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N IEUW JAAR.
W ij wenschen aan al onze » lezers en ook 

aan alle familien uit Iseghem en omliggende 
een gelukkig en zalig Nieuwjaar.

Er kan toch zooveel voorvallen in den loop 
van een jaar. Twaalf maanden zijn toch zoo 
lang als ze nog moeten komen, en geluk en 
ongeluk, voorspoed en tegenspoed volgen mal
kaar dikwijls zoo rap op. Wij beleven nog 
altijd moeilijke tijden, en de eerste maanden 
van het nieuw jaar zullen misschien wel buiten
gewoon lastige maanden zijn ingezien de crisis 
die handel en nijverheid en werk bedreigt. 
Daarom wenschen wij nog te meer welstand 
en geluk aan alle familien en aan alle standen. 
Mochten alle burgers, alle landbouwers alle 
werklieden een gelukkig jaar beleven

Tot bevordering van dat geluk wenschen 
wij ook goede overeenkomst tusschen de 
standen en in eiken stand, ’t Is toch zoo aan
genaam als er samenwerking en geene ver
deeldheid is. Daarom wenschen wij ook, voor 
't algemeen welzijn, dat, met de aanstaande 
gemeentekiezing, alle katholieken eendrachtig 
samenwerken tot verdediging van alle stoffe
lijke en godsdienstige en zedelijke belangen.

t Jaar 1920.
’t Jaar '20 is in de eeuwigheid, ’t was een 

schrikkeljaar ’n dag langer dan vele andere, 
’t en heeft daarom niet meer gegeven.

Kamers en Senaat hebben weinig deugdelijk 
werk verricht. De herziening der grondwet 
gaat traag vooruit, en ’t werk dat verricht 
wordt is nog eene mislukte bakte Voor wat 
het stemrecht betreft, de vrouw krijgt het voor 
de gemeente,, voor Kamers en Senaat niet. 
In alle landen die een beetje vooruitstrevend 
zijn wordt de vrouwe gelijk gesteld met de 
man. In Belgie niet. Socialisten en liberalen 
en durven ’t niet geven, ze zeggen : de vrouw 
en is niet politiek ontwikkeld. Liberalen en so
cialisten, ’t is gij die niet ontwikkeld en zijt, 
ge zijt achteruitkruipers, g’en zijt niet voor 
’t recht, ge zijt voor uw postje ; uit vreeze 
dat de vrouw u zou kunnen afstemmen zegt 
ge : * de,vrouw en heeft geen verstand van kie
zen ». In den vreemde lachen ze met Belgie en 
ze hebben gelijk. De roode en blauwe klieke 
maakt ons belachelijk.

In de Kamers werd er nagenoeg evenveel ge
sproken als andere jaren ; doch daar de kamer- 
heeren nu 12000 fr. winnen in plaats van 4000 
de redevoeringen die ze uitspreken en de wetten 
die ze stemmen kosten driemaal meer. Z’en 
zijn er niet beter om.
Zie eens naar de nieuwe wetten die wij hebben : 

de pachtwet, waarvan sommige artikels op 
zooveel manieren kunnen uitgelegd worden dat 
iedere rechter de zijne heeft, en nog mag von
nissen volgens de omstandigheden. Dat is ’t werk 
van Vandervelde. Hij is socialist, geheel de 
wereld weet dat ; 't zijn er die zeggen dat 
hij veel verstand heeft, en ’t en is uit zijn 
werk niet dat men ’t kan besluiten.

De belastingswet dan 1 W ij hebben groote 
papieren gekregen om in te vullen, en de ont
vangers zelve, die nochtans van den stiel zijn, 
en weten zelf niet wat wij daar moeten opzetten, 
’t Is eene wet die zoo goed als doodgeboren 
is. — De wet op de oorlogswinsten ging de 
staatskassen vullen ten onkoste van al die binst 
den oorlog door woekerhandel hun zakken 
gevuld hadden. Hoe velen, die zelf aan ’t hoofd 
stonden van benden woekeraars en hebben nog 
geenen cent betaald, ja zijn nog van de eersten 
geweest om oorlogschade te krijgen.

En de oorlogsschade ! Er is nu reeds een 
minister twee drie versleten om de wet op 
schadevergoeding te doen toepassen. Machtig 
veelcommissarissen, bureeloversten, bureelratten, 
hoofd- en toegevoegde heerschappen van alle 
kleur, pluimen en benamingen, komende van 
overal uitgeweerd van de verwoeste streke, 
kennis hebbende van alles uitgenomen van 
’t werk dat ze moeten d:en, van de streek 
die ze moeten, herstellen, en van 't volk die 
ze moeten helpen, hebben die ministers ter 
zijde gestaan. — ’t Zitten te Brussel bureelen 
vol, ’t wonen in front barakken vol, ’t rijden 
en rotsen er langs wegen en straten automo- 
biels vol. Ze worden regelmatig en wel betaald, 
en duizende arme dutsen die noch schotel noch 
lepel meer en hebben, en noch bureel noch 
barak die menschelijk is om in te wonen lijden 
koude en gebrek en wachten vruchteloos achter 
hulp en onderstand Rijke koolmijnen en me
taalnijverheden, die niet en weten waar be
lenden met hunne woekerwinsten, en ’t vierde 
van de schade niet en leden die in ’t verwoeste 
Vlaanderen aangericht werd, hebben drie vier 
maal meer gekregen dan Vlaanderen. Walen 
en Vlamingen zullen voortaan gelijk zijn in 
rechte en in feite : dat werd beloofd ; de Walen 
kregen ’t geld en de Vlaming«n hebben ’t wachten.

In Kamers en Senaat wordt er reke aange

sproken van sparen en bezuinigen, en terwijl 
men van sparen spreekt wordt het geld ge
broken met hamers. Noodelooze bureelratterij, 
postjes waar niats te doen en is en die vet 
betaald worden, geschrijf en papiervullinge 
die niets op en brengt en stukken van men
schen kost, en zooveel andere dingen ten on
domme gedaan 1 ’t zal mij duist lezers allichte 
de moeite weerd zijn nog een nieuw ministerie 
in te richten : ’t ministerie van nuttelooze 
werken. Socialist Destrée, onze minister van 
goddelooze zedeleer kan er eenige van zijn 
nieuwe schoolopzieners in steken, die toch ten 
optelle loopen, als er dan eenige ratten uit 
het oud Albertfonds bijkomen, en eenthoeveel 
andere waalsche postjesjagers ’t zou allichte 
gevormd zijn. Voor werk en zouden ze niet moe
ten bekommerd zijn, en wat het betalen betreft 
’t is wij die daarmee zouden belast4worden.

De vlaamsche wet is gestemd in de Kamers 
en de Senatoren die in groote meerderheid 
franschgezind zijn gaan al doen wat zij kun
nen om die wet te doen verongelukken In 
honderden van waalsche gemeenten worden 
motien en dagorden gestemd om 'den Senaat 
te vragen die wet te verwerpen. Veel vlaamsche 
gemeenteraden vragen en wenschen dat de wet 
gestemd worde Andere, en Iseghem is van 
’t getal, vinden dat zulks buiten hunne bevoegd
heid is. Zij steunen zich (dat en is van mijn 
vlaamsch niet) op de belasten van ’t nieuw 
ministerie enz. enz. Dat is onverstandig. Alzoo 
laten zij bij de senatoren den indruk ontstaan 
dat het land eer tegen dan voor de wet is, 
en wij en komen alzoo nooit tot ons recht

Minister Destrée, die plechtig beloofd had 
de schoolwet na te leven, en geen schoolstrijd 
te voeren, begint opentlijk de kristene opvoe
ding onzer kinderen te bekampen. Waar men 
zijn ministerieele besluiten wil naleven wordt 
het onmogelijk de kinderen noch binst de 
schooluren te laten te biechten gaan. — Het 
boekje van onzen grootsten geschiedschrijver 
Godefroid Kurth, de Geschiedenis van Belgie, 
een echt meesterwerk is van de lijst der 
schoolboeken geschrapt omdat het voor de 
kinderen niet en verzwijgt wat de Katholieke 
Kerk heeft bijgedragen tot de beschaving en 
de ontwikkeling van ons land. De verbeterings- 
raad voor ’t onderwijs bestaat voor de groote 
meerderheid uit goddeloozen en vrijmetselaars, 
’t Zijn zij die voortaan zullen zeggen wat onze 
kinderen moeten leeren. De geschiedenis zal 
eenzijdig goddeloos zijn, men zal goddelooze 
zedeleer verplichtend maken.

Katholieken opgelet : waakt op de ziele van 
uwe kinderen ! ’t jaar 20 heeft den schoolstrijd 
ingesteld.

Wij hebben reeds een woord gezeid over 
de verwoeste streke ; is er veel nog ongedaan, 
toch staan wij in bewondering voor het groot 
werk dat er reeds verricht werd. ’ De Staat, 
’t is waar is tot nu toe aan zijn zending te 
kort gebleven doch nu hebben wij in M. Van- 
devyvere eenen minister die bekwaamheid heeft 
en wilskracht, en daarbij ’t volk en de streke 
kent. Kan hij geen mirakels doen, hij zal ten 
minste doen wat mogelijk is. Geholpen door 
den Boerenbond, door de heidemaatschappij 
en door den taaien moed van onze landelijke 
bevolking, zal hij zijn werk vooruitdrijven, 
en wij en twijfelen niet af, tegen dat het 
nieuwe jaar t’enden is, zal de verwoeste streek 
een ander en beter uitzicht hebben.

Niet zonder zorge, doch ook vol hope gaan 
wij het nieuwe jaar in hopende dat God het 
zal zegenen.

De Schoolstrijd is begonnen.
Het is nu uitgemaakt Minister Destree heeft 

gesproken : de zedenleer zonder God zal
opgedrongen worden aan af de kinderen.

Welke onrechtveerdigheid en gewetensver- 
knechting ? Zal Belgie immer blijven het land 
van den schoolstrijd ? De Minister heeft cijfers 
aaugegeven, cijfers die we niet kunnen kon- 
troleeren ; hij zegt dat op 446 812 leerlingen 
der aangenomen en aanneembare scholen, slechts 
316 ontslagen zijn van den leergang in gods
dienst en zedenleer. En op de 514.007 der 
gemeentescholen zijn er inet moeite 33.432 
ontslagen op een zoogezegd uitdrukkelijk  ver
langen der ouders. En die ouders hebben for
mulieren onderteekend, zonder te weten wat 
ze onderteekenden en met het gedacht, dat de 
kinderen de catechismus volgden in de kerk. 
Voor die kleine minderheid, zouden 96 %  der 
katholieke kinderen, een verminkt onierwijs 
krijgen. Minister Destree, heeft een strop ge
legd rond den hals van het katholiek onderwijs 
en dag voor dag zal hij aan het stioer trekken 
om het katholiek onderwijs te verwurgen. 
Geen zedenleer zonder God

voor katholieke kinderen 1

Neen Minister Destree, gij moet weg van 
uit uw ministerzetel 1 We hebben genoeg van
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huichelaarspolitiek. Gij verklaart dat : al de 
leerlingen zullen onderricht worden in de zeden
leer zonder God. Omdat er 3.5 %  zoogenaamde 
uitgesproken ongeloovigen zijn, moeten de 96 %  
het misschien ook worden ?

We blijven onverzettelijk. Voor ons bestaat 
er geen zedenleer zonder God ; zedenleer is ook 
godsdienst. Wie God doodzwijgt, misvormt het 
katholieke geweten, pleegt het grootste onrecht. 
God is hoofdzaak in ons leven ; wij dienen en 
beminnen God, en uit liefde tot God, beminnen 
wij onzen evenmensch. God bezielt al onze 
plichten.

Ik weet wel, dat gij in uwe spitsvoudigheid 
zegdet : “ de onderwijzer zal het voorschrift 
uitleggen : b. v. eert vader en moeder » -— en 
de priester zal het aanvullen : « dewijl God 
het gebied >. —  Doch voor ons is God geen 
gendarm geen bijzaak die kan gemist worden. 
Onze kinderen moeten niet gedresseerd worden 
gelijk apen, volgens voorschriften, die uit de 
lucht gegrepen zijn. — W ij leven om Goden 
voor God — God is de reden, de grondslag 
van alle zedelijke wetten, van de plicht ver
vulling.

Minister Destree noemt die oplossing van het 
schoolvraagstuk. : nationaal, de katholieke 
noemt hij : politieke. We hebben onzen buik 
vol van al het nationaal boekenbedrog. De 
Vlamingen en de katholieken zijn zoo nationaal 
als Minister Destree, maar gefopt en gekrenkt 
in  hun geweten, willen ze niet meer worden. 
Onze oplossing van het schoolvraagstuk, is 
godsdienstig, en heeft niets uit te staan met 
den politieken winkel van Belgie. Het is een 
gewetenskwestie.

Een zedenleer zonder God is tegen d,e katho
lieke leering. Deze opdringen, is den schoolstrijd 
doen uitbarsten. Minister Destree bekent het zelf : 
de « verbeteringsraad » had voorgesteld een 
leergang in te richten enkel voor de ontslagen 
leerlingen ; doch hij wilde er niet van weten 
om den priester en den onderwijzer niet in* 
den. strijd te brengen. Dus wanneer er b. v. 
1 0 %  leerlingen een zedenleer zonder God 
leeren, dan verwekt gij schoolstrijd. En als 
gij dezelfde zedenleer zonder God voorhoudt aan 
al de kinderen, wat dan ? Redeneert a. u. b. 
Daarbij die leergang strijdt tegen de wet, 
want volgens artikel 17 der wet, mag de 
leergang van zedenleer slechts door een bedienaar 
van den godsdienst gegeven worden.

Kristene oudersl Op voor de zielen uwer kinders!
Gij kent nu den toestand, de plannen van 

den Minister. In de jaren 79 was de school
strijd brutaler in haar optreden, en daarom 
m in geoaarlijk. Nu is ze sluwer ; het is een 
werk van langzame, stil verwurging. Het is 
de eerste stap om de schoolwet te ondermijnen. 
Oogen open ! want moest dit voorstel doorge
voerd worden dan zullen de godsdienstlessen 
als onnuttig, weldra als gevaarlijk bestempeld 
worden. Want ze zouden den onderwijzer en 
priester in den strijd brengen en schaden... 
aan het Nationaal belang.

Weg met de huichelaars ! met de gewetens- 
verkrachters ! Bmet de vrijheidsverdrukkers.

Op ! voor de zielen uwer kleinen. Geen lam
lendigheid komt hier te pas.

Minister Neujean.
Die man is liberaal en volbloedig Waal ; die 

man is Minister van Spoorwegen en noemt 
zich zelf verdraagzaam!... Zijn departement is 
geworden een politieken liberalen winkel met 
komiteitjes. Hij heeft 21 ambtenaren van zijn 
ministerie afgezegd. Waarom ? het waren nog- 
tans zeer bekwame mannen ! ja ... ze waren 
niet blauw genoeg en zijn vriendjes hoeven toch 
ook een plaatse ? Dat is de politiek van natio
naal herstel en bezuiniging, van hoogere na
tionale belangen.

Verkorting van militairen dienst.
De ruiterij en de bereden artillerie zullen in 

plaats van 17 maanden 13 maanden dienst 
hebben. Sommigen willen die verbetering doen 
doorgaan als komende van de socialistische 
Ministers. Daar is niets van. Het blijft het 
werk van omen M inister Vande Vijvere. 
Hem zij dank.

/ Geld sparen ! — Een vraagske I
De dame van een secialistischen Minister 

heeft onlangs een uitstapje gedaan naar Parijs 
met den regeeringsautomobiiel van haren echt

genoot.
W ij weten niet of zij belast was met eene 

ofBcieele zending, maar het schijnt dat mevrouw 
de Minister aan den automobiel heeft laten 
uitvoeren een heelen hoop » herstellingen », en 
dat de rekening, ten bedrage van 27.000 fr. 
door het ministerie werd betaald.

Een schoon voorbeeld van bezuiniging hé ?
De Standaard.

liuitenlandsch overzicht
Fiume.

’t Gaat een einde komen aan die avon
turen van d’Annunzio. Italie gaat er door me{
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vuile voeten, en de strijd woedt hevig rondom 
en in de bezette stad. Naar vermeld wordt 
hebben de Italiaansche troepen reeds 4Ü0 man 
dood en talrijke gekwetsten. D ’Annunzio wil 
de stad verdedigen tot den Iaatsten man, en 
ze ten gronde toe laten vernietigen. Ieder huis 
is in fort herschapen ; d’Annunzio’s soldaten 
hebben alles ondermijnd en willen ’t effenaan 
doen springen dat zij achteruittrekken.

’t Zal een einde aan komen, maar wat zal 
er van de ongelukkige stad overblijven. Rekent 
dat de inwoners van Fiume liever d’Annunzio 
zouden elders zien.

Rusland

De Bolchevisten, die nu vrij zijn in ’t Zuiden, 
en hunne macht voelen groeien, en zijn in 
’t geheel niet rtieer van zin de voorwaarden 
aan te nemen hun door Polen gesteld. Ze 
weigeren voortaan nog krijgsgevangenen vrij 
te laten, ze kunnen ons ook van passe komen 
zeggen zij, In plaats van naar vrede te gaan, 
bereiden ze dus eenen nieuwen oorlog.

America hgd reeds voor 55 milioen dollars 
kontrakten aangegaan met de Soviets. Nu zet 
het Martens, den russisschen gezant buiten 
en Rusland van zijnentwege zegt al de gesloten 
overeenkomsten op.

De Bolchevisten roeren opnieuw langs den 
kant van Georgie, waar ze nieuwe troepen 
naartoe gezonden hebben. Men vóórziet van 
hunnentwege eenen oorlog ig Lithauen, en langs 
den kant van Rumenie trekken ze ook sterke 
troepenmachten samen.

Dus nog oorlog in ’t verschiet.

Oppersilezie.
De volksstemming moet daar in Januari plaats 

hebben Frankrijk doet al wat ’t kan om stemming 
te maken voor Polen, en die niets anders dan 
fransche gazetten en leest zou lichtelijk denken 
dat Opper-Silezie Poolsch is of zoo goed.

Een Amerikaander, die lange ter plaatse ge
weest is, in een zeer ernstig boekwerk dat hij 
te Londen uitgeeft, leert ons den waren toe
stand. Opper-Silezie is, door zijne geschiedenis, 
door zijn volk, door zijn taie en door zijne 
gezindheid in overgroote meerderheid duitsch, 
al zijne belangen liggen langs Duitsche zijde 
en de uitslag der stemming en laat niet oen 
minsten twijfel over. Die peizen dat Opper- 
Silezie poolschgezind is en kennen er niets van. 

Griekenland.
Constantijn zal koning worden. Engeland 

zal hem herkennen ; in Rumenie isj een kabi- 
netskrisis op handen. Take Jonesku zou zijn 
ontslag nemen om niet verplicht te zijn mee 
te doen met de al te Constantynsche en duitsch- 
gezinde partij die in dat land opkomt 

Belgie Frankrijk Duitschland.

De franschgezinden van alhier hebben ge
jubeld om het fransch-belgische militair ver
bond. ’t Ging allichte tot een economisch verbond 
komen ook. ’t Was onze fransche vrienden 
van alhier en aldaar. W ij integendeel stonden 
tamelijk ongeloovig tegenover al die woorden
kramerij, en wij en hadden geen ongelijk.

Frankrijk stelde ’t verbond voor tot zijn 
profijt, en als er kwestie is van aan Belgie 
iets toe te geven en is Frankrijk niet t’huis.

Door alle soorten van invoerverboden leggen 
ze een voor een onze nijverheden dood. Met 
hunne stapelhuisrechten dooden ze de have 
van Antwerpen, de groote bronne van nationa
len rijkdom.

Duitschland integendeel handelt verstandiger 
en beter met ons : ’t stelt vtfor van Antwer
pen weer een aanleghave te maken voor 
duitsche scheepvaart, en ons gouvernement, 
waarvan de groote meerderheid franschgezind 
is, zal die voorstellen aanveerden, anders moet 
de Antwerpsche have dood, en Zeebrugge en 
kan nooit leven.

Door de kortzichtigheid en de eigenbaat- 
zuchtigheid van het fransch gouvernement wordt 
Belgie dus tot een handelsverbond met Duitsch
land gedreven.

’t Wordt tijd ook dat we een beetje voor 
ons zelven werken en niet altijd voor Frankrijk.

Nieuwjaargeschenken !!!
TE BEKOMEN

bij J. DE BUSSCHERE-30NTE
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EENDRACHT.
De gemeentekiezing nadert. Het zal eene nieu

wigheid zijn : het vrouwvolk moet stemmen ; het 
is maar gelijk het behoort.

Het zal ook eene nieuwigheid zijn dat het werk
volk zijne medezeggenschap in de bestierszaken 
van de gemeente zal uitbreiden. Dat is een logisch 
gevolg van het algemeen stemrecht. Elk denke 
erover gelijk hij wil, het zal zoo gebeuren. En 
het werkvolk, daarvan bewust, gaat zijnen gang 
en bereidt zijnen strijd.

Noodzakelijk zullen de burgers aan de werk
lieden zetels moeten afstaan, of zij zullen ze met 
geweld ontnomen worden. Eenige burgers, m'et 
hunne ouderwetsche vooroordeelen, kunnen daarte
gen niet op. Ze missen.

Ons Heere heeft ergens gezeid : Alle rijk dat 
tegen zichzelf verdeeld is, zal vergaan. De burge
rij zal aan deze wet niet ontsnappen, en als 't 
niet heelemaal verandert in Iseghem, wordtin 1921 
het bestier van de stad in handen van 't werkvolk 
overgegeven.

En moet het zóó gebeuren, zal dat nieuw be
stier den last en de verantwoordelijkheid wenschen 
te dragen ? Is het niet zeker, het is toch mogelijk.

Indien er gemis aan eendracht is in de katho
lieke rangen, het zal noch aan de werklieden, 
noch aan de boeren liegen. Het zal de algeheele 
schuld zijn van eenige veetezifters die nooit te
vreden zijn.

Het is jammer en zonde ! Stijn.

STADSN IEU W S
Twee vrouwen wierden verleden week op de 

Markt van hun geldbeugel ontlast. De dieven zijn 
tot nu onbekend gebleven.

— Dezen zomer is Karei Vandezande, oud 78 
jaar, gedecoreerde oud soldaat van Leopold den 
eersten en weduwenaar van Mathilde Busquaert, 
in den echt getreden met Louise Catteeuw weduwe 
van Bruno Vanden Berghe oud 78 jaren. Het echt
paar woont in de Ouckenstraat. Nu is Karei van 
de weke zoo ongelukkig van den zoldertrap gevallen 
dat hij erg gewond aan ’t hoofd door de geburen 
wierd opgeraapt. Eenige ureu nadien is Louise 
ook van denzelfden zoldertrap gevallen, met het 
ongelukkig gevolg haar been in twee plaatsen te 

breken.
Deze menschen zullen nu nog ten aller la&tste 

in ’t hospitaal of ’t oudmanhuis moeten verpleegd 
worden voor ’t einde van hun dagen, ’t is jammer 
’t waren twee brave oude menschen en ze hadden 
nu al zooveel afgezien met den oorlog.

; — Hoogt onderscheiding van %ege ’t Gouverne
ment, aam de bestuurleden der Spaar- en Lijfrent- 
kas van Iseghem, gesticht in de Xaverianen.

In Juli 1874 wierd er door den ieverigen en 
vooruitzienden volksman E. H. Vanden Driessche 
onderpastoor van Iseghem (1), midden de volks- 
w.erken der Xaverianen van Iseghem « De Spaar
kas » gesticht. M. Leander Vercruysse-Kosseel was 
er de eerste voorzitter van, en na hem M. Pieter 
Alóuis Verhamme-Impe tot zijn overlijden den 19 
Januari 1919. Nu is M. Emiel Dierick voorzitter, 
en M. Leon Crochon-Desmet sekretaris.

Om hunne bewezen diensten hebben eenige der 
leden van het bureel der Spaarkas de volgende 

-onderscheiding bekomen, voor meer nan 35 en 25 
jaren dienst.

Meer of 35 jaar dienst.
Burgerskruis 2 Klas

MM. Emiel Dierick, Leon Crochon, Camiel Bour^ 
geois, Albert Rosseel, Alberic Sintobin, — Ch.-Louis 
Cools en Alouis Scheldeman, beiden van Emelghem.

Meer of 25 jaar dienst.
Burgerlijke medalie i e Klas.

MM. Jules Bourgeois, Edmond Staelens en Adolf 
Windels.
, > De Spaarkas is eene van die nuttige instellingen, 
die aau werkman en burger onberekenbare diensten 
en voordeelen gedaan heeft, sedert haar bijna 50 
jarig bestaan. Immers, daar heeft de voorziene 
werkman en kleinen burger leeren sparen en ver
garen, « Een appelken tegen den dorst », zoo men 
zegt, voor droeve en dure tijden, zooals den oorlog, 
den ouderdom enz... Kleine burgers hebben er 
jaarlijksch een schoon sommetje geld gespaard, 
waarmede zij later, een huis, een hofstedeken,

iand, enz... gekocht hebben. Anderen hebben het 
lesteed in ’t aanleggen van eenen kleinen handel 

of nijverheid, en zijn nu fabrikant of koophan- 
delaar, winkelier enz...

Dat alles weten zij te danken aan de Spaarkas 
der Xaverianen. De Spaarkas is nog eene, onder 
de menigvuldige katholieke volkswerken, die meest 
deugd- gedaan heeft op Iseghem. Die Heeren die 
jaren lang onvergeld, alle Zondagen en binst de 
wekedagen zelve, al dat schrijfwerk gratis voor 
niet deden, komen nu van wege ’t gouvernement 
die diensten erkent te zien, en hun deze onder
scheiding gegeven te worden. Wij zijn gelukkig 
hun bij deze gelegenheid openbaren dank te mogen 
zeggen en ter zelver tijde aan onze medeburgers 
eens voor oogen te leggen al het stoffelijk en 
zedeiijk goed, welke zij hier gedaan hebben, 
sedert omtrent het 50jarig bestaan der Spaarkas.

Wij wenschen ze in volle gezondheid nog vele 
jaren voort te werken in de Spaarkas tot heil en 
voordeel van de bevolking van Iseghem.

— M. J. Vercoutere bouwkundige, den zoo ver
dienstelijken bestuurder der Stadsnijverheidsschool 
.komt van wege het gouvernement ridder benoemd 
■te worden der Kroonorde voor bewezen diensten.

—  Op Kerstdag was de groote zaal van de 
iCongregatie te klein voor de menigte die naar 
den feestavond opgekomen was. Zulke feesten 
doen waarlijk deugd omdat zij onderwijzen 

;en veredelen. Ook zal het Bestuur van den 
; Burgersbond nog zulke feestavonden inrichten
om te voldoen aan den wensch van zijne leden.

* — Zondag nacht werden vele familiën geheel 
de nacht erg gestoord door het lawijd dat 
kwam uit De Leeuw. Wij veronderstellen dat

Nota : E. H. Vanden Drieasche wierd geboren te 
; Ooteghem den 24 Augusti 1834, leerde 2 jaar latijn 
'bij zijnen onderpastoor M. Vanden Bogaerde, en 4 jaar 

s:te Meenen waar hij primus was in 1859. Te Rousselate 
verliet, bij de school van wijsbegeerte den 7 Maart 1861 
om Z H. den Paus te gaan verdedigen onder de 
5Zauaven Na verloop van een paar jaar, kwam hij 
'opnieuw de lessen van wijsbegeerte volgen en trad in 
: 't groot Seminarie te Brugge in 1S63. Hij kwam van 
Vladslop naar Iseghem den 25 Oot. 1871, en van hier 

■’ging ho over naar Eeghem, Varsser̂ are Oostkerke en 
•Sinte Kruis. Afgemat kwam hij ruste zoeken bij zijn 
,S" boon broeder, te Aelbeke en overleed er den 1 Feb. 
1901. M. Leander Vercruysse-Kosseel wierd geboren te 

"Iseghem den 7 Maart 1828 en overleed er den 6 Juni
1903..

die nachtstoornis op het Feestnummer niet en 
stond en dat het Bestuur daar geene schuld 
in heeft, maar ’t is alleszins jammer dat 
Kerstfeest ontaardt in een Brielfeest.

—  De lessen voor Boekhouden zijn nu ten 
einde. Ze werden gevolgd door 140 leden die 
regelmatig aanwezig waren. De Burgersbond 
zal zorgen voor nieuwe lessen in den loop van 
het jaar.

Onze Vakschool voor Schoenmakers.
Iedereen weet dat er hier ter stede eene 

vakschool bestaat, waar jaar uit jaar in, van 
’s morgens tot ’s avonds, het schoenmaken 
op methodische wijze wordt aangeleerd en 
iedereen is het eens om het nut en de nood
zakelijkheid van de school te erkennen Velen 
echter vermoeden niet welke opoffering de op
richting en het onderhoud der school gekost 
hebben en nog kosten.

De vakschool had tijdens den oorlog veel 
geleden ten gevolge van de vijandelijke be
zettingen en van de beschieting. De gebou
wen waren erg beschadigd, en hetfmateriaal was 
ten grootsten deele vernietigd of verdwenen 
Ondanks allerhande moeilijkheden heeft het 
Bestuur op eigen kosten de school heringericht 
en thans wordt aan een veertigtal leerlingen, 
in twee jaargangen, ingedeeld, eene degelijke 
vakopleiding gegeven door onze bekwame mees
ters L. Hoornaert en J. D ’Hondt. Tevens wordt 
er gezorgd voor hunne zedelijke opvoeding 
en hunne verdere verstandsontwikkeling door 
lessen in reken- en teekenkunde, gezondheids
leer en huishoudkunde Ook is de school het 
land dobr beroemd en werd nog onlangs door 
het Staatsbeheer van het Beroepsonderwijs als 

I  eene modelinrichting geprezen.
Doch de groote moeilijkheid en een voor

werp van gestadige kommer is, aan de leer
lingen geregeld hun werk te kunnen bezorgen.

Dank zij de offervaardigheid van de Heeren 
leden van den Beheenaad en van enkele fa
brikanten, die van het begin af het vakonder
wijs gesteund hebben, kon er regelmatig in de 
werkverschaffing voorzien worden. Doch de 
huidige krisis in de nijverheid liet zich ook 
in de vakschool gevoelen. Het werk vermin
derde van dag tot dag en wij voorzagen het 
tijdstip, waarop wij zouden genoodzaakt zijn 
de school te sluiten. Toen is de Bond der 
Schoenfabrikanten opgetreden. Overtuigd dat 
het vakonderwijs hoogst nuttig, ja noodzake
lijk is niet alleen in het belang der ambachts
lieden, maar ook in het belang der fabrikanten 
en der plaatselijke nijverheid, hebben de^eden 
van den Bond hun steun toegezeid aan de 
vakschool, en wat meer is, hebben zij allen 
de verbintenis aangegaan om aan de leerlingen 
werk te bezorgen. W ij aanzien het als een 
plicht hier openlijk deze edele daad toe te 
juichen en onzen oprechten dank te betuigen. 
Thans is de goede gang der school verzekerd 
en mogen zonder vrees de toekomst te ge- 
moet zien. Een bijzonder woord van dank aan 
den heer Emile Accou, afgevaardigde bij den 
Beheerraad, voor zijxie lofwaardige toewijding ; 
noch last noch moeite heeft hij ontzien om dezen 
uitslag te bekomen.

Om te sluiten drukken wij de hoop uit dat 
wij ook in het vervolg op de belangstelling 
en de ondersteuning van allen zullen mogen 
rekenen. De Bestuurder der Vakschool.

E. Van Cappel.

DEKRUiSKAPEL
Op nieuwjaarnacht ten twaalven gaan er hier 

altijd veel menschen naar het Kruis om O. L. H. 
een zalig nieuwjaar te wenschen : een schoon, 
oud, christen gebruik alzoo onze eerste gedachten 
en wenschen van het jaar God aan te bieden en 
zoo ook van Hem een zalig nieuwjaar voor ons en 
gansch de Stad af te smeeken.

Op den hoek der G-roenestraat stond er in de 
jaren 1700 een groot kruis zooals men er nu nog 
hier en daar te lande ziet op een heuveltje, 
waarschijnlijk met eene haag erronden een bidbank 
er voren. Dat kruis wierd veel bezocht en menig
vuldige gunsten en genezingen wierden er ver
kregen, zoo dat het kruis tot verre in den omtrek 
eene zekere vermaardheid verkregen had en voor 
mirakuleus wierd aanzien. De groote toeloop en 
godsvrucht tot het heilzame kruis zal aanleiding 
gegeven hebben tot het bouwen der kapel die in 
1750 voltrokken en den 3 Mei van dit jaar plechtig 
gewijd wierd. Van dan af wierd de Groenestraat 
de Kruisdreve genoemd en zoo heet ze nog.

Of nu de kapel gebouwd wierd door den heer 
van Iseghem is twijfelachtig : hij liet ze maken 
op zijnen grond, gelijk te dien tijde meest al de 
huizen in Iseghem op zijnen grond gebouwd 
wierden en waarvoor de eigenaars der huizen een 
jaarlijksche cijns te betalen hadden aan den prins. 
Het staat duidelijk in de geschiedenis van Iseghem 
door Kan. Tanghe dat hij de kapel liet maken ; 
had hij ze zelve gebouwd, dan zou er zeker wel 
gestaan hebben : hij deed ze maken ; daarom ben 
ik van oordeel dat de kapel gemaakt wierd door 
toedoen der ingezetenen met zijne toelating; te 
meer omdat er in het rekwest van den heer Eug. 
Parmentier toeziender der goederen in 1828 aan 
den hertog van Arenberg, ten einde de kapel aan 
de kerkfabriek van Iseghem te schenken, geschre
ven staat als volgt : Er bestaat tot Iseghem een 
zeer schoone kapel gebouwd op eenen grond aan 
uwe hoogheid toebehoorend. Ik heb de eer aan 
Monseigneur voor te stellen afstand te doen van 
zijne rechten zoowel ep den grond als op de kapel 
(er is altijd sprake van den grond).

De oude kapel wierd afgebroken ter oorzaak 
van openbaar nut en verplaatst in de nabijheid 
op den hoek der Hondstraat. De nieuwe kapel 
wierd plechtig gewijd den 8 September 1902.

Het is spijtig dat men den bouwtrant der oude 
kapel met haar groot eigenaardig uitzicht niet 
gevolgd heeft, in plaats van zoo een licht ondiep 
gebouw, dat in het geheel niet overeenstemt met 
het groot zwaar kruis waarvan men een deel heeft 
moeten afzagen vooraleer men het op den autaar kon 
plaatsen.

Bericht aan de Landbouwers.
Op Zondag 2 Januari 1921, om 3 ure namiddag, 

in de maandelijksche vergadering van den Boeren
bond, belangrijke voordracht over het volgende 
onderwerp :

Onze landbouw in betrek tot het voedingsvraag- 
stuk en den wisselkoers.

Spreker : M. Decock, bestuurder der H. Hart- 
school.

BURGERSBOND - ISEGHÊM.
Afdeeling Smeden. 

Leergang van Hoefsmederij.
Het bestuur van den Burgersbond brengt ter 

kennis der belanghebbenden, dat in de maand Januari 
1921, M. Scharlaken Louis, veeafts te Rousselare, 
door het ministerie van Landbouw aangesteld,laldaar 
de leergangen van hoefsmederij zal openen.

Zullen tot de lessen aangenomen worden al de 
hoefsmeden en personen die ervan aan hem de 
aanvraag zullen gedaan hebben.

Zij zullen daarna eene bijzondere uitnoodiging 
ontvangen.

De hoefsmeden moeten zich voorzien van de 
kleine werktuigen welke zij noodig hebben om 
het ijzer te maken en op te zetten.

ST iRFGEVALLEM .
Dinsdag is alhier geuitveerd en begraven den 

Fleer Camiel Kerckhof-Vandommele, zoon van 
Frederic en Coleta Dupont, geboren te Iseghem den
30 Mei 1842. ondervoorzitter der maatschappij 
« De Mandelkoor ».

Ter dier gelegenheid zullen wij de naaste weke 
hierover wat meer zeggen van de Mandelkoor sedert 
zijn stichting.

— Wierd ook te Iseghem begraven in hun fa
miliekelder Madame Julia Gheysens dochter van 
Heer Emile Gheysens-Linglez, geboren te Iseghem 
den 1 April 1877 gehuwd zijnde met M. Kahier, 
ontvanger yan het enregistrement. Zij wierd te 
Kousselare Donderdag 30 Dec. geuitveerd en den
zelfden dag te Iseghem begraven.

Dat hare ziel ruste in vrede.

ZORGEN VOOR MORGEN... SPAREN BAART 
ZOKGEN... Wilt gij zonder de minste bezorgd
heid nopens uwe spaarpenningen leven, wendt U 
in volle vertouwen tot onze agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

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

’sjaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen innersten 

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 voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

N. B — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Roger Desmedt, zv. Achile en Alexia Vermaut. 
—Noëlla Debaere, dv. Cyrillus, en Elisa Storme. — 
Paula Samoy, dv. Maurice en Angeline Houthoofd.
— Marie Baele, dv. Jules en Clementine Denayer.
— Roger Dejonghe zv. Gustave, en Juliene De- 
ceuninck. — Godelieve Demeulenaere. dv. Alfons en 
Odila Verhelst. — Leon Vroman, zv. Henri en 
Anna Huysentruyt.

STERFGEVALLEN :
Augusts Decroix,'borstelhoutm. 68 j. Natalia Bri

delance. — Camiel Kerckhof. wed. Florina Vandom- 
mele. — Marie Deblauwe, 4 m. dv. Gerard en Elisa 
Perneel. — Antoon Daelman, 2mzv. Henri en Adronie 
Devoldere. — Henri Vandenbussche, vuurm. 60 j. 
man van Rosalie Blomme. — Antoinette Nuyttens,
10 m. dv. Camille en Octavie Devos.

BEWEGING DER BEVOLK ING  
der Stad Iseghem,

Beweging op31 Dec. 1915 
Vermindering 

Vermeerdering

Vermindering

Vermeerdering 

Bevolkingop31 Dec. 1919

Man.
7378

4

Yrouw.
7281

19

Totaal
14654

15

7374 7300 14674
168 219 387

7206 7081 14287
265 210 475

6941 6871 13812
52 151 173

140ir

volgens de Kerkregisters.

JAAR 1920.
St Hiloniuskerk H. Hert

220 gedoopten 109 =  320

151

127 Huwelijken

geboorten 329 
sterfgevallen 221

26
44

1 Ö  =  221 

72 =  199

108 winst.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PA.TATENFRUITKAE, te koop bij 
Sabbe-Brulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

Schoone vensterramen met glas en sloten
te koop bij M. AMEYE-DECLERCQ, Gent- 
traat, 21, Iseg hem.

GEVRAAGD halve Schrijnwerkersgasten, bij Jules 
DENYS, Gentstraat N“ 33 Iseghem.

VERLOREN een Vellen Kraag, in de Rousselare- 
straat, op Kerstdag namiddag, van de Paterskerk 
tot den binnen van Iseghem ingaande, Den eer
lijken vinder zal een schoone belooning ^hebben, 
zoo hij het gevondene terug brengt, ten bureele 
van 't blad.

M ARKT PRIJZEN .
KORTRIJK. 27 Dcc. — Haver, 70 tot 75 ; 

peerdeboonen, 95 tot 100; aardappelen, 30 à 35 
Boter 18 à 19.00 Ir. de kilo; eieren ’t stuk, 0,84; 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 000 tot
000 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 130 tot
00 '; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
85 ; sodanitraat, 115.00; ammoniak, 150-000, 
suikerij, 87 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 23 tot 3i'; strooi, 15 tot 20.

STAD ISEGHEM

Openbaar en kosteloos onderwijs over

B O O M T E E L T
gegeven door M. Arthur LAG AST, Leeraar te Kortrijk 

voor 1921.

Het kollege van Burgemeester en Schepenen der Stad 
Iseghem maakt de belanghebbende kenbaar dat de al
hier ingerichte openbare en kostelooze lessen over Boom- 
kweek, zullen plaats hebben op de volgende Zondagen, 
telkens om 3 ure namiddag zeer stipt, in het lokaal 
van den Boomteëltkring DAMBERD, Gentstraat.

9 Januari — Algeraeene beschouwingen over fruitboom
teelt. — Aanleg van fruittuinen voor burgers liefheb
bers. — Aanleg van boomgaarden. — Bereiding van 
den grond. — Invloed der meststoffen — Zorgen binst 
en na de planting.

De lessen zullen regelmatig in de gazet aan
geduid worden.

B E R I C H T  :
De ondergeteekenden, aphothekers in stad, hebben 

de eer het publiek bekend te maken :
1) dat hunne apotheek ’s avonds om 8 ure ge

sloten is, gelijk zulks het gebruik is in allé an
dere steden. Degene die na 8 ure geneesmiddelen 
begeeren te bekomen, zullen verplicht zijn van
1 Januari 1921 voort, een bij taks van 50 c. 
te betalen.

2) dat, om te komen tot het inbrengen van 
de zondagrust, men vriendelijk verzocht wordt, 
zich den zondag namiddag zooveel mogelijk te 
onthouden geneesmiddelen te doen bereiden.

Laleman-Verhamme-Wyffels.

om het aankoopen of 
bouwen van huizen

te vergemakkelijken worden aan zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « BELGISCH GRONDKKEDIET » toege
staan .

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VERSEKE, Roussalarestraat, 25, Iseghem

VERANDER ING  VAN W OONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, GanLstraat,
is overgebracht naar de

de Pèliehystraat, 12, Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

L E E N I N G E N

AMEYER o g e r
H A N D E L S IN G É N Ié UR,

(Diploma, I. C. 1. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(AC CO U N T A N T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han- 

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingsn nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

Groote keus van STOVEN

V E L O S

Toebehoorten, Banden, enz.

Herstellingen

Sylï. SeynaeYe-Huysentruyt
Rousselarestraat, 137

I S E G H E M  =
•  •  •  •  •

BIJ

ACH. DEGEZELLE-VYNCKE
Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM.

B IJZO N D E R E  K EU S VAN

Cigaren voor Nieuwjaargeschenken
in a l le  p r i jz a n

OOK ALLE SLACH VAN 

Cigaretten, Tabac en Steenen Pijpen
Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55 , ISEGHEM

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in 't groot en in ’t klein.

TE BEKOMEN

bij Alberic ROSSELLE-NIAERTENS
Meenenstraat ISEG H EM ,

Glas, Spiegels, meubels, Vitreaux, Gravuren 
Oeurplakken, Portretten-Glazen Glazen pannen.

Ik gelast mij ook met het Erkwikken van oude 
Spiegels.

Genadige prijzen — Spoedige bediening.

*



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

Valère ROUSSEAU-VANSTEENKiSTE.
Krekelmotestraat, 379, 

bij de Paters Zerk, Iseghem.

TE KOOP bij We THIBAU
Zegeplaats, 22 ISEGHEM.

1) Eene extra schoone groote KOOKSTOOP met 
4 ovens, genikeleerde banden en versierselen, 
gansch nieuw, bijna ongebruikt. ,

2) Een extra goeden KACHEL, dienend voor 
verwarming van een estaminet of een andere 
groote plaats.

De heer A. JARVIS 

(volgens een foto)

Ik was zwak en ziek sedert jaren 
De pillen De Witt schonken mij levenskracht

Wordt gij ’s morgens wakker met een 
gevoel van loompte enmoeilieid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in den 
mond? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gÿ 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, dan 
moet gij u laten verzorgen wegens stoornis 
In de lenden. Er hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in ’t bloed. De pillen 
De Witt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit alle wereddeelen strooinen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, Bathersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

♦ Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De Heer Jarvis, meer dan 60 j*ar oud, 
heelt verklaard, dat hij gedurende de laatste 
twinting jaar slechts in staat was enkele 
dagcu achtereenvolgens, met groote tus- 
sehenruimte, te werken. Keer op keer werd hij

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over do 
pillen De Witt voor lenden en blaas had 
hooren spreken, kocht er een doo» van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee- 
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen I)e 
Witt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van rheu- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking uit te oefensn.

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

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het eclite 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 ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De Witt & C° Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aan schrijven.

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in gansch de

Te Verkrijgen te ISEGHEM VERHAMME, 

LALEMAN, 2, Bruggestraat.

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

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

E.-C. De Witt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

13, Marktstraat, WYFPELS, 53, Marktstraati

OPENING VAN HET HUIS f

i  V. M O Y A E Î Î T mD E Y O L O E S E  I
Rousselarestraat, 6 I S E G H - as

5 K U N ST -FOT O------ I
M O D E R N E  I N H t C E H N Or

Laatste nieuwigheden met de papieren Gevaert op Chloro-Bromure

FOTO-SCHETS, SANGUINE

- K A D E R S  IN  A L L E  S T I J L E N  —

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

M arktstraat, 44 , IS E G -H E M . s s :

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

[FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA

BONA
VRAC EN 

12 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Henri BELAEN-BUYCK, Voerman, Ameyestraat,
14 gelast zich met het voeren van alle slach van 
voervracht.

OPENBARE VERKOOPING
van een

W O O N  HU IS

te

dienstig voor Winkel
staande en gelegen

ISEGHEM, Brugstraat.

De Notaris 2L-.e C o r t » e s i e r ,  verblijvende 
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
3NÆ. Glorie, notaris te Eyne, en met de pleeg
vormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk ver- 
koopen, het volgende goed :

' STA.D ISEGHEM.
Eenige Koop. — Een WQONHUIS 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 Ver t̂raete en kinders te Iseghem. west de 
Brugstraat ; oost en zuid Adolf Buyse te leeghem. 

Gebruikt door Jozef Deooutere, zonder pacht.

ZitciagexL :
I N S T E L :  V r i jd a g  7  J a n u a r i  1 9 2 1  
T O E S L A G  V r i jd a g  21 J a n u a r i  1 9 2 1 ,  telkens 

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

Een half ten honderd instel penning.

Kantoor van den Notaris. IE  CORBESEER te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING VAN 

Twee onlangs nieuwe

W O O N H U IZE N
waaronder,

de herberg “ D3 halve Liter „ en landen 
te EMELGHEM, Baronstraat.

KOOP 1 7
Een WOONHUIS met afhankelijkheden, zijnde de 

herberg “ D# halve Liter „ en erve, staande en gelegen 
te Emelghem, Baronstraat, in ’t kadaster bekend Sektie 
A n» 185k en deel van nummer 185*, groot 2 a. 40 cent.

Bewoond door Jufvr. Elisa Casteleyn, onvergeld, tot 
den 1« der 3de maand volgende den toeslag.

KOOP II.
Een WOONHUIS met afhanklijkheden en medegaande 

erve, staande nevens het voorgaande, in ’t kadaster 
bekend Sektie A n. 185L en deel van n. 185', groot
1 a. 85 cent.

Bewoond door H. Casteleyn-Gregoor, mits 12 fr. per 
maand tot 1 October 1922.

KOOP III.
Een perceel LAND, nevena koop II, in ’t kadaster 

bekend Sektie A deel van n. 185', groot 4 a. 70 cent 
Onmiddelijk ingenottreding.

KOOP IV.
Een perceel LAND, nevens koop III, in ’t kad

bekend Sektie A deel van n. 185* , groot 4 a. 90
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.

ZITTINGEN :
INSTEL op Dinsdag 4 Januari 1921,
TOESLAG op Dinsdag 18 Jannari 1921, telkens om

2 ure namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht 
te Iseghem.
_______________ 1/2 "/o Instelpenning.

OPEN BARE VERKOOPING
van de welgekende

HERBERG « De Pauw  >

kadaster 
cent.

t e

en medegaande LAND 

O o s t - H o o s e b e k e .
De Notaris D o s s o h e -  te Oost-Roosebeke zal 

met tusschenkomst van den Notaris !_,© Gorbe- 
te Iseghem. openbaar verkoopen : 

GEMEENTE OOST-ROOSEBEKE.
Koop Een. — Huis stalling, tuin, boomgaarden land, 

gelegen langs de kalsijde van Ingelmunster naar Oost-Roo-
il-,? 1 a; 40 ca- sectie E nummer 1180b-1182a-

1178-1176a 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 E 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 Decaevele, mits 500 fr. ’s jaars en de 
lasten tot 1 November 1923.

Zittingen :
INSTEL op Donderdag’13 Jan. 1921 
TOESLAG op Donderdag 27 Jan. 1921 telkens om

1 ure namiddag in de herberg * DE PAUW „ te Oos-

IngTmnns’ter gSt steenweS van Oost-Roosebeke naar

Een half ten honderd Instelpenning.

Om uit onverdeeldheid te treden.

OPENBARE VERKOOPING
van een schoon

GROOT W O O N H U IS
en Suikereiast 

Z E V E N  W O O N H U I Z E N
waaronder de herberg “ De Vlasbloem „

eene tweewoonst en meersch 
te EMELGHEM, Vijfwegrenstraat

De~jNotaiis T_.e Gortoe«ior, te Iseghem
zal openbaar verkoopen.

GEMEENTE EMELGHEM. Vijfwegenstraat.
Koop 1. — Twee WOONHUIZEN, magazijn (tailing 

en suikerijdroogerij, groot 13 a. 50 ca. Sektie A nummer* 
281d, 281 f, 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 Van neste 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, g'oot 65 ca. Sektie A. 
279e ex 280a. Gebruikt door Delcourt Louis, mits 11 
fr te maande.

Koop 5. — WOONHUIS,, groot 65 ca. Sektie A. 279q 
ex 230a. Gebruikt door Öabbe Oct. mits .11 fr. te maande.

Koop 6. — WOONHUIS, herberg “ De Vlasbloem, 
stalling en land, groot 4 a. 10 oa. Sektie A. 278L ex 
280a. Boom- en haagprijs 75 fr. Gebruikt door Van- 
dekerekhove Maurice, mits 15 fr. te maande.

Koop 7. — WÓONHUIS 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.Jex 
283q. Gebruikt door Callens Teoph. mits 13 fr. te maand*.

Koop 9. — 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 Berlamont 
Cyriel, mits 50 fr. ’s jaars tot 1 October 1921.

De oorlogschade wordt mede verkocht.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

1/2 0/o Instelpenning.
I N S T E L  op Dinsdag, 2 5  J a n u a r i  1 9 2 1 ,
T O E S L A G  op Dinsdag  8  F e b ru a r i  1 9 2 1 ,  telkens 

om 2 ure namiddag, te Emelghem in ’T HOF VAN 
COMMERCE, bewoond door Emiel Vermaete.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich t# voor
zien van hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner 
geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING van een

Hofstedeken en Land
vier Woonhuizen en Land 

t e  i r s r c a - E i i - . i v t i i T T s r s 'X ’E : « .

De Notaris JL-.es G o r b e s i e r ,  te Iseghem
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen' 

GEMEENTE INGELMUNSTER.
Koop Een. J — Een WOONHUIS met erve en aan- 

hoorigheden, gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie D nummer 340g en deel van 
nummer 340e, groot volgens meting 3 aren 70 centiaren 
palente noord aan de Heirw^strait.

Bewoond door Theofiel Goeminne mits 15 fr. te maande.
Koop Twee. — Een WOONHUIS met erve en aan- 

hoorigiieden gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie L) nummer 340f en deel van 
340e, groot volgens meting 6 aren 88 centiaren palend» 
west aan do Heirwegstraat.

Bewoond door Bruno D’Hondt mits 16,25 fr. te maand«
Boom en haagprijs honderd vijf en twintig fraaki.
Koop Drij — Een WOONHUIS met erve en aanhoorig- 

heden, gestaan 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 aan- 

hoorigheden gestaan en gelegen te Ingelmuna er ten ka
daster bekend sektie D nommer 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 maande.
Koop Vijf. — Een HOFSTEDEKEN bestaande uit 

schuur, stalling, verdere gerieven, boomgaarden 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 dn 
Steenweg van Ingelmunster naar Iseghem.

Verpacht tot 30 September 1926 aan Camille Wind«U 
mits 500 fr. s’ jaars boven de lasten.

Boom en haagprijs acht honderd frs.

Zittingen :
INSTEL op Vrijdag 14 Jannari 1921
TOESLAG op Vrijdag 28 Jannari 1921, telkens om

2 ure namiddag ter zittingszaal van het VREDEGE
RECHT te Iseghem, ter herberg * De Groot# Hert.

Een half ten honderd instelpenning.

AMERICAN PETROLEUM COMPAGNY

V E R K O O P  I N  ’T  G R  D O T  E N  I N  T  K L E I N ’
van

••• N A P H T E  •••
voor Motoren, Autos, enz.

13 IJ

Robert Devos-Depondt
10 , 3t flilon iusstraat, IS B & a E i l ,  (bij de (iroole Kerk)

- • CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - -
(B E L G IS C H  G rRO N D C R E D IE T )

Bfaamlooze MaataeliappiJ geaticlit in A8 35

Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 3, Brussel.

HYPOTHEEKLENINGEN op den voet van merkelijk verminderde tarieven zonder
voorafgaanlelijke kosten namelijk om het aankoopen 

van Huizen en Gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
{Geld opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten).

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

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
Ohliffafipn h I 0 / n  g0Waarborg<1 : 10 (ioor Overeenkomstige pandleeningen ; 2“ door 
v / u u g t t l i e i l  F / -J /U het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds van de Leening van den Onaf 
hankelijken 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 en de betaling der 
koepons zich wonden tot den heer 0MER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIiK.



HUIS

0. SCHELDENUN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEQHEM.

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.

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

1TB
K A S T E E L S T R A A T , 10 

- ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier
van ie Moislliroiiwsrij Gsbroeder̂ Callebaut, Wieze

- - B o c k  e n  P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

Nickeleeren & Polieren
Moderne Electrieke Instelling 

voor STOVE-en VELOMÆKEHS t

Polieren van alle Koperwerk 

- Kunstwerk op Douillen enz. -

T R O U W E  E N  SPOEDIGE BEDIENING

bij C y t ü e l  V E f ? N L O T E
8 , H eepePsfctfaafe  B jy iE I- fG H B IV I (Dam).

À. 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 coutfl of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

NIEUWS! NIEUWS ! NIEUWS!

SCHURFT EN JICHT
van alle gedaante genezen door '

Onction Angelini aan 5,50 fr.de pot.
Rhumatism en Flerecyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E le x it *

Da zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“  B o r s t p i l l e n .  L a l e m a n , ,

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

L A L E M A N -G H E K IE R E
Opvolger van A. RODENBACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer PL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen beäten dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
hebt 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 het geneesmiddel 
s PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertehjken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73.

HUIS VAN VERTROUWEN

*T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
OP MAAT

in Soh aapsw ol, F locon s, C rin s  
Z eegra s, K a p ok , f l u i m e n  en z. a lsook  
ü e sso rtk o o rd e n  en OvertrekffoecLeren

wendt u tot

Jules i l le w iie rt -P a rm e n tie r
St Amandstraat, 5, ISSGHEM

(dicht bii St Hiloniuskerk)

Specialiteit van goed gezuiverd Windhaar 

met ondoordringbare Tijkan

Ik gelast mij ook inot alle herstellingen ten huize.

Prijzen luiten aUe Concurentie 
Verzorgd merk — Spoedige bediening.

Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

TE K OOP
Per occasie, een traamkarre en peerdalaam, 

bij Ernest Devos, Brugstraat, 29.

Zeer eerlijken Burger
zoelst plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen hij den uitgever van het blad.

HUIS VAN VERTROUWEN

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECOUTER E-DENYS
Statiestraat, 34, (Kruisplaats)

— ------ I S E G H E M ----------

Zelfde huis aanveerd ook alle herstellingen van 
stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.

P R IJZ E N  BU IT EN  ALLE CONCURENTIE

Verzorgd merk. — Spoedige bediening.

Al de bij mij gekochte stoven zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van

P O R T R E T T E N
Bromure, Bruin en Charbonpapier 

Heraftrekking van oude Portretten

Portretten op Doodsbeelden ens
gemaakt in 24 uren

Vergrootingen op alle Modellen
in ’( zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel

Sijzondera 'Prijzen voor HuweÜjksgroepen

M.

Rousselarestraat, 82, Iseghem. 
VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING

I k  begeef m ij  ook  ten h u ize .

HuisËd”(VIAE SN AERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
— (recht op de Marktstraat) —

HUIS M 0E N Â E R T - N0PPE
29, Rousselarestraat — Iseghem.

__S P R E B K M A C H IE N B N

Wilt ge de lange winteravonden aangenaam door 
brengen, voorziet u van een PHONOGRAAF en platen

ODÈON  —

de schoonste, de sterkste voor den langen duur, 
de bestluidende 

Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs 
—  met waarborg. —

Het huis heeft ook de Specialiteit der

ZAKUURWERKEN -  R0SK0PF en DE STERRE

oud. gekende en gewaardeerde m°rken ; 

ONVERSLIJTBAAR — JUISTE GANG. 

JUWEELEN van allen aard aan lage prijs.

BRILLEN — PINCENEZ; BAROMETERS; 
THERMOMETERS voor boter en kaas ; 

voor broeikassen en baden.

W ERKH U IS VOOR H ERSTELLIN GEN

VERZORGD WERK 
— INKOOP -

- TROUWE BEDIENING' 
VERWISSELING —

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen
U U R W E R K E N

voor Heeren en Damen in goud, zilver en nickel 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kattingen

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E I S T E L L I N G E N
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt 

van go,iid- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS

WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WftRDT TEN HUIZE 

-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

SUIKERBAKKERIJ

Yai) Lar>decjtjetï)
GRAVINNESTRAAT, 24,

----------  I N G E L M U N S T E R  ----------
Ohocolade — JPral.inn.en 

BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEenFIJNE j EB AKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikerbakkerartikels

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U I S

J. Vanlandegliera-Beliaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keus van Zijden, Paeue, Cols-Cravatten, 

Chales, Handschoenen, Hemden, Baaien en Onder

broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIOHEDEN 

voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

CORSETS Merk H. D B.

CRÉDIT FOfiGIER D’ÄIWEflS
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 .000 .000

Spaarboekjes 3.60 0/0, Seateboekjes 4 0/0, 123 0/0 ea 150 0/0, vrij yaa lasten
DEPOTREKENINGEN AAN ZEER VOORDEELIGE VOORWAARDEN

A A N K O O P  eu v e r k o o p  m Fraasch, Eagelsch ea Amerikaaascli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

M. Ph. VERBEKE, B e s t u u r d e r .

Rousselarestraat. 2 5, ISEGHEM.

G. HOET-A.NNE, opticien, St Amandstraat 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 aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uit^elezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekei van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk Allerfijnste geslepen glazen, met tij ne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longnes-vues, barometers en kunstosgen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieuen, brouwerijen, baden en kernen ; maximatliermouieters ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is altijd «en logmesster tan ladar beschikking.

Robert DEVOLOER-VERSCHAEVE
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4 4 ,  ïsegiiem. 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. —  Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons -:-

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Victor VËRIJNDE-VËRCAMER
St Hiloniusstraat, ISEGHEM

alle soorten van

W IJNEN EN PORTO
Bijzonder huis voor

Cognac, Genever en Elixir
aan zeer voordeelige prijzen.

Vermindering van prijs voor voortverkoopers.

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze Maatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.

Zetel : Nr i3. Twaalfmaandenstraat, ANTWERPEN.

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw kapitaal te vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 °/0 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 °/0 ’s jaars 
kunt uitzetten.

De zekerheid dat uwe spaarpenningen te allen 
tijde onverminderd behouden blijven in aan
merking genomen betalen wij onder dit oog
punt de hoogste intresten

Uwe geldplaatsingen worden uitgezet op 
vaste goederen, aan openbare besturen, enz.

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle »ewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
& OBLIGATIES verstrekken.

AQENTEN :

Mr Florent Sahieghe-Mulier 
(Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIMC

I l l H a H M l l f
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- ea Kinderkleelerea
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEM0EN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem
spacialiteit 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

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Jr*âle-ale.
Verkoop van. W ijnen

HANDEL in KOLEN.

VERVOERDIENST.
ERNEST DEVOS, Bruggestraat, 29, Iseghem 

zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
den Maandag, den Donderdag naar Wervick 
en Meenen.


