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In verleden Kermisdagen
’k Trok mijn Zondagpak, fier aan,
En ik wilde met behagen 
Rond de stad eens wandlen gaan 
Wat ik ergens daar moest vinden 
Vrienden 'k weet het zelf niet goed,
En ik trok recht naar de Linden, (2)
Gansch alleen — met mijnen hoed !

Als ik daar kom aangetreden,
’k Vind die plaats zoo stil en dood,
En ik zeg mij ontevreden :
* Het verschil is toch te groot.
* Ander jaren, wat verblijden
» Stroomde er elk hier in ’t gemoed ?
« ’t Zijn nu boompjes moê van lijden 
« En een wandlaar — met zijnen hoed !

De maneèg nabij gekomen,
Met heur leeuwen en meermin,
Daar zag ik het volk toestroomen 
En ik keek ook ne keer in.
’k Zag zoo menig jongling rijden,
Naast zijn liefken, welgemoed.
Was het niet om te benijden ?
’k Stond alleen — met mijnen hoed.

En in diep gepeins verloren,
’t Harte sprak mij toe vol spijt :
Zult gij eindlijk zien en hooren 
Dat ge op ’t rechte spoor niet zijt ? 
Waarom niet de zee bevaren 
Van liefde, vreugd en moed ?
En gij loopt nu zooveel jaren 
Gansch alleen — met uwen hoed !

’k Zag zoo menig hupsche schoone,
Mooi en zwierig aangekleed,
Wier zacht oog en rozenkone 
Mij het hart zacht kloppen deed.
Doch van domme vrees bevangen,
Waagde ik zelfs noch lonk noch groet....
En zoudt gij U niet hangen ?
’k Bleef alleen — met mijnen hoed !

Als ik huiswaarts wederkeerde,
Van het dwalen atgemat,
Voelde ik dubbel hoe ’t mij deerde,
Dat de vrees mij had gevat.
Doch, beklaagde ik nu 't voordezen,
’t Gaf mij lessen wijs en goed :
’t Zou voortaan wel anders wezen,
Met de Kermis en den hoed !

Gedicht in 1872.

(1) Uit de nagelaten gedichten van den Heer Emile
Neirynck-Holvoet, geboren te Iseghem. den 18 Sept. 
1839, overleden te ingelmunster binst den oorlogs
tijd, den 2o Juli 1916. 1

(2) De linden stonden op de Koornmarkt. en 
zijn na den oorlog verdwenen toen men het ge- 
gedenkteeken onzer gesneuvelde soldaten ter eere, 
aldaar oprichtte.

Beroepskeuze bij 
onze kinderen.

Het. valt niet te ontkennen de ouders 
liedendaags min dan ooit zich bekom
meren om het toekomstig lot en de levens 
roeping hunner kinderen. Velen staan 
geheel, of ten minste, onverschillig tegen
over de beroepskeus van hun kind. Bi j 
schuldig gemis aan kinderstudie en 
en bezorgdheid, vergissen zg zich in 
de keuze van een beroep voor hun kind, 
dat hierdoor meermalen voor zijn gansch 
leven op een dwaalspoor voortsukkelt. 
Eene schoone en heilzame zaak ware 
het, konden wij er in ons land ook 
toe geraken tusschen school en huis 
eene onderlinge verstandhouding en eene

gestadige wisselwerkende samenwerking 
tot stand te brengen door het inrichten 
van heilzame, gezellige, zooals die in 
Holland bestaan, ouderavonden.

De belangrijke vraag : « Wat wil, wat 
kan die jongen worden ? » zal hel eerst 
gesteld worden bij de ontwikkeling van 
het karakter en de openbaring van de 
innerlijke neigingen en geestesstrevingen 
van het kind. Sommige ouders voeren 
die vraag ter sprake, praten er wel eens 
over, doch er wordt feitelijk niets be
slist. Anderen stellen die vraag als het 
reeds te laat is en dat er van den jongen 
niets degelijks meer kan, worden. Onge
lukkig kind dat door de ouderlijke dwaas
heid en hoogmoed voor een zekeren 
stand of voor een vast beroep bestemd 
wordt, zonder er voor eene neiging te 
gevoelen ! Zelden wordt zulk een kind 
wat het zijn moest en meestal wordt 
het niets dan enkel eene karikatuur. 
Berustend op een vloeigrond van hon
derden dwaasheden, kwade vooroordeelen 
en verkeerde eigenheden, wordt voor 
een kind al spoedig eene verkeerde be- 

j roepskeus gedaan Hoogmoed en eerzucht 
zijn de gewone beweegredenen die de 
ouders vervoeren tot eene beroepsop
leiding voor hun kind, die tegen hunne 
natuur indruischt. Het is dan onloochen
baar dat het doen van eene beroeps
keus voor ’t kind eene kiesche zaak 
is die met schrander overleg en zonder 
eenige vooringenomenheid dient afge
handeld te worden. Meestal valt de keus 
’t gelukkigst uit wanneer het kind die 
zelf doet en hem daarover niets wordt 
voorgepraat. Bij ’t kiezen van een be
roep voor het kind moet men zich ontdoen 
van alle eigen vooroordeelen bijinzichten ; 
men beslisse de zaak niet zonder mede
weten en raadpleging van het kind zelf.

Openbaart het kind zwijgend of sprekend 
een beroepsneiging, dan stelle men hem 
het ernstige der zaak voor oogen, men 
verkläre het vrij bij het doen zijner 
keus, doch tevens doet. men het inzien 
dat, de keus eens gedaan het hoeft te 
volherden, wil het dan op den ouder
lijken steun aanspraak maken. Eveneens 
brenge men hem al de bezwaren en de 
gevaren onder het oog die ’t van een 
onberaden keus moet weerhouden, ofwel 
de onmogelijkheid van een wensch doen 
inzien ; doch men weerstreve het kind 
niet en men voere den toon nimmer 
hooger dan tot raadgevingen en waar
schuwen.

Drukt de knaap geene bepaalde neiging 
uit, dan onderzoeke men waartoe het 
kind zich best schikt, men lette op zijne 
persoonlijkheid en zijn geestvermogens, 
men raadplege zijn gestel. Men houde 
rekening met zijn karakter en met zijne 
zeden Een ziekelijke is tot een zittend 
leven bestemd, een zwakkeling niet tot 
een zwaren arb?id, een lees- en weet
gierige niet tot een werk luigelijk beroep.

Men zegge dus niet : Ja, dat zal wel 
veranderen met den tijd ; de grond- 
aanleg der natuur verandert nooit of 
uiterst zeldzaam. Edoch, met zelden 
gebeurt ’t dat de heerschende aanleg 
van een kind zich op eene of andere 
wijze duidelijk genoeg uitdrukt, al doet 
het geen bepaalde beroepskeus en ha
pert het alleen aan de kortzichtigheid 
en de opmerkzaamheid der ouders, dat 
die aanleg niet opgespoord wordt. Moet 
men evenwel voor bet kind zelf kiezen, 
dan zal de menschkundige waarneming 
van zijnen hoofdaanleg altijd een goed 
richtsnoer zijn. Treft men nu kinderen

aan wier onverschilligheid omtrent alles 
wat ze omringt, te groot is om eenigzins 
te vermoeden waarvoor zij zouden ge
schikt zijn, dan doet men best deze zoo 
lang mogelijk te laten bedenken en eene 
toevallige gelegenheid af te wachten die 
hem éénsslags zelven doet gevoelen waar
toe ze de natuur bestemd heeft. Menig
maal werkt het vaderlijk voorbeeld en 
het dagelijks zien van vaders bezigheid 
zoo sterk op het kind, dat het al vroeg 
zijne keus uitspreekt, om te worden waf 
vader is

Van eene goede vastberaden keus om
trent stand en beroep hangt zeer veel 
af voor ’s menschen zinnelijk en zedehjk 
geluk. De natuur wreekt zich doorgaans 
over eiken dwang die men haar aandoet. 
Het meest gewone gevolg van zulken 
misslag is, dat een verkeerd aangebracht 
jongman, door weerzin of wanslaging 
gedreven, van het eene beroep op het an
dere springt. In zulke wezens, echte 
beroepslachtoffers, ziet men doorgaans 
het spreekwoord « Twaalf ambachten en 
dertien ongelukken » verwezenlijkt.

A. J.
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H et valsch geld van  

heden, en de 

valsche geldm unters 

in  vroegere eeuwen.

Gaat ge na ne winkel om iets te koopen 
ze bezien uw geld, of het geen valsch is. 
t Worden vele looden dikken en kwartjes uit

gegeven sedert lange, en de menschen en schaften 
er niet op. Nu dat het klein geld al met eens 
ingevraagd wordt, valt elkendeen zindelijk en 
ze willen geen aanveerden in den twijfel.

Valschmunters hebben altijd bestaan, en ’kge- 
loove gelijk in vele andere dingen dat die plage 
ons zal bijblijven tot ’t einde van de wereld. 
De nickel stukken van één frank en zijn nog 
zoo het behoort in omloop niet (’k en hebbe 
er nog geen een gezien tot nu), en reeds ver
tellen ide gazetten dat ze nagemaakt worden 
Het en is nu niet meer in lood maar in nickel 
zelve dat ze nagemaakt worden, en dit stijleken 
levert hun omtrent een winst op van 70 per cent.

Ten allen tijde wierden de valsche geldmunters 
gestraft, vroeger meer dan nu. Zoo lezen wij :

In Vlaanderen bestond er voorheen maar een 
enkel gerechtshof om de valschmunters te oordee
len. Misdadigers van die soort werden aanzien 
als majesteitsschenders, omdat ze het geld van 
den Graaf van Vlaanderen namaakten.

Daarom behoorde alleen aan het hoogste ge
rechtshof in den lande, aan dat welk onmiddellijk 
van de majesteit afhing, de kennis van dat 
« gepreviligieerd geval ».

De oudste veroordeeling en uitvoering, waarvan 
wij eenige bijzonderheden kennen, zijn die van 
Willem Deynoot, die valsche Karolussen had 
gemaakt in 1530.

Die valsche munter werd « gezoden op het 
Veerleplein te Gent », zegt eene oorkonde van 
den Raad van Vlaanderen.

Lieven van Male metselde in het midden der 
markt een fournois, waartoe hij 3000 baksteenen 
en 20 karren klei gebruikte. Op den oven 
legde men zes dikke ijzeren staven om er den 
ketel op te zetten, die met water werd gevuld,
’s Nachts ontstak men het vuur, waartoe 75 
bussels h.out werden gebruikt, ’s Morgens bracht 
meester Nikolaas Bertram, de beul, den ver
oordeelde op het rond den oven gemaakt schavot 
Willem Deynoot had zijn laatsten nacht in 
’s Gravensteen van Gent doorgebracht onder 
het waakzaam oog van een man, gelast te 
beletten, dat hij zich van het leven bracht. De 
beul bond hem handen en beenen, hing rond 
zijn hals eene koord met het valsch geld, kapte 
onder zijne oogen de smis en matrijzen, 
waarmede het gemaakt was aan stukken, tilde 
den man op en wierp hem in den grooten 
ziedenden ketel.

Toen het al volbracht was, werd het lijk 
bij middel van eene koord uit den ketel getrokken,

in een zak gestoken en naaj^de galg te Maria- 
kerke gevoerd,om er gehangen te worden.

In 1543 werd Baziel Pennekin op dezelfde 
wijze ter dood gebracht

De rekening van uitgaven, voor dat treurig |

werk gedaan, behelst onder andere den volgenden 
post :

«  Betaald aan Jan van Oostende, smid, om 
twee vorken te hebben geleverd, dienende om 
den patient in den ketel te houden tot aan 
zijne dood, 25 schellingen. »

Den 6 Maart 1697 werd Isaak de Longueville, 
valsche munter, met den ketel ter dood gebracht. 
Het vonnis zegt, dat hij zal worden geworpen 
in eenen ketel met ziedende olie en water-. Het 
was de laatste eigenlijke uitvoering van dat 
soort.

Ten jare 1731 werden twee gevluchte valsche 
munters veroordeeld om « in effigie » te worden 
gezoden in eenen ketel met olie en water ge
vuld. Men deed dat met twee poppen van 
strooi. Ziedaar, van waar de uitdrukking «een 
strooien man » komt. ’t Is het laatste dergelijk 
vonnis, waarvan er gewag |is gemaakt.

De juiste plaats op het Veerbplein, waar de 
valsche munters werden gezoden, is aangeduid 
door eenen kring van witte kalseiden.

TENTOONSTELLI NG
van groensels, fruit, bloemen en 

planten te Rousselaere

Ter gelegenheid der jaarlijksche kermis heeft 
de stad Rousselare een wederlandsche tentoon
stelling van groensels, fruit, bloemen, planten 
en hoïbouwalaam ingericht, op Zondag 27, 
Maandag 28 en Dinsdag 29 Augusti laatstleden. 
De Boomteeltkring van Iseghem heeft er aan 
deelgenomen en er een allerprachtigsten uitslag 
behaald, te weten :

1 Een Ie prijs voor de verdienstelijke ver
zameling van 10 varieteiten tafelperen.

2. Een Ie prijs voor de verdienstelijkste 
verzameling van 6 fijne soorten welgekende 
tafelperen.

Daarenboven behaalde onzen medeburger Heer 
Adolf Moerman groenselier, lid der maatschappij,
4 eerste en 4 tweede prijzen met zijn prachtige 
uitstalling van groenten.

Heer Victor Daeninck bloemist, Emelghem-Dam 
bij Iseghetn, behaalde in de sectie van hofbouw 
de schitterendsten uitslag, namelijk :

I e P r ij s k a m p  — De schoonste en belang
rijkste verzameling sieraadplanten Ie prijs gouden 
eeremetaal.

12c P r i j s k a m p . Het schoonste lot van 10 
gevarieerde Dracena’s, Ie prijs, zilveren eere
metaal.

35e P r i j s r a m p  — Voor de jschoonste Vaas of 
Beker met natuurlijke bloemen versierd, Ie prijs 
zilveren teeremetaal.

I I e P r i j s k a m p . — Het schoonste lot Azaucaria’s 
2e prijs' bronzen eeremetaal.

13e P r i j s k a m p . — Het schoonste lot Phoenix 
2' prijs zilveren eeremetaal.

37e P r i j s k a m p . — Het schoonste lot potten 
en korven met levende planten versierd, 2e prijs 
bronzen eeremetaal.

Buiten prijskamp, zilveren eeremetaal met 
een lot Ofliopogon panaché.

M. Daeninck is ook lid der maatschappij 
« De Boomteeltkring van Iseghem ». Zijn schoone 
verzameling planten en bloemen dwongen een
ieders bewondering af, ook wierd hij door de 
bezoekers dezer prachtige tentoonstelling de 
beste gelukwenschen aangeboden. Spijtig dat 
onze andere bekende bloemisten en groensel- 
kweekers ook niet medegedongen hebben, want 
voorzeker (zouden nog menige schoone prijzen 
naar Iseghem gekomen zijn

De maatschappij de Boomteeltkring van 
Iseghem treedt reeds haar 47jarig bestaan in, ’t is 
eene der nuttigste vakonderrichtingen onzer Stad 
en voorzeker eene der eerste inrichtingen onder 
dit opzicht die hier ter stede tot stand kwamen.

Het vakonderwijs is op onze dagen aan 
’t orde van den dag. Eenieder wordt gewaar 
dat zonder vakonderricht men er maar moeilijk 
meer kan doorgeraken, gelijk in welken stiel. 
Ziet de schoenmakerij, schrijnwerk, bouwkunst 
enz.

De nuttige lessen die in den loop van ’t jaar 
in den Boomteeltkring van Iseghem gegeven 
wierden over planten, groenten, boomkweeken 
enz., zijn van allergrootste belang Daarenboven 
ze zijn kosteloos en toegankelijk voor eenieder.

Wij verhopen dat bij het heropenen der leer
gangen, er vele nieuwe inschrijvers zullen zijn, 
onder onze jonkheden van stad en te lande, 
en wel bijzonderlijk onder deze die over een 
tuin of wat land beschikken. In die lessen zullen 
zij vernemen de beste manier om goed en winst
gevende fruitboomen. groensels en planten te 
kweeken



Over misschien 30 jaar werd een Vlaamsch 
Zangboekje uitgegeven « De Vlaamsche Zanger » 
waarin een 200 Vlaamsche liederen staan, en 
onder die liederen ook het lied * De trommel 
slaat», knapen staplied : woorden en muziek 
van R. Ghesquière (gewezen koster te Gheluwe, 
nu orgelist te Halle bij Brussel). — Dit lied 
nu heeft eene geheele opschudding verwekt in 
de bureelen van het Ministerie van Schoone 
Kunsten te Brussel... De Standaard verhaalde 
over eenige dagen deze typieke gebeurtenis... 
Nog eens een bewijs van den betreurenswaardigen 
geestestoestand van de Brusselsche ambtenaars.

★
* *

’t Is me verleden Maandag wat geweest op 
het Ministerie ! Een herrie van belang, waar
tegen geen enkel ambtenaarshart bestand is.

De « Nation Belge » van dien dag had weer 
een schandaal ontdekt en op haar eerste blad
zijde prijkte in vette letters : « L’activisme à 
l ’école ». Une propagande à laquelle il faudrait 
mettre fin. Een nationalistisch lezer was namelijk 
tot de ijzelijke ontdekking gekomen dat in tal 
van Limburgsche lagere scholen de onderwijzers 
« un chant séditieux, intitulé : « De trommel 
slaat» aanleeren. waarvan de «refrain se ter
mine par le cri de ralliement cher aux activistes : 
« Vliegt den Blauwvoet ? Storm op zee ! » En 
de schoolopzieners laten zulks toe en de priesters 
moedigen dat aan en minister Hubert roert niet 1 
Zal dat schandaal nog langer blijven duren of 
zijn er dan geen ware patriotten meer ?

En dat las de Minister, en dat las zijn ka- 
binetshoofd, zijn secretaris, zijn deurwaarder, 
zijn direkteur-generaal, zijn talrijke directeurs, 
onderdirekteurs, bureelhoofden, klerken, dacty- 
lo's, enz. enz. En iedereen stond verbouwereerd 
over de verregaande driestheid der godvergeten 
flaminganten...

De directeur-generaal belt en roept zijn di- 
rekteurs. Deze verschijnen en roepen allen 
mogelijk : « M, Ie directeur général nous l’avons 
lu et nous en sommes indignés ! » En zetoonen 
bevend hun « Nation Belge ». Daarop vraagt de 
baas, wie van hen die « chant séditieux - kent 
Niemand, natuurlijk. Op staanden voet wordt 
er besloten een bode naar de «librairie activiste 
du Standaard » te sturen om het bewuste zangstuk 
te koopen, al moest het stukken van menschen 
kosten. Na een uur angstvol wachten komt 
de bode eindelijk binnengestormd en legt hijgend 
een grijs boekje « De Vlaamsche Zanger » voor 
zijn direkteur-generaal. Daar lag nu het « corpus 
delicti » ! Bibberend van ontroering slaat de di
recteur-generaal het open en doorbladertjhet, tot 
dat zijn oogen vallen op den « chant séditieux » 
Daar staat het :

« De Trommel slaat ! » (knapen staplied) 
Woorden en muziek van R Ghesquière.

En wat verder stond ook de « cri de ralliement, 
cher aux activistes » : « Vliegt de Blauwvoet ? » 
Neen daar was geen twijfel meer mogelijk. De 
« Nation Belge » had nogmaals gelijk : De
scholen van het Vlaamsche land zijn echte 
broeinesten van landverraders !

Doch wat zou er allemaal in dien « chant 
séditieux » staan ? Met hun vieren zetten zij 
zich aan het vertalen : de man zijn strophe, 
en na Galla’s, Herkenrath’s Callewaeit’s Kramer’s 
woordenboeken onophoudend geraadpleegd te 
hebben, hakkelt de directeur generaal de eerste 
strophe :

De trommel slaat, de finite gaat,
De wind ontvouwt de vane 
En flink qp stap, het knapenschap 
Komt zingent langs de bane :

Refrein :
Houzee ! Houzee ! Houzee !
En vliegt de blauwvoet ? Storm op zee !

« C ’est plutôt fade ! » zei de directeur-generaal 
en al de directeurs knikten. De tweede strophe 
wordt met vernieuwden ijver aangevat :

E i ! ruimt de baan alwaar wij gaan,
W ij, zonen van de helden 
Die hielden vrij van slavernij 
Hun veie Vlaamsche velden

Alles was klaar, behalve dat zonderlinge 
woordje : « veie *. En de directeurs zochten 
in de woordenboeken en draaiden de bladen 
en zochten opnieuw : geen spoor van dat verra
derlijk woordje. Wat mocht het toch beteekenen ? 
De directeur-generaal beweerde dat het hetzelfde 
was als de kabalistische letters : A. V. V. V. V. C , 
doch onder een anderen vorm. « Wacht, zei 
een der directeurs, ik za\ Anatole, den concierge, 
eens roepen, die is van Ruddervoorde en die 
is bij den troep geweest » En Anatole wordt 
bijgehaald. « Anatole, zegt de baas, que 
signifie l’expression flamande : veie Vlaamsche 
velden ? »  —  « Ça, zegt Anatole, ça sont des 
champs sur laquelle on a déversé le cabinet !»
— « Comment ? » riep de directeur-generaal,
—  “ Mais oui, » zei Anatole, « le cabinet, le 
w. c. het huske, comme nous autres, on dit 
chez nous. - — “ C ’est bon ! •• zei de baas 
verontwaardigd, en Anatole mocht het afstappen. 
« Passons, zei de baas, et entamons la troisième 
strophe. »

Zijt welgezind, die Vlaanderep mint 
De toekomst hoort ons knapen ;
W ij ook, wij gaan den vijand slaan 
En gulden sporen rapen.

« Comme cela sent la haine de la France ! » 
zei de baas. —  « Notre glorieuse alliée ! » 
stotterde de direkteur Coppernolle. — « Notre 
grande bienfaitrice ! » stamelde directeur Van- 
derkrabben. — «Honte aux flamingants!- 
tierde directeur Vanuylenbroeck. — •< Messieurs, 
zei de baas, votre indignation m’émeut et vous 
honore ! Continuons ! »

De trommel slaat, de fluite gaat,
De wind ontvouwt de vane
En, in ’t verschiet, nog dreunt het lied
Der. knapen langs de bane.

En dat was alles De woorden waren klaar. 
Buiten het onheilspellende woordje : « veie ", 
waarvan de beteekenis nog niet vaststond, was 
alles begrepen. Het lied “ De Trommel slaat » 
was ontegenzeggelijTc een opruiende, revolu
tionaire, anti-belgische, Duitschgezinde zang, 
welke in alle scholen streng verboden moest 
worden.

Om het vraagstuk evenwel tot in zijn kleinste 
bijzonderheden op te lossen, wou de Directeur- 
generaal ook de muziek van den «chant séditieux» 
hooren. « Wie kent er muziek ? » vroeg hij in 
het fransch. Niemand, natuurlijk. « Wacht, 
zei weer de directeur van zooeven, die slimme, 
die verleden jaar door Destrée benoemd is 
« Wacht zei hij, ik zal Anatole nog eens

roepen Die heeft een tuba. » En Anatole van 
Ruddervoorde werd nogmaals bijgehaald. Plechtig 
deed hij zijne intrede ; onder zijn linkerarm 
hield hij een met kopergroen bedekte reusachtige 
tuba. Majestueus werd zijn instrument voor 
zijn Ruddervoorsche lippen geplaatst en, bij 
wijze van vocaliseering, speelde hij viermaal 
achtereen zulk een machtig : « do, mi, sol, 
do, sol, mi, do, », dat gansch het Ministerie 
ervan daverde. De directeurs stonden verstomd 
over het goddelijk talent van hun concierge. 
Toen werd de eigelijke zang aangevangen. 
Anatole zette zijne beenen uiteen, trok even 
aan zijn broek, spuwde in de handen én begon : 
re, sol, fa, mi, re, sol, enz., en toen hij aan 
het refrein : Houzee ! Houzee ! kwam, blies 
hij zoo vervaarlijk dat al de ambtenaren ijlings 
hun bureel verlieten voor de deur van hun 
direkteur-generaal kwamen staan en zich angstig 
afvroegen wat er gaande was. » Le directeur- 
general, joue de la musique activiste ! » zei 
een dactylo. — « Oui, zei een bureelhoofd,
c’est la nouvelle “ Brabançonne », fabriquée 
par l’Academie flamande !»  —  « Quoi,, zei 
Hector, de deurwaarder, die onder den oorlog1 
op het Nationaal Comiteit heeft ge...werkt,
est-ce qu’on chante encore la « Brabançonne •> 
en flamand ? Et dire que les Allemands
m’ont volé 15 bouteilles de gueuze, dont deux 
de 1906-! - En zoo gingen de opmerkingen 
hun gang.

In het bureel van den directeur-generaal, 
speelde Anatole ondertusschen voor de vijfde 
maal de muziek van de « chant séditieux » 
Toen mocht hij ophouden. De baas zoowel 
als de directeurs waren er innig van over
tuigd dat de muziek, evenals de woorden 
revolutionnair, anti-Belgisch, enz. enz., van 
aard was. En wat de zaak nog verergerde, 
dat waren de 13 maten aan het einde van
het lied, welke volgens aanduiding van den
toondichter moeten geschuifeld of gefloten 
worden. Wat al kwaads kan daar niet achter 
steken ! Voeg daarbij de onzekere en tot nog 
toe niet bepaalde beteekenis van het hierboven 
aangeduide woordje * veie », en ieder recht
geaarde Belg zal begrijpen dat de zang : « De 
Trommel slaat • onmiddelijk uit de school moest 
geweerd worden. En zoo werd dan ook besloten. 
Op een teeken van zijn baas, trok Anatole 
eruit, fier als een pauw over de diensten die hij 
en zijn tuba aan het vaderland hadden bewezen. 
En toen hij de trappen afdaalde kon hij niet 
weerstaan aan de bekoring om zijn tuba nog 
eens te laten weerklinken en zonder dat hij 
het zelf wist, weergalmde het refrein : « Hou
zee ! Houzee ! » door gansch het statig«; ge
bouw van de Wetstraat ..

En onder het dak van het Ministerie van 
Oorlog, werkte een onbeduidend klerkje, een 
oorlogs invalied ; en het hoorde opeens de 
muziek van Anatole en het bekende liedje, 
dat ook hij zoo dikwijls op de studentenbonden 
had gezongen en in een vlaag van ontroering 
galmde het aan het dakvenster uit :

Houzee ! Houzee ! Houzee ! Houzee !
En vliegt den blauwvoet ? Storm op zee !

En het klonk zoo helder en zoo luid, dat 
de menschen die achter het park wonen, daar 
waar het Paleis van den Koning ligt, het 
konden hooren als ze maar even hadden wil
len luisteren..

’t Is gekend en ’t is waar ook, dat : gansch 
ter trouwe, de schoonste Pelsen fourruren (katten) 
verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, 
« In den Tijger » Ooststraat, nr 60 te Rous
selare. De keus is er overgroot en de prijzen 
zijn buiten alle mededinging.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Ri>usselare-Thielt) 

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Stad ISEGHEM

N I J V E R H E I D S S C H O O L
De hieronder vermelde leeraarsplaatsen zijn 

openstaande :
1. Leeraar in Rekenen en Meetkunde.
2. Leeraar in Sierschilderen en Ornement

teekenen.
3. Leeraar in de Burgerlijke Bouwkunde.
De kandidaten die wenschen in aanmerking 

te treden zijn verzocht hunne schriftelijke aan
vraag, voor 13 September, aan den bestuurder 
der school te laten geworden.

Iseghem, 29 Oogst 1922.
De Bestuurder.

J. VERCOUTERE.

Inschrijving der leerlingen voor ihetj school
jaar 1922-23 :

Voor de voorbereidende leergangen en de 
Bedrijfsleergangen (teekenlessen 'op 24 Septem
ber van 8 1/4 tot 9 3/4 voormiddag.

Voor de Handelsleergangen, Taallessen en 
Stoomtuigleiding, op 24 September van 11 tot 
12 1/2 ure

De teekenlessen zullen beginnen op Dinsdag 
10 October om 18 ure.

De lessen van Handel en Boekhouden op 
Maandag 9 October om 18 ure.

De Duitsche lessen op Dinsdag 10 October 
om 19 ure.

De Engelsche lessen op Woendag 11 October 
om 19 ure.

De lessen van Stoomtuigleiding op Zondag 
8 October om 8 ure.

Bericht.
Door omstandigheden kan dit jaar geene 

plechtige prijsuitreiking gehouden worden. Eere- 
metalen en prijzen zullen uitgereikt worden na 
de opening der lessen van het schooljaar 1922- 
1923 De uitslagen zullen in de plaatselijke 
dagbladen verschijnen.

De Bestuurder,

J. VERCOUTERE.

Zieke duiven of kiekens genezen best met 
hun gedurende enkele dagen een weinig IDEAAL 
duiven of kiekenpoeder SALVATOR in ’t eten 
of drinken te mengen. Alleen verzekerenden 
uitslag met het echt merk SALVATOR. Prijs 
3 fr verschillend voor duiven en voor kiekens. 
Te bekomen in het hoofddepot KAREL STEPPE, 
Apotheker, Geraardsbergen en in alle apo
theken.

— Gisteren 1 September was er zitting voor 
den gemeenteraad, ’t Naaste weke zullen wij 
een cmstandig verslag er over mededeelen.

— In den Paardenprijskamp van verleden 
Donderdag te Rousselare gehouden, behaalde 
onzen stadsgenoot M- Cyriel Dochy-Vandeputte, 
den 2e prijs met een Merriepeerd. Onzen beste 
gelukwenschen.

Congregatie Muziek.
Ter gelegenheid der jaarlijksche KERMIS 

zal de Harmonie der Congregatie Zondag 3 Sept. 
om 5 ure namiddag in den hof der Congregatie 
het volgende muziekfeest geven :

1 L’éclaireur, AU0 W ettge

2. Poëte & Paysan, Openingstuk Suppé

3. Gavotte Isabelle, T urine

4. Air et Divertissement, voor Tuba P reckher

5  Si j’étais Roi, Openingstuk Adam

6. Espana, Walz W aldteufel

N .B . In geval van slecht weder zal de uit
voering plaats hebben in de feestzaal der 
Congregatie.

STAD ISEGHEM.
Nationaal Verbond der Invalieden.

Plechtige Inhuldiging van het Vaandel, op 
Zondag 17 September 1922, te verdeelen 1000 
premiën aan de schoonst versierde groepen en 
1000 premiën aan de Invalieden bonden.

Het bestuur der Feestcommissie.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.

Lijn Iseghem-Wevelghem-Kortrijk.
Ter gelegenheid der Kermis en Koersen van 

Iseghem zullen op Zondag 3n en Dinsdag 5n 
September 1922, de volgende trams rijden :

Vertrek van WEVELGHEM naar ISEGHEM.
8 22 ure ■ - 11.20 ure — 14.40 ure — 18.37 ure, 

deze laatsten den ZONDAG en DINSDAG der 
Kermis.

Vertrek van ISEGHEM naar WEVELGHEM.
10.13 ure — 12 59 ure — 16.45 ure — 19.30 ure 

deze laatsten den ZONDAG en DINSDAG der 
Kermis.

De Plechtige

P R IJ S U IT D E E L IN  G
en PLAATSAFROEPING  

voor deLeerlingen der DAGSCHOOL voorSCHOEN- 
MAKEN der BEROEPSLEERGANGEN 

in Timmeren, Meubelmaken en Patroonsnijden
zal plaats hebben op

Woensdag 6 Sept te 5 u. namiddag
in de

FEESTZAAL van ons GILDENHUIS
te ISEGHEM.

------------  SCHOOLJAAR 1922-1923 ------------
De nieuwe inschrijvingen voor de DAG

SCHOOL van SCHOENMAKEN worden op
genomen op Zondag 10 September van 8 tot 
11 ure voormiddag in de glazen zaal van 
Ons Gildenhuis

Het INGANGSEXAAM voor de nieuw inge
schreven leerlingen heeft plaats op denzelfden 
Zondag 10 September om II uur voormiddag 
in de lokalen der Vakschool.

De klassen der dagschool voor schoenmaken 
herbeginnen op Maandag 18 September te 8 
uur voormiddag.

N. B. Aangaande de Beroepsleergangen in 
het timmeren, meubelmaken, patroonsnijden, 
metsen en metaalbewerken zullen naderhand 
inlichtingen verschaft worden.

De ouders en familieleden van de leerlingen 
der Vakscholen en Beroepsleergangen worden 
tot de Prijsuitdeeling en plaatsafroeping vrien
delijk uitgenoodigd.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN 

Margareta Mattan, dv. Achiel en Jeanette 
Decock. Abeele, 513 — Paula Desmet, dv. 
Adolf en Elisa Vanthourhout. Rousselarestr. 276.
— Arthur Varrewaere, zv. Norbert en Suzanne
Porteman- Meenenstraat, 87. — Margareta
Delaere, dv. Camille en Marie Verledens. 
Geete, 222.

STERFGEVALLEN :
Maria Lamon, 19 m. dv. Albert en Albertine 

Maekelberghe Kortrijkstraat, 7.

HUWELIJKEN -,
Camille Vanwynsberghe, borstelm. 28 j en 

Margareta Geldhof, huish. 24 j. — Joseph 
Vanneste, Schrijnw. 20 j. en Ivonne Christiaens, 
vernister, 19 j — Alfons Vancaeneghem, bor
stelm. 26 j. en Sylvie Vanhalewyn, corsetm, 23 j.
— Platteeuw Victor, borstelm. 24 j. en Debels 
Irma, börstelm 24 j. — Camiel Vermaut, 
schoenm. 27 j. en Martha Lafere, bottienst. 
26 j — Pattyn Gustaf, werktuigm. 25 j. en 
Verhaeghe Leontine, huish 25 j. - Simoens 
Henri, ejektricien, 27 j en Schacht Madeleine, 
huish 20 j. — Delaey Polidore, kammesl 28 j. 
en Demey Helene, corsetm. 34 j. — Verscheure 
Bernard, werktuigm. 20 j. en Allewaert Marie, 
huish. 25 j.

— Dinsdag 5 September, om 3 ure Groote 
Paardenloopstrijden, inde Mandelmeerschen.

STAD ISEGHEm T
De Burgemeester der Stad Iseghem, maakt be

kend dat op kermis Maandag en Dinsdag, de bu
reelen van den Burgerstand slechts open zijn van 
9 tot io ure voormiddag, voor de aangiften van 
geboorten en overlijdens. Iseghem, i Sept. 1922.

De Burgemeester,
C. Staes.

STAD ISEGHEM WIJK ABEELE
Op Maandag a. s. 4 September (Ksrniismaandar)

om 4 ure stipt

Groote V E L O K O fiR S
75 Km. —  1250 Fr. Prijzen gewaarborgd
gegeven door den Abeelschen Club « Wiel aan 
Wiel » « voor lust en leute », en aangeboden 
aan alle eerlijke liefhebbers van den Abeele 
van 25 tot 75 jaar. Renners boven dezen ou
derdom zullen niet ingeschreven worden. De 
inschrijving zal plaats hebben tot Maandag 
3 ure namiddag ter herberg « ’t Grijs Hoofd » 
bij Fonten Pattyn. De rugnummers moeten 
afgehaald worden « In de Kleppe » bij René 
van Bruintje Bernards alwaar om 4 ure zeer 
stipt de aanzet zal plaats hebben. Er zal niet 
toegelaten worden aan de renners onder de 
baan eiers te zuipen. Aankomst aan de Een
dracht bij Mietje Venne. waar de prijzen zullem 
uitgedeeld worden. Bij de aankomst zal ge
zorgd worden de renners in hunnen sprint 
niet te hinderen. W ij maken aan het publiek 
bekend dat er een harde strijd zal geleverd 
worden, want onder de reeds ingeschrevene 
stippen wij de volgende welbekende hardloopers 
aan : Pattyn A., Samoy A., Spillebeen R., 
Spillebeen H . Spillebeen .!., Porteman ]., 
Porteman Jos., Samyn R., Missiaen R,, Hulle- 
busch A , Deplae J., MentjesG., Brabant H., 
Dupont A., Vinckier Berten, Deruyck H.. 
Soetaert L , Desplenter A., Dequa A., Catteeuw 
R., Seynaeve Jos.

Na de koers zullen nog verschillige feeste
lijkheden plaats hebben o. a. Papeting, Sirope- 
lekking en Katerslaging.

De feesten zullen door muziek opgeluisterd 
worden We verhopen dat de Abeelenaars 
hunne huizen zullen bevlaggen.

De Feestkommissie.
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GEVONDEN
§  ; Waarde Heeren, _  ,
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hob met het gebru.k uwer 0e W ilt p m ! ” Sc T 'k bekom''" 

• een jaar leed ik verschrikkelijk der n ert ongeveer
j minste geweld bij het werken deed r *  wanneer k hei

had ik het geluk uwe wonderbaren rn,aandt’n Sarden 
enne! fleschje was voldoende om "  Proeven, een

j nederdrukten te doen vendwijnen en d i°
noon hoopte terug te v in d e n /w e d e r te g e in  ^  ‘k

Je nieren l i jd e V ^ n b e ^ e ^ ^ n ^ T le n 6^  hh* personen die 
ge lel ici teert, want «■

* « - «
u it te drukken. 4 ®yne dankbaarheid

De Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, 
den prijs van 5 fra n k  de kleine flesch en fr . 7 .5 0  de groote II. 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt 0111 u de eclite Pillen De 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, 
ïneerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C 
W itt A. C", rue de la G lacière, 2 2 ,  te Brussel, en de verzeiidin 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek goda nu worden.

Indleu gij onmiddelijk uitslagen witt hebben,

a u
ïseli,
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ver- 
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N I E R & B L A A S  P I L L E N
De Beste Remedie in de Wereld voor

R h e u m a t ie k , 

H e u p  J ic h t ,  

L e n d e n  J ic h t ,  

Z w a k k e  R u g ,

B la a so n ts te k in g , 

S teen  in  de  B laa s , 

G rav e e l,

J ic h t ,

R u g p i jn ,

V errr  o e id h e id , 

M eeste  v o rm e n  ven  

B laa s  A a n d o e n in g .

Verkocht te Iseghem bij V erh am m e, i3 Maiktstraat ; W yffels, 
35 Marktstraat; Lalem an, 2, Brugstraat.
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BERICHT.
De Vaartbrugge tusschen Emelghem Plaats 

en den IJzerenweg zal van heden af eiken 
Zondag neergelaten worden, om den doorgang 
langs daar toe te laten.

Wijnhandelshuis vraagt bekwamen VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en omstreken. Inlich

tingen ten bureele van ’t blad.

VRAAGT ~PLAATS~
Een zeer bekwamen deftigen parsoon hebbende 
hoogere studiën gedaan vraagt plaats als 
Bureelbediende of Hulpbestuurder in nijverheids- 
onderneming. Inlichting ten Bureele van ’t blad.

METSERS. — Men vraagt Metsers voor 
CHARLEROI. 3,25 per uur. Zich te wenden 
bij DELOBELLE, 142, R ue de M ontigny , 

C harlero i.

Chocoladefabriek Van Eecke 
vraagt GOEDE W ERKMEISJES

WORDT GEVRAAGD
Mecanicien kennende het mekanisme der Borstel- 
machienen systeem “ Gheysens en “  Donat 
Laile Todtnau ,, en er mede kunnende werken. 
Aanvraag Borstelfabriek Gebroeders DELHAIZE 
& Cic te Brugge, waar men zijne voorwaarden 
kan laten kennen.

Te koop COFFtfEFORT hebbende eene hoogte 
van 1.50 m. Zich te wenden ten bureele vun ’t blad.

Gevraagd goede Schrijnwerkers bij Ju le s  

DENYS-GITS, G. nlstraat, 31, Iseghem.

Dadizeele Ommegang van 8 to t l7  September
B E D E V A A R D E R S  

n a a r O .L .  V .v an  D A D IZ E E L E

wendt U voor alle verbruik 

O n tb ijt ,  N o e n m a le n , enz.

tot het oud gekend huis

Wed. ROSTYN en Kinders
BAKKERIJ EN WINKEL 

hebbende thans voor uithangbord

VLAAMSCH KOFFIEHUIS
gelegen recht over ’t park van ’t kasteel. 

HUIS VAN VERTROUWEN.

S. H O E T -H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B a rom eters  

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordedigen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize.

AUTO-GARAGE(LE LION)
Téléphoon 73

:n r  V U Y L S T E K E  Gebroeders z u
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousse larestraat 26-28, IS E G H E M .

A u to s  : E N ,  jP O R D ,  C I T F t O E N  enz. 

M otos : E N ,  S Æ F t O L E A ,  I N D I A N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 
f Motos, van alle merken.

Kantoor van den Notaris

LE CORBESIER te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

W O O N  HUIS
met medegaande erve 

te ISEGHEM, Gentstraat.
groot volgens kadaster i a. 17 ca. ; palende zuid 
de Gentstraat, west, noord en oost de Burgerlijke 
Godshuizen van Iseghem.

Gebruikt onvergeld door de Burgerlijke Godshuizen.

Zitdagen :
TOESLAG op Dinsdag 12 September 1922,

telkens om 3 ure namiddag ter Zittingzaal van 
t Vredegerecht te Iseghem.

p H ^ w n n i H n n v i

Ter gelegenheid van ISEGHEM-KERMIS

Groote wmmn van artikelen
b i j

A.|floeoaert-|loppe
! ? o ü s s e l a t t e s f c t i a a f c ,  2 9

JUWEELEN van allen aard in goud, 
titre-fixe (half goud) en doublé Ie kwaliteit. 
Artikelen in zilver, niellé, nikkel en wit 
métaal.

Beproefd de juweelen ORIA en PERLOR 
zoo schoon als echt gouden juweelen 
onveranderlijk, gewaarborgd op faktuur 
teruggekocht aan 1 frank de gramme.

Beziet de uitstalling van DRAPPERIJ- 
COLLIERS I laatste nieuwigheden, fijne 
modellen.

Het huis heeft voor specialiteit de ju
weelen in Briljant, Platina, Diamant en 
fijne perels. Hierin, zeer groote keus der 
nieuwste modellen in ringen, brochen, 
oorringen, pendentifs, baretten, dasspelden, 
e n z . ________________

UURWERKEN der best gekende merken.

CHRONOMETERS van eerste gehalte : 
Longines, Waltham, Invar, Alpina, Tissot, 
10 jaar waarborg.

JUISTHEIDSHORLOGEN van 2" rang : 
Havilla, Lip, Invicta, Vulcain, Belgica, 
East-Watch, enz. 5 jaar waarborg.

GEWONE ZAKUURWERKEN van I e kwa
liteit ; 3 jaar waarborg.

ARMBANDUURWERKJES in alle metalen, 
van de meest verzorgde fabrikatie.

IJZERENWEGHORLOGEN Roskopf en beste 
namaaksels ; onverslijtbaar ; zeer vertrouw
baren gang.

Al deze uurwerken zijn te bekomen 
in goud, niellé, zilver, plaqué, nikkel en 
staal.

Groote keus RÉGULATEURS in oude en 
nieuwen stijl.

Marmeren PENDULEN. Houten PENDULEN
voor ’t meubleeren van eet- en slaapzalen. 
CARILLONS WESTMINSTER. Bijzondere uur 
werken voor Fabrieken en Werkhuizen. 
WEKKERS (reveillen) van allen aard — zeer 
voordeelig in prijs

Zeer groote collectie van KUNST ZIL 
VERWERK. —  TAFELGERIEF in zilver, wit 
metaal en alpacca. —  Prachtige en smaak
volle GESCHENKEN voorHuwelijken Doopen, 
Feest en verjaardagen.

Uiterst lage prijzen.

BRILLEN en allerhande GEZICHTTUIGEN. 
-  BAROMETERS en THERMOMETERS.—  
BRILLEN voor slijpers en scherpers, auto- 
en motocyclisten.

Aankoop en verwisseling van oud diamant 
goud en zilver aan de hoogste waarde

Het huis neemt alle HERSTELLINGEN. Ze worden er
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jJH spoedig en met zorg afgewerkt. ^

jjj —  Voordeelige Prijzen. —  Ter Trouwe —

OPENBARE VERKOOPING 

van een

Goede H O F S T E D E
te INGELMUNSTER, w i jk 't Kruiske

De Notaris VAN DE MOORTELE te Gent, zal 
ten overstaan van den Heer Vrederechter van 
het I e Kanton, Kortrijk, openbaar verkoopen:

Gemeente INGELMUNSTER.
Eene goede Hofstede met boomgaard, land en 

meersch groot te zamen 5 hectaren 71 aren. 14 
centiaren. Verdeeld in 5 koopen.

Gebruikt door Henri Dewulf tot j November 1922.
Gemeente LENDELEDE. (Wijk Pombosch) 

KOOP 6. — EENE PARTIJ ZAAI LAND 93 aren.
KOOP 7. -  EENE PARTIJ ZAAILAND groot 

45 aren 10 centiaren.
Gebruikt door Gustave Beernaert tot 1 Okt. 1922. 

7/2 0/0 Instelpenning. — Recht van samenvoeging.

OVERSLAG Donderdag 7 September 1922, 
om 3 ure stipt in ’t Gemeentehuis te Lendelede

Kantoren der Notarissen DUPONT te Ardoye, 

en DAVID te Coolscamp.

TOESLAG Woensdag 6 September 1922, om
2 ure, te Coolscamp, in de « Café Chicorée », 
van :

GEMEENTE COOLSCAMP
langs de Kalsijde naar Lichtervelde.

Eenige koop — Alle de gebouwen gediend 
hebbende voor de Brouwerij Sint Arnoldus te
Coolscamp, met 9 aren 80 centiaren erve.

Vrij eene maand na den toeslag — Oor- 
logschade wordt medeverkocht. — Geene prijzien 
te betalen.

Maar ingesteld 20.000 fr. 

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster

op Woensdag 6 Septem ber 1922, om 3 ure na
middag in « DE KROON » te Ingelmunster, 

TO E SLA G  van eene

T  W E E  W O O N S  T
en 17 a. goed Zaailand 

te INGELMUNSTER, Hoogte.
Gebruikt door Cyr. Monteyne en Gust. Deprez.

U nion & P ré v o ya n ce .
Spaar- rente- levensverzekering

en lijfrentemaatschappij.

Naamlooze Vennootschap ten kapitale 
van 10 millioen.

Vraagt Vertegenwoordiger voor Iseghem 
en omliggende Gemeenten.

Schrijven Bureel van ’t Blad.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

Inlichtingen ten bureele van 't blad

CRÉDIT FOHGIER D’ RNVEftS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

Naam looze M a a t s c h a p p i j  —  K a p i t a a l  6 . 0 0  0 . 0 0 0
B. Spaarkas :
1° op zicht 4.00 “/■
2° op termijn van een jaar 4.50 °/’
Langer termijn volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 »/o
2° op veartiendaagsche rekeningen 3.35 °/0 
3 op driemaan Jelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3" op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 %
4n op jaarliiksche rekeningen 4.25 >/»

a a n k o o p  en VGKKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaanscli Papier
a a n  de v o o rd e e l ig s te  w is s e lk o e r s

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEM AILLE dokter in geneeskunde Rumbeke, 
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : B ankG  D E  L A E R E &  C» Naamlooze Maatschappij

MSRNBOSSKKSI&RI

Fr. 10 MILLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A G - E l S r T S C J K C ^ F J P E I S r  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

STADEN Tel. 21. BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A .JLJLE  B Æ N K V E F t F l I C H T I N G E N
Depot rekening op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 (>/<> op S jaar zuiver yan lasten

VKIU1URING van Brandkasten (Coffres-forls) alle grootte

VERW ARM INGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l le  slach va n  buizen Autog-ène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhaizen DELtCOUf^T, 44, Zaidlaan, Brussel



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S m erk

HDB
H.O. Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

b r u x e ü L:: aan prijzen buiten alle concurentie.

Gr. H O E T - A N N E . opticien, StAmandstraat 8, ItüUSSKLAItK
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 HH. Oogmeesters, meer t,<i 
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, pn waardoor bet, gezicht bewaard en versterkt wordt

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunst09gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, strop-, melk- en oxijde wegers Loupen voor wevers, enz..

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo'n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men leite goed op ons adres :

G prm ain  H o et-A n ne. St A m andstraat 8. tegen de M o rd s tra a t .  Rousselare  
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerkmg

SPECIALITEIT V A N  T A N D E N  O P  G O U D

vo lg en s  île 1 m is te  uit v in d in g  ( z o n d e r  pl iat 
-------------- H e r s t e l l e n  v a n  G e b i t t e n  enz

BERICHT : Om aan de m enigvuldige vragen hunner dienten te
voldoen zal Doktoor DELCROIX en EI D  IVI . IVI O  R  b. L_

van nu af te raadplegen zijn den DinsJag en WoansJag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote fóarkt. 21. ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

tnansen vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Z ijden  en W itgoedartike len

voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. U 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters [en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schoonen 

KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw mei 4 

spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’I blad

GEVRAAGD
DIENSTMEID, goede getuigschriften, hoog 
oon. Schrijven A. C. bureel van het blad

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t Na
tionaal Sijndikaat der Bedienden van Belgie 
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O L. Vrouwstraat, Iseghem

Gevraagd voor BO RSTE L HOU TM A K E HIJ 

G o e d e  T o u p i e  w e r k e r
kunnende draaien. Onnoodi '̂ zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS

Princess.es tra at, 56, Emelghem.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be
vragen ten bureele van ’t blad.

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 
Stoommachien demi fixe Wolf, in werkingen 
zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 
Verbrugge Meulebeke

|6».Ï

GEW AARBOR GD  GEW APE ND  BETON

M Gepreste (Üinentbuizen op alle wijden

I  CITEHNS en BEI R PUTTEN van gelijk welken inhoud
STEENPUTBUIZEN, ENZ. *

If f lm and  Denys-J loehep ied l
Dweersstraat, 17, IS E G H E M f

K iekenkw eekers , Landbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN AFGANG (stinkend, soms met bloed 
doorstriemd ; vertoonen zich etterbollen in de oogen en de keel ; is hun 
kop gezwollen, hun kam zwart, treuren zij en waggelen ze op hun pooten,
geef dan aanstonds

A p o t h e k e r  V e r  m a n d e r  e ’ s

ONFEILBAAR POEDER n ° 4 - .2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak.

Apotheker '/ermandere’s MARVOL geneest snot ( 2 50 en 5 00

Apotheker Vermandere’s ARSYLOL geneest pokken i de flesch

Te Verkrijgen bij Apotheker LALEMAN, Iseghem; Ap. VANDEWALLE, 
Rousselare en in alle goede apotheken. Vraagt wel ’t merk Vermandere.

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 coutii of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaardt'ii

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W ellcom e ,, 
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld, leder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

I n  d e  B e l g i s c h e  V l a g

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM.

I Verkoop van alie slach van kleederstoffen aan 
j zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 

coupons en andere ellegoederen.
MOEDEES vooralleer aankoopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmofrelijk.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
K ortrijks traa t., 64, ISEGHEM

J  ava  S te rk  — D u b b e l S te rk  
W es tm in s te r  S tou t 

Schoth-a le — P â le -a le . 
Verkoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

Vooraleer STOORS en kleine GORDIJNEN 
te koopen, vraagt de prijzen aan

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

H O U T

Het huis JULES DELSAERT van Watermael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 
maken van verkoop.

Wordt ook aangeboden totverkoop 60hektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels' — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders.

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T R O U W E  B E D IE N IN G  

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
d ê  p é l i c h y s t r a a t , 1 2 , | § £ ( J H E M

recht over Sl Hiloninskerk

V o o r  D a m e n ,  v a n  a f  4 5  F 1!-

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

Jn w o lle  G a b a rd in e  8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
Brugstraat. 6, ISEGHEM.

LA PLUS MODERNE

LA Mfc ILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

e est la

“  F O R D  ,,
T H E  U N IV E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :

Touring 4-5 places avec démarreur électrique 
et jantes amovibles . . fr. 8.950 00 

Runabout, 2 places, avec démarreur et ecl.
électrique, jantes amovibles, fr. 8700.00 

Sedan, conduite intérieure, 4-5 places avec 
démarreur et'éd. électrique et j amov.

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

avec jantes amovibles. . . fr 5.600 00 
Châssis camion Truck pour charge utile 

de 1250Kgr.monté sur gros pneus fr. 7175 00 
Tracteur Fordson........................ fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L'Electro- Mécanique
Rue des Horticulteurs. C0URTRAI

—  Téléphone S 06 —--------

Atelier de Réparation de toute, marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l’idéal et le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

A1 b . V A \ N liSTE-V A N H OUT l'K
T afe lhouder (T ra ite u r )

- Gentstraat 3  5 .  JSEGH-fc-M - 
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare 

Wordt aanbevolen voor :

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Bijkc en Bjrgers’teuken 

Verhuring van Tafelservies.

Zweerachtige Maagontsteking 
en Zenuwachtige Zwakhe
G edurende  m aanden üang heb ik te  bed ga ie&en. 

Hedan ben ik genezen dsnk door de Dr. Csssïli’s Tabletten.
Mevrouw W hite, 49, Redcar-road East, South 

Bank, S.O., Yorks, zegt: “ Ik  weet niet wat ii; 
doen moet om geno:g de Dr. Cassell’s te kunnen 
loven. Ik  hen diép verzekerd dat zij m ij het 
leven gered hebben. M'ijiie ziekte begon over 
ongeveer negen jaren, Kea-s plotselinge zwakte 
nam  m ij en ik vermagerde bij oogupzicht; 
dezen toestand v-erorgde.op zulke wijze dat ik 
g-eone kracht meer M d . M ijn  gval wierd onder 
keiid als zenuwac lig zwakheid en zweeracht ge 
m.aagontst-eAing ; ys,.t u re u.dè * m aanden bl'etjf ik 
te bed, vreesalijk lijdende en a ltijd  zenuwaoht 
tig. N iemand dacht dat ik zoo zou kunne .i 
blijven leven hebben.

“ Ik  was gedurende dertien weken te bei 
gebleven ondanks alle geneesmiddelen dien ik 
genomen had, en ik mag verzekeren dat ik 
verwonderd was, na de eerste does der Or 
Cassell's Tabletten genomen te hebben m ij 
merkelijk hp'.er te gevoelen. De spijsvertesrinj 

begon zich gemakkelijk te doen en m ijne  zenuwen waren bcd,:ar. Heden, a 
eene hande ling  met de D r .  Cassell’s Tabletten voel ik me even ”.oo goed als voor 
m ijne  ziekte.

P R I J S  3 F-1 E N

7 .5 0 F R .  

( h o t  g r o o t  
model bevat
drie m aal het 
kleine) V e r
kocht door de 
apotheken i n 
allo werelddee* 
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  letten en 
weigerd a * 1 e 
n& m aking. »;•

Te koop te 
^ÊRHAMME,

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen :

Zemt waf m c^tin q  Slapeloosheid H a rtk lo p p in g s n
Z anu w zw a k to kJ ßloedgohrek L e ve n sa fn ia itm »
Zon u wo nste x u jg  Slechte r pi jswer'ee:-: ng Z e n u w a c  h t . . ; j . ü 
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a a n  
d e  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s o h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  le v e n  
d o o r g a a n .  D o k t e r  C a s s e l l 's  C o .,  L t d . ,  M a n c h e s t e r ,  E n e  la rv a  
A lg e m e e n  d e p o t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G r o o t  H e r*o g a .-r« >  :

M a iso n  u o u is  S ande rs , 22 . R u e  de la  G la c ie rs , B russe l.

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

b i j  her s lapen 

g a a n  en ge z \ 1 11 
bem erken hoe 

goed ge s lapen  

z u lt :  veryo lj'd
en ge z u lt  wel 

d ra  de vreugde 

kennen  k ra c k t 

en gezondhe id  

te bezitten


