ook evenzeere
vertoerden, ’t eene verstandig, en ’t andere, ’t meeste
deel te weten onverstandig.
Als ’t al ging, dan ging het geld ook door de
handen van een deel werkvolk : men had wel te
zeggen weest vooruitziende ge kunt ze nu bijeen*
vergaren, de dag van morgen komt ook alhier,
z’hadden liever den dag van vandage, en de bree
veertiene daarbij.
’t Kostelijkste vleesch in de beenhouwerijen,
kostelijkste artikels in de kruidenierswinkels,
kostelijkste stoffen bij de lakenshijders, wijn
alles, ’t gene zij noodig hadden, en ’t gene
können missen, ze kochten ’t al.
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Ge zult zeggen : hebben ze ’t gekocht z’hebben
’t betaald, en ’t geld dat ze met werken winnen
is ’t hunne ze mogsn ’t bestieren gelijk het hun
aanstaat. Wat hebt gij daarop te sproken ?
’k En spreke daar niet op, maar ’k stelle daar
nevens een bemerkinge : De groote hoop van degene
die nu op droog zaad zitten, en bidden en smeeken dat men een steunfonds iurichte en zouden
dat niet moeten doen hadden ze
vooruitgezien.
Versta mij wel, ’k en heb het niet tegen al
het werkvolk maar tegen een deel, tegen die te
Wooen die brielen oui ’t op te krijgen als er voor
spoed is, en die toen misnoegd zijn en geheel de
samenleving naar de dood en naar den duivel
wensche.i als ze moeten de gevolgen dragen van
hunne kortzichtigheid !
Doch hebben zij alleen schuld in die zake ?
Ik denke van neen ! Als ze dat doen ze volgen
voorbeelden die van hooger komen. Wie zou dur
ven beweren dat de burgerij de bazen aan hun
werkende volk altijd het goede voorbeeld geven.
Ze zijn helaas noch talrijk, degene die meènen
van zoohaast de daghuren betaald zijn dat ze dan
geen uitstaans meer on hebben met het volk en
dat al hun plichten te zijnen opzichte volbracht
zijn, en die nooit en overwegen dat de slechte
voorbeelden die ze geven op den minderen mensch
ook eenen verderfelijken invloed oefenen.
Burgers, die fortuin hebben, en opvoeding genoten,
en daardoor zooveel te hooger staan in de samen
leving moeten gedenken dat zij nevens vele andere
ook maatschappelijke verplichtingen hebben ; dat
ze de mindere standen moeten leiden meer door
hun voorbeeld dan door hun woord. Dat zij het
willen of niet hunne doening dieut als voorbeeld,
en ze mogen daarbij niet vergeten dat de slechte
voorbeelden die ze geven gemakkelijker gevolgd
worden dan de goede. Dat ligt in het wezen van
den mensch
Zijn het dikwijls diegene niet, die door hun
voorbeeld meest bijdragen om het mindere volk
te misleiden, die nog de eersten zijn om hnn den
steeu te smijten als ’t doet gelijk zij ?

Buitenlandsch overzicht
In Frankrijk staat de barometer op storm
en ongeweerte : ’t ministerie Leygues gaat er
een harde kant te keeren hebben. Verscheidene
interpellaties zijn aangekondigd over de buitenlandsche en over de algemeene politiek
van ’t gouvernement, alsook over zijne finantienpolitiek. Leygues zou liever hebben dat
die interpellaties uitgesteld worden, opdat het
ministerie met te meer vrijdom zou vertegen
woordigd zijn op de aanstaande Conferentie
te Geneve. Doch de Kamer zou de onmiddelijke bespreking eischen, e n ’t ministerie Leygues
zou alsdan gevaar loopen.
Tusschen de afgeveerdigden hebben drukke
besprekingen plaats in de wandelgangen van
Palais Bourbon, en als die heeren ’t enden
hunne redens zijn beginnen ze dan te vechten.
Leon Daudet een monarchist en Alexandre
Blanc hebben alzoo met hunne vuisten gere
deneerd tegen malkander. Had men ze niet
gescheiden ze gingen malkander blamot slaan.
Het Kabinet, in afwachting dat de budjetten
gestemd worden heeft moeten
voorloopige
twaalfden vragen. De Kamer heeft er van ge
profiteerd om meteen een artikeltje in te lasschen
waarbij de wisselcommissie afgeschaft wordt,
zoodat men van af l n Maart aanstaande vrij
elijk fransche kapitalen in het buitenland zal
mogen plaatsen

DUITSCHLANQ.
In vooruitzicht der aanstaande conferentie
heeft de Entente aan Duitschland eene serie
vragen gesteld — ’t waren er veertig —
waartusschen onder andere :

Welke is de duitsche politiek aangaande
het uitgeven van papiergeld ?
Geef getallen die aanduiden het bedrag der
lasten en taksen geheven op sommige welbe
kende fortuinen en op de nijverheidsondernemingen.
Geef een verslag over den duitschen in- en
uitvoer.
W elk is de beraming der
uitgaven voor ’t jaar 1920 ?

ontvangsten
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Hoeveel heeft Duitschland afbetaald van zijne
buitenlandsche schuld sedert den wapenstilstand?
Duitschland weerd hem al wat het kan om
een leger van bedied op de beenen te houden
Frankrijk ziet dat met een scheel oog, omdat
het daarin eene bedreiging ziet voor eenen
nieuwen oorlog. England integendeel en is zoo
vreesachtig niet en is genegen om over bij
zaken de oogen te sluiten. Duitschland moet
toch rekening hou Jen met de noodwendigheden
om de inwendige rust in zijn land te bewaren,
en wat ook hun leger weze de bewapening
zal lange onvoldoende zijn om nog ernstig
aan herbeginnen te denken.

DE BALKANSTATEN.
Er zou een akkoord gesloten zijn tusschen
Roemenie en Polen. Het vorstelijk huis van
Griekenland en dat van Roemenie worden door
een dubbel huwelijk verbonden. Prins Joris
van Griekenland huwt prinses Elisabeth van
Roemenie, en prins Karei van Roemenie met
princes Helena van Griekenland.
Verders Koning Boris van Bulgarie staat op
trouwen met princes Maria van Roemenie.
Dat en is wel geert verbond tusschen drie
gouvernementen, maar tusschen drie regeerende
vorstenhuizen die gouvernementen aan- en af
stellen, en dat heeft ook zijn belang.
De grieksche troepen in Klein Azie zijn weer
aan den aanval, en dat wordt in England zeer
goed opgenomen Het duidt aan dat Constantyn wezentlijk eene ententegezinde politiek
voert.
Als Koning van Albanie spreekt men van
eenen griekscnen prins, die met een schatrijke
Americaansche getrouwd is.
Serbie en Montenegro komen slecht overeen.

OOSTENRIJK
zit in slechte lakens, ’t land staat voor de
failliet. Er is sprake eenvoudigweg geheel
’t bestuur over te laten aan eene Commissie
samengesteld door de verbonden mogendheden,
’t Ten zal zeker zoo verre niet komen, en als
de overwinnaars een beetje toegeven, Oosten
rijk zal nog wel rechte geraken, ’t zijn er
immers al velen die zeggen dat ze blind of
kreupel zijn, om eene aalmoes te krijgen, en
als ze ’t niet en gebruiken om te drinken g’en
neerat niet kwalijk dat ge bedrogen zijt.
Oostenrijk heeft het noodig genoeg, en ze
zien er tegenwoordig meer af van honger dan
van dorst.
Met Hongarie en is de kwestie over Westhongarie nog niet vereffend.

AMERICA
is wel van zin zijne vlootpolitiek door te
drijven. Als er geen internationaleovereenkomste
tot stand gebracht en wordt zegt Staatssekretaris
Daneels. zoo moeten wij eene vloot hebben
die ’t tegen de sterkste kan uithouden. En
gland en Japan zullen nu zeker toch eens
overpeizen ?

De vervlaamsching van
het vrij middelbaar onderwijs.
Frans Van Cauwelaert heeft in de « Stan
daard » van verleden week de actie ingezet
tot de vervlaamsching van het middelbaar on
derwijs in de vrije gestichten en colleges.
Men zal trachten een algemeene petitie te
sturen aan ons doorluchtig episcopaat.
In onzen tijd van democratie moet er naar
gestreefd worden de taaleenheid tusschen de

verschillende standen in Vlaand ren te herstellen.
Er bestaat door de verfransching van een deel
der burgerij, een kloof tusschen den minderen
en hoogeren stand, en deze dient gevuld.
Het « Katholiek Vlaamsch Verbond » zal deze
praktisshe daad aanpakken. Frans Van Cauwe
laert schreef, dat men beginnen zou met de
provincie Antwerpen om later met beide Vlaan
deren voort te gaan. We kennen den nood
van ons volk en zullen onzen plicht doen
Het ^Katholieke Volksgezinde Iseghem blijve
niet ten achter.

De Kamer.

Onze Kamerheeren zijn weer vergaderd. De
interpellatie van Frans Van Cauwelaert over
de stapelhuistaksen werd verdaagd. De gemeentekieswet met eene geheele reeks amendementen

kwam ook te berde. W aarschijnlijk zullen de
gemeentekiezingen nogmaals verdaagd worden
en niet vóór Oktober a. s plaats hebben.

Ministerraad.
De Ministers hebben de koppen bijeengesto
ken. Belangrijke beslissingen werden getroffen.
De zienswijze van den heer Destree in zake
het oprichten van een leergang van leeke
zedenleer, das zedenleer zonder God werd door
de regeering na een uiteenzetting van den
Minister goedgekeurd. Zulk nieuws kan ons
katholieken slechts bedroeven. De deur staat
open om God uit de scholen te jagen en onze
katholieke gewetens te knechten Nu zullen we
oordeelen wat onze katholieke Volksvertegenwoor
digers onder godsdienstig^ opzicht waard zijn.
Vlaanderen en het katholiek Belgie'neemt den
handschoen op voor den schoolstrijd.
De gedragslijn van den Staat ten opzichte
van de groote zeevaartmaatschappij, Lloyd
Royal belge werd vastgesteld Die gedragslijn
zal in overeenstemming zijn met de besluitwet
van Juni 1916,

Interpellatie over Amnestie.
Dinsdag begint deze interpellatie. Huysmans
en Doms zetten ze in ; daarna zal de heer
Van Cauwelaert aan het woord komen. Zijn
verder ingeschreven, de heeren Mechelynck,
Heyman, Van Isacker, Maes, Strauss.

Vergadering der Rechterzijde.
De rechterzijde der Kamer vergaderde woens
dag namiddag.
De kwestie der werkmanswoningen werd
besproken, alsook de militaire diensttijd. Voor
aleer een beslissing te treffen over de duurte
van den militairen diensttijd, worden nadere
gegevens afgewacht.

Rond de Vlaamsche Hoogeschool.
Het voorstel van minister Destree om te
Gent een Vlaamsche Hoogeschool in te richten
zal aanstaanden Maandag worden besproken
in den Ministerraad. Het Ministerie met Poullet
en Van de Vyvere zal niet eensgezind dit
ontwerp goedkeuren W at d a n ? de goocheltoer
ligt gereed : minister Destree zal het voorstel
onder persoonlijken naam voordragen.

Verstrenging der leerplicht.
De leerplicht wordt min onderhouden dan
voor den oorlog. D e minister is zinnens de
schoolwet te verstrengen, de formaliteiten, welke
bij de wet voorzien zijn, om de ouders voor
den vrederechter te brengen, te vereenvoudigen
en ook strenger maatregelen te nemen tegen
de weerspannigen.

DE BELGISCHE BOERENBONDIn het bondsblad « De Boer » geeft de Z. E.
kan. Luytgaerens een overzicht van de werking en
den vooruitgang van den B. B. B. gedurende het
jaar 1920. Hij schrijft :
W at gaf ons het verloopen dienstjaar ?
Een groote uitbreiding en onwikkeling van
den Boerenbond en een drukke bedrijvigheid ; en
in dat opzicht was het de voortzetting van het
jaar 1919.
Een paar cijfers en opgaven :
Meer dan 200 nieuwe gilden in het leven ge
roepen ; het ledental van 60.000 tot ruim 87.000
gestegen.
Een tachtigtal nieuwe spaar- en. leenkassen ge
sticht.
Boven de 12.000 nieuwe polissen opgemaakt
door onze Onderlinge Brandverzekering ; het premiecijfer, dat 439.000 fr. bedroeg op het einde 1919,
tot meer dan een millioen aangegroeid.
Een
dergelijke werkzaamheid aan den dag
gelegd en flinke uitslagen bekomen door den Boerinnenbond, den Algemeenen Hoveniersbond, de Aanen Verkoopvennootschap, de middenkredietkas, het
Zuivelconsulentschap, de Ongevallenverzekeringen,
den Technischen Dienst, het verbond der Veebonden, enz.
Ontzaggelijk veel werk geleverd door den dienst
van Toezicht.
Al de Arrondissementsbonden in liet Vlaamsche
land tot stand gebracht, uitgezonderd een paar
die reeds bestonden,
In zake oorlogschade, belasting op de oorlogs
winsten, belasting op het inkomen, zeer belangrijke
uitslagen bereikt door den Documentatiedienst, die
veelal in verstandhouding met den dienst voor
toezicht arbeidde.
In ’t geheel boven de 2400 voordrachten gehouden.
Dat zijn een paar voorname punten uit het al
gemeen overzicht. »
Meer in ’t bijzonder in West-Vlaanderen heeft
de Boerenbond degelijk werk verricht.
« Het kantoor van Rousselare heeft immer voort
•Derlei diensten bewezen aan de geteisterde be
volking der frontstreek.
Met tusschenkomst der West-Vlaamsche Bouw
vereniging werden 190 hoeven en landelijke
ironingen gebouwd.
Er werden nagenoeg 2770 voorschotten op het
recht van oorlogschade toegestaan, voor een be
drag van ruim 36 millioen ; veruit de meeste
hiervan kwamen ten goede aan West-Vlaanderen.
De cijfers van 1919 waren in verhouding veel
kleiner : 881 voorschotten, met een bedrag van
7 millioen 944.478 frank.
De Heidemaatschappij heeft tot 5000 werklieden
in dienst gehad, ook weer het meest in WestVlaanderen ; zij vereffende ongeveer 5000 Ha.
grond en reinigde 130 km. beek. In 1919 had
zij 484 Ha. grond vereffend en 18 km. beek gekuischt.

Orer Partiten DB Pac&twet.
In aansiuiting met de artikels verschenen in
ons blad over de pachtwet ontvangen wij volgen
de schrijven :

Alles wat verpachters en pachters betreft, komt
hierop neer : « De pacht moet in verhouding zijn
met de opbrengst van den grond » ; stijgen de
prijzen van die opbrengst, de pachtprijs moet
stijgen in evenredigheid. Dalen de prijzen, de
pachtprijs moet dalen in dezelfde mate.
Merk wel op, ik zeg pachtprijs en niet pacht
waarde, deze laatste blijft altijd dezelfde. — De
pachtwaarde beteekent het aandeel vruchten dat
den eigenaar toekomt ; — de pachtprijs beteekent
den prijs van dat aandeel dat door den pachter
voor rekening van den eigenaar werd verkocht
Er fkan hier dus geen misverstand zijn
de
eigenaar heeft maar het mandaat om zijn aandeel
vruchten te verkoopen in te trekken, en te eischen
dat het deel hem in natuur wordt geleverd zulks ware in 1914 als een groot voordeel aanzien
geworden ; waarom nu niet ? Omdat de pachter
« nu » het aandeel van den eigenaar verkoopt aan
den kostenden prijs en hetzelfde slechts betaalt
aan den eigenaar aan -den prijs van 1914 met
30 of 50 t. h. — « Daarom ! »
Bijvoorbeeld — Eene hofstede was verpacht in
1914 voor 900 fr. — om die som te betalen moest
de pachter verkoopen, alles voor ’t gemak in boter
gerekend, aan 3 fr — 300 kgr. boter.
— Hij
betaalt nu50 t. h. meer als in 1914 Dus 1350 fr.
— De boter nu gerekend aan 15 fr. zoo moet
hij voor zijn pacht nu slechts verkoopen 90 kgr.
boter, de resteerende 210 kgr. die den eigenaar
toekomen verkoopt hij voor zichzelf. — Intusschen
moet de eigenaar de boter die hij aan den pachter
overlaat aan den prijs van 1914 met 50 t. h.
terugkoopen aan den vollen prijs van 1920 ! !
Dat is de toestand !
De wet zelf voorziet de betaling der landpachten
in natuur, hiervoor wijs ik op artikelen 1763,
1769 en 1771 van het burgerlijk wetboek. Boek
I I I titel V III eektie III.
Voornoemde toestand alleen is de oorzaak dat
vele hofsteden worden verkocht, dat vele pachters
moeten verhuizen en dat er sprake schijnt te zijn
van eene wet op de landpachten.
Dat de pachters hunnen eigenaar een rechtvaar
dig deel geven van de voortbrengselen zijner hof
stede of den « kostenden » prijs van dat deel in
geld, en alle moeilijkheden zullen ophouden ; geen
eigenaar zal er nog aan denken zijn land te verkoope . — De te betalen lasten op het inkomen
zullen voor den Staat vervijfvoudigd zijn, de pach
ters zullen weer «gerust» hunne landerijen kunnen
exploiteeren. — Eene wet zal « alsnu » niet meer
noodig blijken als in 1914, en alsdan was er geen
sprake van pachtwet... « omdat er evenwicht was ».

S T A D S N IE U W S
— Binnen kort wordt de Katholieke Kiesbond
— afdeeling Burgers — in algemeene vergadering
bijeengeroepen.
— Sedert de missie werden ten huize verschillige omhalingen gedaan voor de goede werken. In
den wijk achter de kerk brachten die omhalingen
bijna duizend franken op. Is dat niet schoon. !
— ’t Schijnt dat er met de aanstaande gemeentekiezinhen verschillige lijsten zullen opkomen,
’t Ware jammer. Al de katholieken moeten samen
spannen en voorkomen met eene enkele lijst. Anders
ware een deel van de socialistische lijst gekoze::,
en waren de Burgers nog eens het schaap.

Bericht aan onze lezers.
Naamlooze brieven kunnen niet opgenomen
worden alhoewel zij soms uit hun eigen goede
en nuttige gedachten of vragen bevatten.

Eervolle Onderscheiding.
De Heeren Camiel Vandekerckhove en Edmond
Staelens, onderwijzers der lager school in St Josephsgesticht, worden het Kruis van I e klas toegekend,
om meer dan 35 jaren goeden dienst bewezen in
’t onderwijs.
Mijnheeren Supply Joseph en Loontjens Hector,
bekomen de medallie van eerste klas, de eerste,
als onderwijzer in de lagere school van St Josephsgesticht, de tweede, als hoofdonderwijzer der Stede
lijke gemeenteschool van Iseghem. E. H. Van
Overschelde, bestuurder en voorheen leeraar van
St Josephsgesticht, bekomt ook de medallie van
I e klas, in dezelfde hoedanigheid als voornoemden.
Aan al deze Heeren onze beste gelukwenschen,
in naam der bevolking en der genegen leerlingen
dezer onderwijsgestichten.

De Vlaamsche Oud-Strijders.
Verleden week gaf De Iseghemnaar de wen
schen en de eisschen van de V. O. S. Dat en
beteekent niet dat De Iseghemnaar dat alles
goedkeurt ’k weet het wel ; maar ter gelegenheid van die meedeeling wil ik eene bemerking
doen.
Deze besluiten van de afdeeling van Iseghem
zijn niets anders dan de eischen van het Hoofd
bestuur der V. O. S en deze zijn op hunne
beurt niets anders dan de eisschen der onge
lukkige frontpartij. — Weten onze jongens
d a t?
Ik voor mij, ik peisde dat de V O. S/bond
maakten ter herinnering aan hun eerlijk en
verdienstelijk soldatenleven, en ter verdediging
van hunne rechten die ze gewonnen hadden
tegenover het Vaderland. De leden van de
V. O. S. vooral op de buitengemeenten vatten
de zaak alzoo op. M aar de leiders te Brussel
en nog wel elders verstaan het anders, en
draaien jammer genoeg, naar de Frontpartij.
Alzoo is het dat de V. O. S- « zweren nooit
te zullen oprukken zoo de mobilisaiie het ge
volg is van het geheim militair fransch-belgisch
verbond > Dat is echte anarchistenpraat, onweerdigvan lieden die prijs stellen op de genegen
heid en den eerbied hunner medeburgers
Uit genegengeid voor de Iseghemsche V.O.S.

De Volksoptelling, de Burgerstand
Ik ben zoo vrij u te verzekeren dat ik in den
grond volkomen uwe meening bijtreed. — Waar
en het Nummeren der huizen.
lijk ik begrijp niet hoe het zoo lang duren kan
vooraleer een vaste stap gedaan worde naar eco
Volgens wettelijke voorschriften, moet alle 10
nomisch evenwicht in zake landpacht, evenwicht
jaren de volksoptelling gedaan worden, alsook het
dat toch Vroeg of laat komen moet en dat « al
nummeren der huizen. Vele onzer lezers weten
léén » een einde aan de .huidige verwarring stellen
misschien niet hoe dat gebruik is ontstaan, en
kan
sedert wanneer die volktelling al bestaat, alsook
Wat gij eigenlijk eene « eigenaardige » oplos
de inschrijving in de registers van den burger
sing ucmrat, noem ik de juiste, de normale, de ' stand. Hier eenige algemeene en plaatselijke in
eenige oplossing.
lichtingen diensaangaande.

De volksoptelling is een der oudste wettelijke
Sept. — De jonge priester was aan het autaar bijge
staan door zijn twee broeders E H Kanonik
voorschriften ; immers, wij lezen in de geschiedenis,
Henri Lahousse en Alphonse Lahousse Jesuit, en
dat Keizer Gesar Augustus de algemeene optelling
zijn oom E. H. De Costere Pastoor-deken te Oostende.
der volken beval Deze eerste optelling werd uit
gevoerd door Cyrinus, landvoogd van Syrië, en
4. Juffrouw Marie Lahousse religieuse overleden
in ’t Klooster van Beerlegem bij Gent den 4
elk ging zich laten iuschrijven, ieder in zijne
Juli 1918.
plaats van oorsprong Joseph, die uit het huis en
uit het geslacht van David was, vertrok dan van
5, Juffrouw Elisa Lahousse (Zuster Ignatia) in
Nazareth, Stad in Galilea, en ging naar het land
’t klooster der Zusters van Maria te Iseghem geb.
van Judea, in de Stad van Divid, Bethleëtn ge
den 4 Oct. 1818.
naamd, teneinde zich er te doen inschrijven met
De vader van Doctoor Lahousse was Ludovicus
Maria zijne echtgenoote.
Lahousse, geb te Iseghem in 1791 en er overleden
Sedert, in den loop der eeuwen is dat gebruik
den 15 Mei 1855, hij was smid van stiel en woonde
nn en dan onderbleven ten gevolge van oorlogen
op de Groote Markt waar Mm9 D’Haene woonde nu
of andere beroerten. Het waren eigentlijk de Pastoors
de drukkerij Depoorter.
en monikken die eerst regelmatig de parochianen ge
Zijne moeder Eosalia De Costere geb. te Cachtem
boekt hebben Hier te Iseghem begon Pastoor Van
den 13 Nov, 1809, Stierf schielijk in de kerk
Hamme den eersten Kerstenboek den 8 Sept, 1606,
van Iseghem onder het gaan van den kruisweg
den 12 Juni 1.607 den oudsten trouwboek en
’s morgens na de 8uren mis den 17 Maart 1884.
met de vasten 1613 den boak der o/erledenen.
De voorouders, van Madame Emiel Lahousse geb.
Adele Vandermeersch waren ook Iseghemnaren en
Men vindt de sterfakte van dezen Pastoor in
woonden op de Groote Markt.
Mei 1625 ingeschreven als volgt :
3
Mei Meester Armout Van Hamme pbr pastuer
OOST-WEST, T’HÜIS BEST... want... ZOOALS
deser parochie — l astoor Arnoldus Van Hamme
HET
KLOKJE T’HÜIS TIKT, TIKT HET NER
wierd benoemd tot Iseghem den 13 Nov. 1600.
GENS. — Waarom uw geld in vreemde handen
Om de groote schaarschheid van priesters had
en tegen vreemde waarden laten, wanneer gij in
hij te dien tijde benevens Iseghem, ook nog
uwe streek achtbare en vertrouwbare Vertegen
Ingelmunster ep. Emelghem te bedienen. Dit gebrek
woordigers vindt, die gij sinds jaren kent, en TL...
aan priesters was hot gevolg van den geuzentijd,
Verzekerde uitzettingen op :
wanneer er vele priesters vermoord wierden, en de
jonkheid geene gelegenheid vond om te studeeren.
a) Spaarboekjes op zicht aan
3.60 °/.
M. Van Hamme was een kweekeling van de H.
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan
4 °j*
Geestschole van Kortrijk. Ten haren voordeele
c) Kasbons voor 5 jaar aan
4 1/2 °/°
stichtte hij eene studiebeurze van 8 grooten ’s jaars.
d) Grondobligaties 10 jaar aan
5 °/„
Daarenboven stichtte hij nog twee jaargetijden,
’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
waarvan het eene ten laste van de kerke, en het
e) Check-Bekeningen op zicht.
andere ten laste van den disch gedaan moest
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten
worden ; verders nog, ten behoeve zijner naastberang van Hypotheek.
staanden eene studiebeurze van twee pond groote
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons,
’sjaars, daartoe bestemmende eene rente, bezet op
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op
een huis genoemd de Trompe, staande op den
Leeningen, en allerhande flnantiële zaken aan de
Knok binnen Iseghem. In 1794 wierd ons land
voordeeligste voorwaarden.
door de Franschen veroverd.
Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Den 26 October 1795 wierd door een Directoria,
Naamlooze Maatschappij.
samengesteld uit vijf personen, met het uitvoeren
der wetten belast die twee kamers onder zich had
Kapitaal : V IJF MILJOEN FRANKS.
den te weten : den Raed van vijfhonderd, en den
Zetel
:
Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Raed der ouderlingen. Het was dit nieuw gouver
Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019.
nement welke de municipaliteiten (gemeentebesturen)
Telefoon 3081.
belastte de akten der geboorten, huwelijken en
sterfgevallen op te maken en te bewaren, alsook
AGENTEN :
al de doop, huwelijk en doodboeken die zich in
Mr
Florent
Behaeghe-Mulier
de parochiekerken of in de huizen der priesters
iGemeenteontvanger,
bevonden, op groote straffen in het bureel van den
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghom.
burgerstand over te brengen. Ingevolge deze schik
king, deed de plaatselijke overheid van Iseghem
f r Achills Tanghe
al de voornoemde boeken, op de laatsten Augusti
Hoofdonderwijzer,
Emolghem.
1796 uit de pastorij afhalen, en in het wethuis
overbrengen.
Mr Jules Oost
Gedurende dit zelfde jaar wierden de huizen
Handelaar, Winckel St Elol.
van Iseghem binnen met eenen numero geteekend.
N. B — Waar de Maatschappij niet vertegen
Deze nieuwigheid van Fransche uitvinding, was bij
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich
onze voorouders niet welgekomen, daar voorheen
voor een agentschap aanbieden.
ieder huis bijna, aan een heilige was toegewijd, en
het den naam van dien heiligen patroon droeg.
Zoo is het, dat men nog hier en daar, bijzonder
lijk in de ouae steden, zooals Brugge, in vele
huizen, oude kappelekens ziet in den voorgevel van
Op Maandag 17 Januari 1921, zal er ter stede,
het huis gemetst, met een beeld van heiligen in.
een leergang geopend worden voor hooger
Een der oudste en best bewaard gebleven huizen
ontwikkeling. Er zullen lessen gegeven worden
te Iseghem, waarin zich nog zulk kapelleken
over :
bevindt, is het huis nu bewoond door de kinGeloofsleer, zielkunde, taal- en letterkunde,
ders van Florent Seynaeve-Tack, in de Wijn
staatshuishoudkunde, gezondheidsleer, geschie
gaardstraat. Jammer is het dat met de hedendaagdenis, opvoedkunde, kunst, muziek... enz. Door
sche moderne tijden deze schoone en oude gebruiken
EE. HH. en dokter van stad.
geheel staan om te verdwijnen en door andere soms
De Jufvrouwen die begeeren den leergang
dwaze fransche opschriften vervangen worden. Zoo
als Villa des Parfums en andere franschen blaai —
te volgen worden verzocht zich zoo haast mo
Houden wij de oude schoone Vlaamsche gebruiken
gelijk aan te geven bij : Jufvr. G. Lafaut,
in eer die onze voorouders als een groot volk ken
Kerkstraat, 3, waar zij verdere inlichtingen
kunnen bekomen.
merkten.

Hoogescliooluïtbreiding voor Meisjes.

Sterfgevallen.

Burgerstand - Iseghem

Te Sint-Denys-Westrem bij Gent alwaar hij een
buitenverblijf had, is overleden den 5 Januari
GEBOORTEN :
Mijnheer Emiel Lahousse echtgenoot van juff.
Maria Lamon, dv. Albert en Albertina MaekelAdela Vander Meersch, doktoor in geneeskunde, en
berghe. — Gilbert Vanmoen, zv. Alberic en Silvia
gedurende 30 jaren leeraar aan de Hoogeschool
Delvin. — Leo Dupont, zv. Carolus en Romania
van Gent en lid der Koninklijke Akademie van
Vanneste. — Godelieve Corneillie, dv. Camiel en
geneeskunde. Hij wierd geboren te Iseghem, den 14
Rachel Vanderperre. — Eulalie Binquet, dv. Michel
Mei 18-50. Toen hij zijn examen met onderscheiding
en Julie Demey, — Gabrielle Binquet, dv. Michel
als doktoor in geneeskunde ter Hoogeschool van
en Julie Demey. — Agnes Vico, dv. Michel en
Leuven had afgelegd, kwam hij zich naar Iseghem , Maria Vanderperre.
vestigen, en bewoonde het huis van den Heer
STERFGEVALLEN :
Amand Dubaere-Herbeau, die in 1887 verkocht,
Rosalie
Pillen,
zb. 75 j. dv. Petrus en Theresia
den eigendom wierd van M. Henri Clement-DeStaessens. --Emile Dierick, zb. 68 j. wed. Marie
voldere, koster der St-Hiloniuskerk, en staande
Defoort. — Philomène Vervaecke, zb. 80 j. wed.
recht op de Marktstraat, nu over eenige weken
Charles-Louis De Bil. — Joseph Perneel, 9 m. zv.
verkocht aan de kinders Maertens van Dadizeele.
Pierre en Madeleine Vanbeylen, — Maurits GrysDoktoor Emiel Lahousse was in groot aanzien
peert, 2 m. zv. Jules en Florentine Demeti.
te Iseghem, des te meer hij hier om zoo te zeg
HUW ELIJKEN :
gen aan Doktoor Haezebroucq opvolgde, die overleed
den 3 Juli 1877.
Achiel Vannieuwenhuyse, smid, 26 j. en Maria
Gheysens, fabriekw. 23 j. — Charles-Louis DeHet aanzien van Doktoor Lahousse was te grooter
clercq, vlaswerker, 65 j. en Anna Deblock, huish.
daar hij van eene oude Katholieke familie van
66 j.
Iseghem afstamde, en langs moederlijke zijde van
Burgemeester De Costere van Cachtem alwaar deze
ST A D IS E G H E M
laatste familie ,in zeer hooge achting stond op deze
parochie, door E. H. Ludovicus De Costere pastoorZaal « ONS G ILDEN HU 1S »
deken van Oostende en E. H, Pater Jesuit Joan
Op ZONDA.Gr IQ Januari
nes De Costere broeders zijner moeder.
te 3 ure stipt namiddag
Omtrent 40 jaren geleden verliet Dr Lahousse
zijn geboortestad, leeraar benoemd zijnde ter Hoo
F E E ST-V E R G A DE RING
geschool van Gent.
. iugericht door den Kath. Viaamschen Studiekring.
Doktoor Emiel Lahousse had drie broeders
Priester en twee zusters religieuzen te weten :
De heer Leo De Raedt, uit Antwerpen, sekre1. E. H. Henri Lahousse geb. te Iseghem 11
April 1831, gewezen leeraar a a n ’t groot Seminarie,
titulare Kanonik boekkeurder en groot Penitencier
van ’t Bisdom Brugge, overleden binst den oorlog
den 16 April 1916.
2. E. H. Alphonsus Lahousse Jesuit, geboren te
Iseghem 19 Maart 1843, Priester gewijd te Leu
ven den 8 Sept. 1876 door Monseigneur Vannutelli
pauselijken nuntius. Hij tfong zijne eeremis in
Iseghem den 12 September van ’t zelfde jaar.
Hij was in ’t orde der Jesuiten getreden den
17 Nov. 1861 — deed zijne solemneele Klooster
beloften den 2 Feb. 1879 — verbleef ter residen
tie der EE. Paters Jesuiten te Brussel sedert 1882,
wierd bestuurder der Congregatie van O. L. V.
benoemd in Sept 1875, en overleed aldaar den 24
Februari 1902 om 11 ure ’s avonds ten gevolge
van het fleurus.
3. E. Pater Gustaf Lahousse Jesuit, geboren te
Iseghem den 15 Nov. 1846. Hij verdedigde zijn
thesis den 4 Juli 1881 — wierd priester gewijd
door Mouseigneur Van den Brande de Reeth hulp
bisschop van Mechelen den 8 Sept. 1880 — deed
zijne eeremis op zijne geboorts parochie den 13

taris van den Katholieken Viaamschen Landsbond,
zal spreken over

H E T K A T II. V LA AM SCH PROGRAM M A
Tusschenin zullen Vlaamsche liederen uitgevoerd
worden met begeleiding van klavier.
Daarna opvoering van het tooneelstuk
“ V R I J ,,
Alle weldenkende Vlamingen van
omliggende worden verwacht.

Iseghem en

INGANG KOSTELOOS — ALLEN WELKOM
Namens den Kath. Viaamschen Studiekring.

M A R K T P R IJZ E N .
K O RT RIJK . 9 Jan. -- Haver, 70 tot 75 ;
peerdeboonen, 95 tot 100 ; aardappelen, 30 à 35
Boter 17 à 18.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,68;
koolzaadolie, 215 tot 220; lijnzaadolie, 245 tot
247 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 000 tot
00.'; koolzaadkoeken, tot 68 ; lijnzaadkoeken
117; sodanitraat, 150.00; ammoniak, 150-000,
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00
hooi, 23 tot 27; strooi, IS tot 1*.

Studie van den Notaris MUSSELY van Ledeghem,

PRIJSKAMP op den BILLARD

Openbare Verkooping van

H U IZE N

op Zondag 23 Januari
Ï O O r a A.3STKZ Z P -R T T ZE IN

te IS E G H E M

bij V. Clement-De Masure
G asthof “ D E
STAD

en

LEEU W „

GOUDEN

H U IS
te

IS EG HEM

Prijskamp op den BILLARD
ter herberg « D R IN K H U IS »
bij da W® T H I B A U
O p Z O N D A G - 3 0 J a n u a ri 1 9 3 1
om 3 uren namiddag zeer stipt
on 21I A A .N D A .G 3 1 J a n u a r i 1 9 3 1
om 7 uren ’s avonds.

7 5

F r.
30

F»rijs
-

20

-

15

F r.
-

en L A N D

7 5

10.

lnleg 1 fr. p«r man.
Inschrijving van heden tot den dag des prijskamp».
Men speelt twee tegen twee, aan 40 punten.
N. B. De T o m b o l a voor de niet deelnemende ingeachrevsn zal plaats hebben 's maandags om 8 uren.

en L A N D
LEDEGHEM .

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

EEN WOONHUIS MET HOF

is overgebracht naar?

grdot 3 aren 40 centiaten te Iseghem Nederweg.
Gebruikt door Val ère. Terryn aan 13 fr. te maande,
zonder pacht.
Maar ingtsteld fr. 8500.

de Pèlichystraat, 1 2 , Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

(Diploma, I. C. I. H. 1909),
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij
zich komt te vestigen als

en Suikereiast

Z E V E N

(A C C O U N T A N T )
Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

teEMELGHEM, V ijf wegenstraat

K A N T O O R : Gentstraat, n° 21.

S P R E E K U R E N : Donderdag van 2 tot 5 u.

w

o

o

n

h

u

i

s

dienstig voor Winkel
te ISEGHEM, Brugstraat.
De Notaris I_
i© Gorbesier, verblijvende
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot
M. Glorie, notaris te Eyne, en met de pleeg
vormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen, het volgende goed :
STAD ISEGHEM.
Eenige Koop. — Een WOONHUIS met afhangen
staande en gelegen in de Brugstraat, samen groot 1 a.
71 ca., gekend op het kadaster sektie A. nummer 180e
180a, palend of gepaald hebbende noord, de weduwe
Charles Verstraete en kinders te Iseghem, west de
Brugstraat ; oost en zuid Adolf Buyse te Iseghem.
Gebruikt door Jozef Decoutere, zonder pacht.

W O O N H U I Z E N

waaronder de herberg1“ De Vlasbloem ,,

eene tweewoonst en meersch
De Notaris T _ , e G o i - J j o a i o r , te Iseghem,
zal openbaar verkoopen.
GEMEENTE EMELGHEM, Vijfwegenstraat.
Koop 1. — Twee WOONHUIZEN, magazijn stalling
en suikerijdroogerij, groot 13 a. 50 ca. Sektie A nummer»
281d, 281f, 282f ex 280a. Boom- en haagprijs 200 fr.
Gebruikt door Berlamont Cyrille tot 1 Oct. 1921 mit»
486 fr. en Declerck Teophiel mits 12 te maande.
Koop 2. — WOONHUIS en stalling, groot 1 a. 10 ca.
Sektie A ex 280a. Gebruikt door Vanneste Florent, mit»
10,50 fr. te maande.
Koop 3. — WOONHUIS groot 65 ca. Sektie A 279g
ex 280a Gebruikt door Debusschere Alois, mits 11 fr.
te maande.
Koop 4. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A.
279e ex 280a. Gebruikt door Delcourt Louis, mits 11
fr • Is maande
Koop 5. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A. 279q
ex 280a. Gebruikt door Sabbe Oct. mits 11 fr. te. maande.
Koop 6. — WOONHUIS, herberg “ De Vlasbloem ,
stalling en land, groot 4 a. 10 ca. Sektie A. 278L ex
280a. Boom- en haagprijs 75 fr. Gebruikt door Vandekerckhove Maurice, mits 15 fr. te maande.
Koop 7. — WOONHUIS en huis in pninen, groot
1 a. 40 ca. Sektie A. 283f en 283g ex 283q, gebruikt door
Vancoille Cam. mits 7.50 te maande.
Koop 8. — WOONHUIS, groot 1 a. 50 ca. Sektie A. ex
283q. Gebruikt door Callens Teoph. mits 13 fr. te maande.
Koop9. — WOONHUIS en land, groot 5 a 80 ca.
Sectie A 289q ex 288a ex 290a. Boom- en haagprijs
20 fr. Gebruikt door Ameye Cam. mits 11 fr. te maande.
Koop 10. — WOONHUIS en land, groot 6 a. 10 ca.
Sektie A. 289e ex 288a 290a. Boom- en haagprijs 10 fr.
Gebruikt door Ameye Jules, mits 10,50 fr. te maande.
Koop 11. — Een perceel HOOILAND, 21 a. 90 ca.
Sektie A. 287, 291 ex 288a. Gebruikt door Berlantont
Cyriel. mits 50 fr. ’s jaars tot 1 October 1921.
De oorlogsschade wordt mede verkecht.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
1/2 0/o Instelpenning.
I N S T E L op D i n s d a g , 2 5 J a n u a r i 1 9 2 1 ,
T O E S L A G op D i n s d a g 8 F e b r u a r i 1 9 2 1 , telkens

A L ’INN O VATIO N

om 2 ure namiddag, in de gehoorzaal van het VRE
DEGERECHT, “ in den Hert, te Iseghem.

om 2 ure namiddag, te Emelghem in 'T HOP VAN
COMMERCE, bewoond door Emiel Vermaete.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te voor
zien van hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner
geboorteakt.

Kantoor van den Notaris LE CORBESIER te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING van een

9, Kuiperstraat, BRU G G E.

OPENBARE VERKOOPING VAN
Twee onlangs nieuwe

Huis het goedkoopst verkoopende van gansoh Belgie.

W O O N H U IZE N

Hofstedeken en Land

GROOTE

MAGAZIJNEN

Zitdagen :
TOESLAG

V r i j d a g 21

Janu ari

1921,

waaronder

Maandag 17 Januari en volgende dagen

de herberg “ De halve Liter,, en landen

ALGEMEENETENTOONSTELLING EN VERKOOP

te EMELGHEM, Baronstraat.

VAN

KOOP I.
Een WOONHUIS 'met afhankelijkheden, zijnde de
herberg “ De halve Liter „ en erve, staande en gelegen
te Emelghem, Baronstraat, in ’t kadaster bekend Sektie
A n° 185k en deel van nummer 1851, groot 2 a. 40 cent.
Bewoond door Jufvr. Elisa Casteleyn, onvergeld, tot
den 1« der 3de maand ^rolgende den toeslag.

W

I T

Alles artikelen van
goedkoope prijzen,

G

O

E

allereerste

Volledig assortiment

D

kwaliteit

—

aan

verbazend

Overgroote Occasiën

Het is in het belang van iedereen onze magazijnen te bezoeken of onze
speciale kataloog en prijzen te vragen.
Zendingen in Provintie. — Franco vracht en inpakking voor alle best«llingen van af 75 fr.

f

j
^
4

OPENING VAN HET HUIS

!

I V . M O Y A E fiT -D E V O L O E fiE
^

f

Een WOONHUIS met afhanklijkheden en medegaande
erve, staande nevens het voorgaande, in ’t kadaster
bekend Sektie A n. 185L en deel van n. 1851, groot
1 a. 85 cent.
Bewoond door H. Casteleyn-Gregoor, mits 12 fr. per
maand tot 1 October 1922.
KOOP III.
Een perceel LAND, nevens koop II, in ’t kadaster
bekend Sektie A deel van n. 1851, groot 4 a. 70 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.
KOOP IV.
Een perceel LAND, nevens koop III, in ’t kadaster
bekend Sektie A deel van n. 185*, groot 4 a. 90 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.
KOOP V.
Een perceel LAND, nevens koop IV, in ’t kadaster
bekend Sektie A deel van n. 1851, groot 5 a. 30 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

ZITTING :

TOESLAG op Dinsdag 18 Jannari 1921,
om 2 ure namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht
te Iseghem.

OPENBARE

Rousselarestraat, 6 ISEGHEM-

V E RK O O P IN G

van de welgekende

H E R B E R G « De P a u w >
------- ^

K U N ST -F O T O

M O D E R N E

—

te

IN B IO H T IN G

Laatste nieuwigheden met de papieren Gevaert op CMoro-Bromure
H

fo to - s c h e ts ,

s a n g u in e

K A D ERS IN A L L E

S T IJL E N

= = = = =

£

GROOTHANDEL in MARGARINNEN
R

“

GROOT W O O N H U IS

E XPER T-C O M PTA B LE

staande en gelegen

O V E R S L A G : Maandag 17 Januari 1 9 2 1 ,
om 1 ure namiddag te Ardoye, ter herberg “ St Anna „
Statiestraat, van :

V E R K O O P IN G

van een schoon

OPENBARE VERKOOPING
van een

Kantoor van den Notaris DEPLA Ardoye.

alle slach vau MEUBELS en

OPENBARE

ZIXDAC3 - :

VERANDERING VAN WOONST
van

E Y E

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en
Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in handelsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen
(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN,
enz.)

De heeren J. Wolfcarius, L. Verduyn en A. Vanwalleghsm zullen aan den prijskamp geen deelnemen.

De Fabriek

A M

H A N D E L S IN G É N IE U R ,

STAD ISEGHEM
a) Het Huis bewoond door Cyriel Rommel zijnde de
herberg De Kortelceer. groot twee aren vijf centiaren.
Ingesteld 1000 fr.
Y>) Het Huis bewoond door Ivo Yanhaverbeke, ge
hucht “ de Kortekeer „ groot twee aren vijf centiaren.
Ingesteld 1000 fr.
c) Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.
Ingesteld 600 fr.
d) Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.
Ingesteld 600 fr.
GEMEENTE LEDEGHEM
e) Land groot 23 aren gehucht “ de Sinte Pieter „.
Ingesteld 1225 fr.
f) Huis in puinen groot 21 aren 24 centiaren.
Ingesteld 1000 fr.
g) Suikerijast in puinen groot 15 aren 71 centiaren.
Ingesteld 800 fr.
OVERSLAG Donderdag: 27 Januari 1921,
ter Herberg Au Café de la Poste, gehouden door den
medeverkooper Henri CLAEYS, Statiestraat te Ledeghem
om twee uren namiddag.

MATRASSEN

R ö GER

a

y m

o

M a rk tstra a t,

BELLA
IN VRAC, KILOS
1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

n

d

44,

A

De Koningin der Margarinnen

M ERVEILLE

PILOT
ENGELSCH
FABRIKAAT

beter dan boter

=

PASTA

TOESLAG op Donderdag1 27 Jan. 1921
om 1 ure namiddag in de herberg “ DE PAUW „ te OosRoosebeke, langst den steenweg van Oost-Roosebeke naar
Ingelmnnster.

IS E G H E M .

V

D« Notaris Doasehe1 te Oost-Roosebeke zal
met tusschenkomst van den Notaris Le Gortoesier, te Iseghem. openbaar verkoopen :
GEMEENTE OOST-ROOSEBEKE.
Koop Een. — Huis stalling, tuin, boomgaard en land,
gelegen langs de kalsijde van Ingelmunster naar Oost-Roo
sebeke, groot 77 a. 40 ca. sectie E nummer 1180b-l 182a1178-1176a en deel 1183. Boom- en haagprijs 500.
Koop Twee. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Drie. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Vier. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Vijf. —Lend, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Zes. — Land, groot 31 a. 60 ca. sektie Ë deel 1183.
Koop Zeven — Hooiland langs de Mandei, groot 13 a.
70 ca. sektie D nummer 337. Al de koopen te samen ge
bruikt door Adolf Oecaevele, mits 500 fr. ’s jaars en de
lasten tot 1 November 1923.
Zitting :

M A E S

AXA
K

en medegaande LAND
O o s t- R o o s e b e k e .

BONA
VRAC EN
1/2 KILOS

vier Woonhuizen en Land
tes IIVGKLIVCUIVSTEEl.
De Notaris I _ i 3 G o r t o a « i l o f , te Iseghem
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der
wet van 12 Jnni 1816 en ten overstaan van den Heer
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen:
GEMEENTE INGELMUNSTER.
Koop Een. ?— Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten
kadaster bekend sektie D nummer 340g en deel van
nummer 340e, groot volgens meting 3 aren 70 centiaren
palende noord aan de Heirwegstraat.
Bewoond door Theofiel Goeminne mits 15 fr. te maande.
Koop Twee. — Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten
kadaster bekend sektie D nummer 340f en deel van
340e, groot volgens meting 6 aren 88 centiaren palende
west aan de Heirwegstraat.
Bewoond door Bruno D’Hondt mits 16,25 fr. te maande
Boom en haigprijs honderd vijf en twintig franks.
Koop Drij. — Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, g'staan en gelegen te Ingelmunster, ten kadaster
bekend Sektie D. nummer 340i en deel van nummer
340h, groot volgens meting 10 aren 27 centiaren, pa
lende zuid en west de Heirwegtsraat.
Bewoond door Declercq mits 15,60 te maande.
Koop Vier. — Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden gestaan en gelegen te Ingelmuns er ten ka
daster bekend sektie D nummer 340k en deel van num
mer 340h, groot volgens meting 2 aren 77 centiaren
palende west de Heirwegstraat.
Bewoond door Henri Vandt mits 15,60 te traande.
Koop Vijf — Een HOFSTEDEKEN bestaande uit
schuur, stalling, verdere gerieven, boomgaard en land,
gestaan en gelegen te Ingelmunster. ten kadaster be
kend sektie D nummers 254a-256a-257a-258 en 259s, groot
volgens meting 2 h. 25 a. 95 cent ; palende noord de
Steenweg van Ingelmunster naar Iseghem.
Verpacht tot 30 September 1926 aan Camille Wind«ls
mits 500 fr. s’ jaars boven de lasten.
Boom en haagprijs acht honderd frs.
Zitting :

TOESLAG op Vrijdag 28 Jannari 1921,
om 2 are namiddag ter zittingszaal van het VREDEGE
RECHT te Iseghem, ter herberg * De Groote Hert. „

W IS S E L K O E R S .
Amsterdam (guld.)
Londen (p. sterl.)
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italie
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

5.05 0/0 5.17 0/0
58.25 0/0 58.50 0/0
94.82 1/2 95 32 1/2
21.00 3/8 23.00 3/8
15.43 3/4 15.53 3/4
205 1/2
209 1/2
242 0/0
246 0/0
52 1/4
56 1/4
333 0/0 337 0/2
272 0/0
278 0/0
265 1/4 269 1/4
13.50 0/0 13.70 0/0
19 1/4
23 1/4
16 1/2
20 1/2

- • CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - (BELGISCH GrRONDCREDIET)
IV a a m lo o z e

] V Ia a ts c b .a p p ij

g e s tic lit i n

1 S 3 5

Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.
H V D / V r U t f t f l f I fi’ P’ V ï'V n . f r W

°P den voet van merkelijk verminderde tarieven zonder
^ orafgaand0lijke kosten namelijk om het aankoopen

EGO

van Huizen en Gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.

IN 1/2 KILOS

{Geld, opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten).

RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling, bij
sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldige kapitaal.

CURA
IN VRAC EN
1/2 KILOS

— Lijfrenten en Levensverzekeringen

—

A k l i r r n t i n n A 1 13) n/rv gewaarborgd : 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door
v J l H I g d l l o I l ‘v '■!“ u / 0 het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).
De Algemeene Spaar- en Pensioenkas ea het Amortissementsfonds _van de Leening van den Onaf
hankclijken Congostaat bezitten voor 8,400,000 frank van die obligatien.
Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, hunne terugbetaling eu de betaling der
koeponi iich wenden tot den heer 0MER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, K0ÜTBIJK.

HUIS
SUIKERBAKKERIJ
Huis Ed.MAES-NAERT J. Vanl;mdeffhein-B(‘li
DEmDER-TBRSCHlEïE
leshe Vat) Lafjdecjbetr) RobertSchilder-Glazenmaker
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM

— (recht op de Marktstraat)

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.

GRAVINNESTRAAT, 24,

de Pélichystraat, 18. ISEGHEM

- INGELMUNSTER -

Hout- Marmer en Sieraadscbilderiogen

O h ocolad e —- JPraliurien

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen

SPOEDIGE BEDIENING.

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten

IN D£ PL4STR0N~

BESTELLING TEN H U IZE
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

M a r k ts tr a at, 4:4z, Iseg-hem .

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen

GORSETS Merk H D B.

GENADIGE PRIJZEN.

Voortverkoop in ’t groot van Suikerbakkerartikels

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN
v o o r MANNEN- e n VROUWENKLEERMAAKSTERS

Specialiteit van

VERWEN EN VERNISSEN

BIJZONDERE KEUS VAN

SGH OONEea F IJN E G E B A K K E N

Teruggekomen van den soldatendienst kom ik
mij aanbevelen voor alle slach van TIMMERWERK
en het maken van MEUBELS aan de voordeeligste
voorwaardea.

Valére ROUSSEAU-VANSTEENKiSTE,

Vensterramen met glas en sloten aan voor
deelige voorwaarden. Adres ten bureele van
’t iblad.

Krekelmotestraat, 379,
bij de Paters Kerk, Iseghem.

UURWERKEN

W ilt gij gekleed gaan naar

D E LA A T ST E M O D E L L E N
en

uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R A F G E W E R K T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof

voor Heeren en Damen in goud, zilver en nickel

MEESTERKLEERMAKER

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen
Groote keus van Ringen en Kettingen

Spoedige Bediening.

TROUW RINGEN aan voordeelige prijzen

Rouwe in 24 wen.

—

RIJKE KEUS VAN STOFFEN

HEISTELLINGEN
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen

in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt

E LLEGOEDEREN

van goud- zilveren en diamanten PARU REN

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
W ORDEN GEGRAVEERD

ALLES WORDT TEN HUIZE
— IN VOLLE jVERTROUWEN AFGEWERKT.

Specialiteit van Plastrons

Mevrouw WYKES
(volgens « mu f»to)

W itte en F an tasie H em den
MODELLEN VAN COLS, enz.

ALLE

-

enz.

Genadige prijzen,

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
S t Hiloniusstraat, 6, IS E G H EM .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren,
Vernissen, Meubeipapier.
Bereiding van alle slach van verven voor die wil
zelve schilderen.
— Eerlijke en trouwe bediening —
Zuivere en goede waren.

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

Henri ïa n ttr a -L a p r e
KASTEELSTRAAT, 10

-----------------

ISEGHEM

--------------—

Extra Stout en Jannekens bier
van de Modalbrouwarij Gebraaders Calleliaat, Wieze
- - B ock «X
X Pilsen - in kleine en groote flesschen

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

A. Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van schoenen
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toebehoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen

In coutil of leder ;
Levert alle slach onderleder en belast zich met
allerhande Herstellingen
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

NIEUWS!

NIEUWS!

S C H U R F T

NIEUWS!

EN J I C H T

van alle gedaante genezen door
O n c t io n A n g e l i n i aan 5,50fr.d e pot.

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexifi Pl3iiipjDat<b
De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen
zijn de
“ B orstpillen Lalem an „
alleen te verkrijgen in de

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN
BIJ

Sjlv. Seynaeve-Huysentruyt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

M RS. W Y K E S (from photol

alle slach van

goede, schoone en sterke STOVEN

Onophoudende pijn in den rug
Snelle en Volledige Genezing
Wordt gij s’ morgens wakker niet
een gevoel van loomte en moeiheid,
van stijfheid in de gewrichten en een
vuilen smaak in den mond? W ordt gij
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of den rug gewaar’Voelt gij u
zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja,
dan moet gij u laten verzorgen w«gens
stoornis in de lenden. Kr hapert wat
aan uwe lenden en het giftige pisguur,
dat zou moeten afgescheiden worden,
blijft in t’ bloed. De pillen De Witt
voor lenden en blaas hebben een vol
maakten bijval genoten in duizenden
gevallen en uit alle werelddeelen
stroomen one de getuigenissen toe.
Mev. Wykes, 23, Victoriastreet,
Nuneaton, schreef in 1912 :
« Gedurende meer dan 7 jaar heb ik
een vreeselijke lendenziekte moeten
doorstaan en heb heel scherpe pijnen
in den rug geleden. Ik heb meermae.li,
gedurende dit lange lijdenetijdperk,
in zorgwekkenden toestand verkeerd
wanneer de pijn me vooral in den rug
en in de lenden te pakken had. Toen
ik mij moest bukken onderstond ik
een echte marteling en de minste
beweging deed mij pijn. Ik was al*
een schroef geklemd, die meer en meer
toeneep. >Tk beproefde verschillende
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aanduide. Maar
niets scheen mij te kunnen redden. In
den beginne van 1913 hoorde Ik van de
pillen De Witt voor lenden en blaas
spreken en ik besloot ze te beproeven.

aan zeer voordeelige prijzen
— buiten alle concurentie —

« Ik ben gelukkig zulks gedaan te
hebben want ik voelde mij ontlast van
de eerste dosis af. Ik kocht eene twee
de doos aan bij deu Heer Bakker,
Abeystraat, en ik voelde mij dadelijk
beter. Ik werd vlugger en werkzamer
en ik voelde mij een heel andere
vrouw. Ziende dat ik goed beterde,
besloot ik mij volledig te genozen en
ik ben verheugd te kunnen zeggen dat
zulks gelukt is, want gedurende de
laatste twaalf maand ben ik geheel
bevrijd geworden van mijn vroegere
kwalen en ik ondervond niet de
minste pijn meer in den rug. »
Bijna 3 jaar lat«r, in April 1916,
schreef Mev. Wykes :
« De pillen De Witt voor lenden en
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den
minsten twijfel daaromtrent. De pil
len zal ik steeds met een gevoeld van
diepe erkentelijkheid aan leder aanbe
velen. »
Kunt gij, ten overstaan van deze
verheerlijkende getuigenis voortgaan
te lijden sonder een proef te nemen
met de pillen De Witt voor lenden en
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rheumatisme,
jicht, lumbago, heupjioht, ziekten en
sinking der blaas, steen en Brightsiokte(niersiekte). Steeds brengen zij u
ontlasting. Ka 24 uren nemen de pij
nen af en een zekere blauwheid de*- pis
bewijst dat het geneesmiddel£de
lenden doorgetrokken is e» begonnen
is zijne werking uit te oefenen.

VEL O S
Banden en toebehoorten van alle merken.
H ERSTELLINGEN.

Trouwe en spoedige bediening.
•

LENDEN

en

a lw a a r u itle g en ge b ru ik w ijz e n zu llen
ve rsch aft w orden.

GEN EZEN ?
Mynheer PL LALEMAN-GHEKIERE
Apotheker
ISEGHEM
Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezegen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „
ebt aangeprezen
Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne
pijnen en smarten zijn door liet geneesmiddel
PHILIPPART „ verdwenen.
Met mijnen hertehjken dank groet ik U.

g

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73

V E R V O E R D IE N S T .
ERNEST DEVOS, Bruggestraat, 29, Iseghem
zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen
den Maandag, den Donderdag naar Wervick
en Meenen.
m E
K .O O F *
Per occasie, een traamkarre en peerdalaam,
bij Ernest Devos, Brugstraat, 29.
HUIS VAN VERTROUWEN

VAN

ü GHEM.

Ik gelast mij ook met het

SPIEGELS.

Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel
DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55, ISEGHEM
Ci GAS EN CTSÄKSTTS N
der best gekende merken

TABAK : Inlaidsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen

Verkoop in 't groot en in 't klein.

IN DE G O U D EN P L U IM

BLAAS

SintoMÉmÉ
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FA BRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkieederen
Groote keus voor alle slach van witte roks,
satine laine, moirette 'en zijde

- WITTE en GEKLEURDE MANSHEMQEN ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem

VERTROUWEN

specialiteit van Tanden en Gebitten
ce raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen),,
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat,

Rousselare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

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 vau 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen ea alle verschillige modellen van bril en
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver,
doublé, nickel en staal, en waarran de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nefc van af 3 fr.
t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPBIJZEN.
Het huis is ook voorzien van eeneu schoonen keus jumelien, lougues-vues, barometers en kunstoegen.
Specialiteit van thermometers voor broeimaohieuen, brouwerijen, baden en kernen ; maiimathermometers ;
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..
Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

B IJ

H£RKMKKEN vat! oude

opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELAKE
HUIS

•

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux,
Gravuren, Deurplakken,
Portratten-Slazen, Glazenpannen.

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gü de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen
De Witt, voor lenden en blaas, aan
te schaffen, met blauw stempel op
den stop, zend de tegenwaarde aan
het dichtbijgelegen depot en de pillen
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt soader merk.
De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.
E.-C. De W itt et O0, 22, rue de la
Glacière, Bruxelles.
Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53,
Marktstraat; LALEMAN, 2, Bruggestraat.

Waarom wordt het huis, G. HoetAnne, na 36 jaren bestaan, door
de H. H. Oogmeesters, meer en
meer aanbevolen ?

•

BEKOMEN

M eeienstraat, IS

Indien gij de pillen koopt, verzeker
u dat het echte pillen De Witt zijn, in
witte doozen met drukwerk in blauw
en goud verpakt en op de flesch een
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de
teweeggebrachte verlossing. Indien
gij dienaangaande andere inlichtingen
wenscht, stuur dan een kaartbrief
aan de toebereiders E.-O. I)e Witt
and C° Ltd, East Croydon, London,
met vermelding van dit aanschrijven.
De pillen De Witt, voor lenden en
blaas, worden in alle apotheken in

G. HOET-ANNE,

•

in

Opvolger van A. RODENBACH.
Brugstraat, 3, ISEGHEM.

•
TE

De Pillen De Witt
VOOR

•

huize,

eu

heeft

hoegenaamd

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er Is altijd een oogmeester tan iedar beschikking.

met

J ava Sterk — D u b b e l Sterk
^V estm inster Stout
Schoth-ale — I?âle-ale.
V erkoop

van

"Wijnen.

HANDEL in KOLEN.
PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GEGARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij
S abbe-Brulez , Reeperstraat, 3, te Emelghem.

