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Naar den Cinema.
De Opzieners van den Arbeid gaven onlangs 

hun verslag over het jaar 1919 Verslagen zijn 
meestal onaangename kost maar geven dikwijls 
leerrijke stof. Uit het verslag van de Opzieners 
van den Arbeid leeren wij de schuldige nala
tigheid van het groote publiek en van het of
ficieel gezag  tegenover de wet op de gevaar
lijke en ongezonde vergaderingszalen en in ’t 
bijzonder de cinemazalen.

Men spot vlakaf met de wet ; de voorge
schreven reglementen worden met de voeten 
getreden. /

’t Grootste deel van de vertooningen zijn 
zedeloos.

Worden voorgesteld het verlaten der kinde
ren, het bedrog in het huwelijksleven, het 
bedrog in den handel, de wreedheid in allen 
vorm, de verleiding, de moord de zelfsmoord 
enz. '

De helden zijn schaamtelooze Jvrouwen, ge
maskeerde deugnieten, gewetenlooze bedriegers 

Alle toeschouwers leeren kennen inbrekers- 
gerief, valsche sleutels, blinde lantaarns, valsche 
wissels, stroppen, dolken, revolvers vergiftigde 
dranken.

Er zijn wel vertooningen waar de tooneel 
schikker trachtte naar een zedeles en het kwaad 
deed straffen Maar eerst had men toch voor 
de oogen gebracht de vuilnis en de misdaad, 
en alzoo het kwaad doen zien en het goed 
doen vergeten, de kieschheid en de eerbaarheid 
verstompt en het gevoel van verantwoordelijk
heid gedood 

Dat verslag is nog al hard voor dezen die 
er de verantwoordelijkheid van dragen. Maar 
’t geeft toch wel de waarheid.

Wat moet er geworden van een volk dat 
op zulke tooneelen verzot is, van de kinderen 
die daar hunne lessen nemen ?

Kardinaal Mercier schreef onlangs in eenen 
herderlijken brief : « Wij verzinken in de mod
derpoelen der heidensche zedeloosheid. »

Ja de cinema is eene slechte scnool.
De beste cinema’s zijn nog gevaarlijk.
De lange winteravonden doen verzet zoeken, 

’ t is waar. Maar ouders en burgerlijke over
heden let wel op.

De wet verbiedt de zedelooze strekkingen. 
De wet verbiedt den toegang tot de cine- 

mavertooningen aan minderjarigen beneden volle
16 jaar oud.

En ’t geweten staat nog boven de wet !

Zitting van den stedelijkea Gemeenteraad
van Iseghem 

gehouden Zaterdag 27 November 1920.

DAGORDE :

1* P u n t. — Goedkoape w oningen : Na de ver- 
schillige vergaderingen gehouden tot het stichten 
eener maatschappij van « goedkoope woningen », 
wordt er door den Gemeenteraad beslist eene gel
delijke tusschenkomst toe te staan van zoohaast 
deze maatschappij zal gesticht zijn.

2* P u n t . - -  Begrooting en reken ing  k e rk fa 
b rie ke n  : aangenomen.

3° P u n t. — B egrooting Vakscholen : aange
nomen.

4C P u n t. —  D uikers  R ousselarestraat : Er is
sedert lang een plan opgemaakt door den Heer 
Ingenieur De Brabandere tot het leggen der 
duikers van aan do O L. Vrouwstraat in verbin
ding met deze der Kruisdreef tot aan de Ameyestraut, 
onder den ijzerenweg tot aan Vaart en Mandel. 
De uitv#ering van dit ontwerp zou veel geld 
kosten, ingezien de duikers zeer diep moeten 
liggen om under den niveau van den ijzerenweg te 
komen ,

Een tweede voorstel, dat benevens veel nuttiger 
min kostelijk zou zijn ware de duikers leggen 
door de Rousselarestraat tot aan de Mandelstraat 
en langs deze straat onder den ijzeren weg en vaart. 
Ingezien den niveau dezer straat denzelfden is 
als den ijzérenweg zou dit 'min kosten van uit
voering De raadsleden treden dit voorstel bij.

5* P u n t. — Buurtweg N° 24 : De duitschers 
tijdens hun verblijf alhier binst de oorlogsjaren 
vonden, en met reden, dat de oude straat van de 
Krekel tot aan de Mol een slecht en nauwe draai 
raiek over de hofstede der Wallemote (gezeid 
Krelmote). Daarom deden zij eenen schoonen en 
breeden gravier aanleggen die, rechte door ’t land, 
de wijk Mol in betere verbinding stelt.

Nu is er kwestie deze zaak te regelen met de 
eigenaars en aanpalers dezer gronden. Met dien 
nieuwen gravier staat bakker Oosterlynck’s huis 
achter te vooren, an ’t is kwestie dat hierover een

^lossing moet gevonden worden om de belangheb. 
benden kontent te stellen,

Verders wierd er ook gesproken over hetgeen 
te doen is met den grooten schoonen keiweg die 
ligt van aan de kalsijde op Ingelmunster nabij 
de herberg de « Tien Minuten », in verbinding 
stellende de Vaart, Mandei en Emelghem en die 
genoemd wierd « Boulevard des Italiens » om reden 
hij aangelegd en gemaakt wierd onder de duitsche 
bezetting door de Italiaansche krijgsgevangenen die 
alsdan in de kasteelen vaa de Heeren Vanden 
Bogaerde opgesloten waren.

De Hoogebrugge tusschen Emelghem en Iseghem 
wierd door de belgische burgerwacht in 1914 in 
de lucht geblazen. Deze brug wierd tijdens de 
duitsche bezetting door eene houten ophaalbrug 
vervangen, eu in verbinding gesteld met den 
boulevard. Het Staatsbestuur laat toe «lat de brug 
behouden wordt op voorwaardejdat den brugbewake,'' 
ten koste valt der belanghebbende gemeenten Het 
ware dus voordeelig, zoo het voorgesteld wierd, een 
huis aldaar te maken voor een brugbewaker Dit 
ware reeds eene eerste oplossing van woningnood; 
alsmede een groot voordeel voor de bevolking van 
Iseghem en Emelghem daar de gemeenschapsmid
dels hierdoor zeer verbeteren

6e P u n t — B elas tin g sre g lem e n t op de pianos :
Besturen kost geld, nu meer dan ooit in gezien 
alles is opgeslogen zooals voor koopwaren, loonen, 
jaarwedden enz. De stad even als alle andere be
sturen moet naar middels uitzijn Hier valt nu een 
taks toe te passen op de pianos in de openbare 
drankhuizen s/eplaatst, waarop door de eigenaars 
taks zal moeten betaald worden

78 Punt —  Electric ite it Het Stadsbestuur doet 
alle inogHlijke pogingen tot lift plaatsen der 
nieuwe machien die bijna gansch yereed pn door 
ile Commissie der Electriciteit zal onderzocht wor
den, vooraleer ze te aanveerden

Tengevolge der hooge prijzen van kolen, aller
hande onkosten en jaarwedden der bedienden, 
moeten de prijzen verhoogd worden als volgt :

A. VOOR DE VERLICHTING,
Ers 1.10 per kilowatt.

B YOOK DE BEWEEGKRACHT
Voor een maandelijks verbruik van 1 tot-2000 

kilowatt 60 cent per kilowatt
Voor een maandelijks verbruik van 1 tot 3000 

kilowatt 55 cent per kilowatt
Voor een maandelijks verbruik van 1 tot 3500 

kilowatt 50 cent por kilowatt.
Voor een maandelijks verbruik boven de 3500 

kilowatt 45 cent, per kilowatt.
• Verschillige nieuwe kabels wierden aangekocht 
namelijk; een kabel van 8 1/2 mm. liggende van 
aan de Centrale tot aan de « Zalm » Gentstr. Hij 
middel van dien kabel zal gansch het oosterdeel 
van Iseghem kunnen verlicht worden en de noodige 
stroom geven om met drijfkracht te werken.

8° P u nt Jaarwedde g e m ee n tese kre ta ris  :
Ingevolge de wet van 27 Aug. 1920 wordt de 
jaarwedde van den gemeentesekretaris verhoogd 
volgens barema door ’t gouvernement vastgesteld.

9" P u n t. —  V ern ieu w in g  akkoord S t Josephs- 
g estich t : Zooals voorheen heeft het Stadsbestuur 
een nieuw akkoord gesloten met het bestuur van 
St. Josephsgesticht voor de Middelbare schod 
rekening houdende vau de tijdsomstandigheden voor 
wat de onkosten betreft.

10* P u nt. — G em eente W eegschaal : Voor 
den oorlog hadden eenige personen het goed ge
vonden eene openbare weegschaal te plaatsen, mits 
toestemming van ’t Gemeentebestuur, in de Wul
venstraat, De duitschers vonden die plaats onge
schikt on deden dezelve uitbreken. De Stad vestigde 
ze op eene geschikter plaats op den Koornmarkt. 
Het gemeentebestuur belast nu het schepen kol Jegie 
de zaak te vereffenen met de eigenaars voor wat 
het overnemen derzelfde door de stad betreft.

11° P u nt. -  B rie f S tu d iek rin g  T a a lw e t : De
Sekretaris geeft lezing van eenen brief uitgaande 
van den Katholieken Vlaamschen Studiekring, en 
aan het schepencollegie gericht, vragende dat het 
Stadsbestuur eene motie zou stemmen ten voordeele 
der vervlaamsching der Gentsche Hoogescbool en 
tot het onverwijld stemmen door den Senaat van 
de wet tot regeling van het gebruik der talen 
M. Emiel Vanden Bogaerde vraagt het woord Ik 
vraag mij af, zoo zegt de spreker, of het wel 
van de bevoegdheid is van de gemeenteraad zich 
te bemoeien met de Vlaam-che beweging Vele 
eischen der Vlaamsche bevolking zijn maar al te 
gegrond, zooals gelijko rechten voor Vlamingen 
en Walen, het inrichten van eeae Vlaamsche Hoo- 
geschool, enz Ongelukkiglijk onder de leiders der 
Vlaamsche beweging bestaat er vele overdrevenheid 
en de bedaarde en echt vaderlandslievende menschen 
kunnen de leiders niet volgen in eene politiek die 
ons geleid tot de verdeeldheid van ’t land en tot 
het uitroeien der fransche taal ook stal ik voor 
de volgende motie te aanvaarden

« Het gemeentebestuur van Iseghem zich steunende 
op de beloften van ’t ni«uw ministerie eene spoe
dige oplossing te geven aan de doelmatige eischen 
der Vlaamsche bevolking zet zijn dagorde voort.

Deze motie wierd met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd.

liuitenlandsch overzicht
GRIEKENLAND.

Van met dat ze geware 'wierden dat er 
ernstig sprake was Koning Constantyn op den 
troon te1 herstellen, hebben Frankrijk, England 
en [talie eene gezamsntlijke nota naar Athene 
gezonöen waarbij ze te kennen eaven dat zij 
het herstel van den duitschgezinden Koning 
zouden aanzien als eene onvriendelijke hande
ling te hunnen opzichte, en gingen handelen 
in gevolge.

Dat was een dreigement Het verdrag van 
Sevres waarbij Griekenland veel gekregen heeft 
en is nog niet bekrachtigd, en wordt het niet 
bekrachtigd Griekenland zou veel kunnen ont
nomen worden van wat het gekregen heeft 
Voeg daarnij dat de grieken in. slechte lakens 
zitten met hunne finantien, en door Frankrijk 
en England moeten geholpen worden, en om 
die reden de Entente moeten in de oogen zien.

Niettegenstaande dit alles heeft de volkstem- 
ming eene overgroote meerderheid gegeven voor 
Constantyn

De grieken beschouwen het aanstellen van 
eenen Koning als binnenlandsche aangelegenheid 
en zijn van gedacht dat de Entente daar niets 
in te zien heeft en niet kwalijk mag nemen 
dat ze daarin hun eigen gedacht doen. Verders 
zijn en blijven ze Ententegezind, en hun Ko
ning ook.

Doch Frankrijk en England hadden geza- 
mentlijk aan Griekenland een krediet toegestaan 
van 400 millioen fr. Daarop had Venizelos 
reeds 200 millioen briefjes uitgegeven. De 
nieuwe Minister Rallys, die ook in geldnood 
verkeerde wilde nu de overige 200 millioen 
uitgeven, doch Frankrijk en England hebben 
de mare gedaan dat het uit was met krediet, 
en Rallys zit te blinken.

Er wordt nu gemeld dat Rallys aan Con
stantyn den raad gegeven heeft afstand te doen 
van den troon ten voordeele van den Kroon
prins. (Die Kroonprins werd vroeger ook van 
kante gesteld als zijnde te duitschgezind).

Die oplossing zou een beetje klaarte brengen 
in den toestand. England ware tevreden daarmee; 
Frankrijk zeker niet. Hoe dat ’ t zal afloopen 
moet de tijd uitwijzen

NOG D’ANNUNZIO.
Het verdrag van Rapallo heeft een ende 

gesteld aan het geschil tusschen Italie en Jugo- 
Slavie. Dat en staat d’Annunzio niet aan. Hij 
wil opperwaart uit dat Fiume bij Italie inge- 
lijfd worde, en maakt weer van zijnen jan.

Om hem te dwingen heeft Italie Fiume nu 
voor goed geblokt, van te lande en van op zee 
om niets te laten doorgaan en de stad uit te 
hongeren als d ’Annunzio de wapens niet neer 
en legt

Twee torpedobooten die aan de blokkade 
deelnamen zijn overgevaren naar d’Annunzio 
en doen met hem mee.

’t Slacht daarmee lijk met de bolchevisten, 
als ’t uit is ’t herbegint, en ’ k en kan maar 
moeilijk uit mijn hoofd krijgen dat Italie daar 
met kwaad garen naait, en onderduims «eheel 
die doening van d’Annunzio steunt.

RUSLAND en POLEN.
Tusschen Rusland en Polen gaat de vrede 

geteekend worden, de eenen zeggen tegen 
Kerstdag de andere tegen einde Nieuwjaar. 
Velen twijfelen of die vrede zal rechtzinnig 
zijn ; naar men zegt is Rusland reeds bezig met 
nieuwe legers, er is spraak van vijf, samen te 
trekken tegen Polen Prins Sapuka, poolsche 
Minister is van meening dat .er geen gevaar 
meer en bestaat voor eenen russischen aanval. 
Mocht hij gelijk hebben.

RUSLAND.
De bolchevisten die aan ’t hervormen zijn 

hervormen doox ! Nu hebben ze in Rusland 
de munte afgeschaft, ’t en gaat er geen geld 
meer bestaan. De Staat zal kost, woning, 
kleederen, slaping en al wat noodig is, zelf 
geven, voor werk Alles zal in nature betaald 
worden Voorloopig zal er nog wel in den 
duik gehandeld worden voor geld maar van 
zoohaast het volk al de voordeelen kent der 
Staatsinrichting zal die handel ook achter blijven.

Tenzij geheel die bolchevistenklieke eerst 
zelf uit Rusland geschopt wordt.

Tcheco-Slovakie heeft een akkoord met Zuid- 
Rusland om voor 400 millioen machienen te 
leveren in verwisseling tegen levensmiddelen 
en voortbrengsels uit Rusland.

ENGLAND en IERLAND.
De mare gaat dat er misschien vrede zal 

gemaakt worden tusschen England en Ierland. 
Een weinig toegeving van weerskanten zou 
’ t geschil kunnen bijleggen. Doch als LlOyd 
George en eenige kopstukken der S inn -F einers

tot overeenkomst genegen zijn. andere Ençel- 
sche Ministers en een groot deel van het 
Lagerhuis staan even vijandelijk dan ooit tegen
over de Sinn-Feiners die van hunnen kant 
luidop zeggen dat degenen, dip met Lloyd 
George gesproken hebben, het in H en naam 
gedaan hebben

Is er vrede in ’ t verschiSt, hij is nog verre 
VAN Li^KS EN RECHTS

De Volkenbond nnakt genoeg beslag, maar 
| brengt weinig te wege. Er bestaan twee par-
I tijen in, eerst degenen die met Frankrijx en 
! England de duitschers willen buiten houden, 

dan degenen die vinden dat de Volkenbond 
maar iets en kan teweeg brengen als al de 
volkeren daar vertegenwoordigd zijn Van de 
weke nog heeft de afgezant van de Argen- 
tijnsche republiek met klank zijn stokken uit 
het spel getrokken ; Argentina en doet niet 
meer mee

Geheel die Volkenbond zal een mislukte 
bakte zijn : ze willen vrede stichten niet meer 
op macht maar op zede^ijk gezag op papieren 
overeenkomsten Het eenigste zedelijk gezag, 
de Kerk. laten ze buiten, de Paus is er niet 
vertegenwoordigd, en wat papieren overeenkom
sten weerd zijn heeft ons de duitsche Keizer 
geleerd in 1914.

0e laatste aanslag op Lenin.
In d3 Engelsche bladen worden bijzonderheden 

medegedeeld over eeu mislukten moordaanslag op 
Lenin, die op 22 November te Moscow zou heb
ben plaatsgevonden. Reeds op 20 Oct waren onlus
ten uitgebroken onder vier roode regimenten, welke 
beweging echter was onderdrukt door Letische 
sodenie?s De anti-bosjewieksche opruiers — ver
moedelijk behoorende to$ de partij der sociaal-revo- 
lutionairen — zetteden hun pogingen tot opwinding 
der massa voort. Telkens verschenen er aan de 
muren revolutionaire aanplakbiljetten ; en tal van 
groote bijeenkomsten in de open lucht werden ge
houden.

Ob 22 October was de auto van Lenin juist de 
poort van het Kremlin uitgereden toen zij door 
een groote open auto werd ingchaald.

Een vau de persoonen in die auto trok een 
revnlver en schoot in de auto, waarin Lenin zich 
bevond De kogel doorboorde het houtwerk, zonder 
den dictât ir te treffen Juist kwam van den tegen- 
overgesteiden kant een vrachtauto, welke tusschen 
de beide and re reed en die scheidde. Dit ge
schiedde zoo plo'seling dat het tweede schot van 
den moordenaar in den vrachtauto terecht kwam

I)e « zwarte » aanvallers verdwenen in een zij
straat in tm spi|t van alle pogingen, heeft men 
ze niet te pakken kunnen krijgen. Wel zegi men 
dat zij aan Lenin eene waarschuwing hebben ge
zonden, dat hij vroeger of later zal worden ge
dood De brief aan Lenin eindigt met deze woorden :
« In de dagen, die voorbij zijn, doodden wij tyrannen 
die « Czaars » genoemd werden ; er bestaat voor 
ons alle reden om hiermeê voort te gaan als de 
tyrannen zich vermummen als socialisten »

h 1 ü., Inelc Ir Kotii. 1.4 i.' I i ü iI. c, h
I '• >tin i.al aangebu den juin i • >».ii i mi <;nr en 

B .tZiliaauschvii kruiser Sa 1 i> ii, |,
schip waarmede ons vorstenpaar n .ar Brazilië» 
vaarde en waar België in den p.*rs ;on oi'zer 
Koning en Koningin zeer gehuldigl wierden. 

j Sedert dat bezoek, zijn onze betrekkingen met 
j dit land veel verbeterd tot groot, nut en voor

deel van <>nze!' bini t n- , n ;> ;
handel

>e ii nun. k 'mm » ie  * or I 
ziening heeft liez weke verga ri..
bespreking is men t’ akkoord g.-koiri -n, te 
wachten, uitspraak te doen tot, wanneer de 
Kommissie der Kamer hare w r  .i g heeft
gedaan.

In de Kamer heeft Mr Vandevyvere Minister, 
verklaard, dat voor wat de oorlogsschade betreft., 
Ie rechtbanken van oorlogsschade reeds 

groote uitslagen, g geven hebben, en ia- - in 
acht neemt de klachten van de tot u ioe 
v 'rwa-trloosde slachtoffers

Mr Van CiU'ce-'iert ra '_ t uni _■ s
het fransch Belgisch verdrag, en protesteert 
tegen de inrichting van eenen leergang van 
wereldlijke zedeleer in de scholen.

Mr Jaspar, minister, antwoordt dat het ver
drag met Frankrijk is gesloten, o n gebeurtenis
sen zooals er zich voorgedaan hebben in 1914, 
te voorkomen. Ons grootste verlangen is Bel
gie, Frankrijk en Engeland te vereenigen in 
eenen grooten machtigen verdedigingsbond.

Het eerste verdrag met Frankrijk is gesloten, 
het tweede met ingeland zal volgen W î :j! 
vriend zijn met Frankrijk en Engeland.

De minister spreekt verder over dc onder- 
handiüngen mat Holland, vrelke ht; rerliao^



tot een goed einde zullen leiden. Holland moet 
tot betere gevoelens komen, evenals het Groot 
Hertogdom Luxemburg.

Mr Vandervelde ondervraagd geweest zijnde, 
over den terugkeer van Duitschers in Belgie, 
zegt : wat ik deed was enkel om de Heeren 
Senators en Volksvertegenwoordigers aangenaam 
te zijn. Talrijke vragen werden mij gedaan 
door M. Dujardin 19, M. Carlier 11, M. Mas
son 22 en M. Colleaux <3.

Donderdag morgen had in het paleis te Brus
sel een ministerraad plaats, onder het voorzit
terschap des Konings. Dj bespreking liep over 
de verdeeling der Duitsehe-Afrikaansche Ko
loniën en de grondinnetning van Engeland in 
Ruanda en aanpalend gewest.

M. M echelynck  (lib.) vraagt vermeerdering 
van personneel in het rekenhof.

M. W oeste bekampt het voorstel. Het land 
zal niet willen, dat op het oogenblik dat men van 
besparingen spreekt, nogmaals nieuw onkosten 
doet.

In den Senaat stelde M. D estrée  isoc.) mi
nister voor, een kunstpaleis te bouwen, dat 
zou de bagetelle van 30 millioen kosten.

M. Braun  zegt dat dit niet noodig is, en 
dat er groote gebouwen genoeg zijn in Brussel, 
die ij iel staan of ongebruikt zijn, die kunnen 
dienen voor paleizen van schoone kunst. Ver
ders zegt M. Braun gesteuud door M. Liebaert 
dat deze som van 3 ) millioen, nuttiger ' zou 
gabruikt kunnen zijn in de verwoeste gewesten.
— (Deze heeren hebben overschot van gelijk, 
immers iu de verwoeste gewesten zijn er dui
zenden menagien zonder huis of dak en dat 
nu 2 jaar na den oorlog, en ze zouden voor- 
alleer huizen te hebben voor hun eigen Bel
gische v >1k, paleizen bouwen voor de Brusselsche 
kunste.iaars. —  Hoe rij int men dat te saam.

Eene g08de pachtwet.
Onze Volksvertegenwoordiger Sap heeft in de 

Standaard door verschilligj artikels bewezen dat 
de landbouwers eene nieuwe pachtwet moeten 
hebben, ’ t Is toch schandalig de manier op de
welke sommige eigenaars te werke gaan tegenover 
hunne boeren-pachters. Dit is meer dan ooit het 
geval in de frontstreek. Landbouwers die gezweet 
ea gewroet hebben om eene hofstede weder be
bouwbaar te ma.ien vernemen op zekeren dag dat 
hunne hofstede buiten hunne wete verkocht of 
verpacht is. Wij kennen reeds verschillige zulke 
gevallen. Is dat toch gelooflijk ? Daarom ook is 
het voistreil noodig dat eene goede pachtwet het 
bestaan en de loetcomste van de landbouvversfamilien 
verzeitare en de vruchten van hun lastig werk 
niet door anderen late opdoen.

Nu die artikels van Professor Sap worden na
tuurlijk veel besproken. Zondag laatst verscheen 
er ook in de Standaard een artikel van eenen 
heer, eigenaar eener hofstede ; daarin doet hij 
uiteen hoe hij overeen kwam met zijnen pachter. 
De boer betaalt zijnen pacht in levensmiddelen 
aan den prijs van voor den oorlog en de pacht 
blijft lijk voor den oorlog. —  Dat is ’ t akkoord 
en eigenaar en pachter zijn uiterst tevreden !

Ik en betwijfel op geener wijze de goede meening 
Van den eigenaar. Deze Heer meent een goeden 
pacht in goede voorwaarden gesteld te hebben. 
Den pacht niet opslaan, hem laten lijk voor den 
oorlog. Waar zou men nog zulke heeren vinden ?

Maar den pacht van voor den oorlog doen be
talen in levensmiddelen, aan den* prijs van voor 
de/i oorlog, dat is iets anders. Peist een oogenblik.

De pacht van 1;)14 was bijvoorbeeld 1000 fr. 
Nu moet de pachter voor 1000 fr. levensmiddelen 
geven aan den prijs van 1914, dus eenige hon- 
derde kg. aardappelen aan 15 fr, eenige honder
den eiers aan 12 centiemen, een aantal kiekens 
aan 5 fr. den kilo enz. tot aan de som van dui
zend fr. Aan den prijs van voor den oorlog zal
hij voél moeten leveren om aan L000 fr. te ge
raken.

Maar nu gelden de aardappels twee en drij 
keers zooveel, de eiers nog maer, de kiekens ook, 
enz, zoodanig dat dit boerice drij en vier keers 
de pachtweerde van 1914 betaalt.

Dat het boerke tevreden is, 'k en geloof het 
niet ; ofwel, ’ t is een boerke dat veel werkt en 
weinig peist !

W I S S E L K O E R S .
Aan gevoelige of algemaene vermindering der 

levensduurte valt niet te denken zoolang onze 
wisselkoers niet voordeeliger staat. Al wat wij
koopen in den vreemde — ten minste in die landen 
waar het geld duur is — moeten wij twee- tot 
drijm3al boven de waarde betalen, immers 1 frank 
geldt matr 3.5 ceutiein in de Vereenigde-Staten, 
48 centiemen in Engeland, en goê 20 cent in Neder
land.

Wij hebben er dan alle belang bij voorloopig 
zoo weinig mogelijk te koopen in een van die
landen ; eerst dan, wanneer ons geld weer zijn 
volle waarde hebben zal of omtrent, kunnen de 
uitheemsche producten hun mededingenden invloed 
ten goede uitwerken op onze markt, zoodanig dat 
ook de prijs onzer eigen voortörengselen dalen 
moet

De groote zaak is dus door alle middelen er
naar te streven dat de frank meer en meer in
»aaide B iij.e; maar dien uitslag zullen we niet 
amp in öereikdii net ous oijvoorbeeld, vol te gieten 
met allerlei zoogenaamde vreemde bieren, die 
slechts deze uitwerksels hebben kunnen : onze 
gezondheid te ondermijuen, ons zedelijk te ont
aarden en ’t dure leven in gang te houden.

De gewijzigde Grondwet.
Het » Staatsblad » van 3 December, kondigt 

de teksten af van de artikels der Grondwet, 
die tot nu toe door de Kamers gewijzigd zijn 
geworden :

Artikel 48 der Grondwet wordt vervangen 
door de volgende bepaling :

De samenstelling van de kiescolleges wordt, 
voor ieder provincie, door de wet geregeld.

De verkiezingen geschieden volgens het stel
sel van evenredige vertegenwoordiging, door 
de wet bepaald.

D ’ stemming is verplichtend en geheim. Zij 
ii.'eft plaats in l>* {-Minante, behoudens de 
uitzonderingen door de wet vast te stellen.

Artikel 5 door d« volgende bepalingen :

Om verkiesbaar te zijn, moet m en: 1. Belg 
zijn door geboorte of de groote naturalisatie 
bekomen hebben ; 2. Het genot hebben van de 
burgerlijke en politieke rechten ; 3. Den vollen 
ouderdom van vijf-en-twiutig jaren bereikt 
hebben ; 4. Woonachtig zijn in België. —
Geen ander vereischte tot verkiesbaarheid kan 
worden gevorderd.

Artikel 52 door de volgende bepaling :
E}k lid van de Kamer der Volksvertegen

woordigers genie; eene jaarlijksche vergoeding 
van 12.000 fr.

Daarenboven heeft hij recht tot het vrij ver
keer op al de verkeerswegen door den Staat 
iu bedrijf genomen o.f in .concessie gegeven.

Door de wet wordt bepaald van welke ver- 
. voermiddelen, buiten bovengemelde wegen, de 
Volksvertegenwoordigers kosteloos gebruik mo
gen maken.

Eene jaarlijksche vergoeding, aan te rekenen 
op de dotatie bestemd tot bestrijding der uit
gaven van de Kamer der Volksvertegenwoor
digers, kan aau den voorzitter dezer vergadering 
worden verleend.

De Kamer bepaalt welke afhoudingen van 
de vergoeding mogen gedaan worden tot bij
drage in de lijfrente- of pensioenkassen, welke 
zij nuttig acht tot stand te brengen.

§ 1 van art. 52 is toepasselijk op het zit
tingsjaar 1919-1920.

Kieswet voor de gemeente.
Een bijzondere commissie, aangesteld door de 

Kamer, onderzoekt de verschillende wijzigingen 
welke konden toegébracht aan de kieswet voor 
de Gemeente.

Die commissie nam verleden week eenige be-« O
langrijke beslissingen, Zoo ketste zij het voor
ste] af betreffende het benoemen van den burge
meester door den Raad, en het toepassen van 
het evenredig stelsel bij ’ t benoemen der schepenen.

Zij schafte ook het stelsel af van bijgevoegde 
candidaten ; 'de eerste niet gekozen effectieve can- 
didaten van iedere lijst, worden plaatsvervangers. 
De commissie nam ook aan dat er verscheidene 
voorkeurstemmen konden uitgebracht, en gekozen 
voor candidaten van verschillende lijsten.

Er werden ook maatregels goedgekeurd welke 
beletten moeten dat hier en daar een gekozene 
van een zoogenaamde kleine lijst scheidsrechter 
spele in de gemeenteraden.

’t Schoonste vau, al, heer Camiel Huysmans, 
die verslaggever is der commissie, bestreed al de 
goedgekeurde punten. Niettemin gaf hij het in
zicht te kennen de taak te volbrengen welke 
hem tevoren was opgedragen.

Uit Oorlogsdagen.
IN  ’ T  G A S TH U IS .

’t Had er w eer gestoven dien dag !
De bel, aan de ingangspoort, riep de zieken

verplegers op en de stoet begon.
Erbarmelijk-verminkten draagt men weg, spoe- 

dig ; de geneesheer werpt een vluchtigen blik 
op den gekwetste, neemt den naam op en zijn 
bevel weerklinkt, kort en krachtig : « Zaal 10 » ; 
blee^e aangezichten gaan voorbij, met een doek 
op ’t voorhoofd waardoor het versehe bloed 
zijpelt, de oogen starend nog in stomme af
schrikking naar oorlogsvisioenen ; ledige berries 
worden aangebracht ; een lij v wordt naar 't doo- 
denhuis gevoerd ; ginder tiert een adjudant 
omdat, in wanorde zijn mannen over ’t gras -, 
plein loopen en ’t al vertrappen : hier vertelt 
een dappere, te midden van een kring nieuws
gierigen, hoe hij de eerste Pruisen heeft dood
geschoten en ... in de zalen gaat het leven van 
wee en lijden zijnen droevigen gang voort.

Een lange, eentoonige rij ijzeren bedden ; 
witte zorgvuldig geplooide lakens : waarop om
wonden handen rusten, waaruit hier en daar 
een zucht of een klacht opstijgt, waarin van 
koortssgloeiende oogen u aanstaren zonder u 
te zien, verloren in droomen van bloedige moor- 
derijen. Een prikkelende geur van fo rm o o len  
medecijnen.

Bij ’t derde bed blijf ik staan.
Een jager te voet ligt daar, een kogel dwars 

door de kuit van ’t rechter been.
—  « Hoe stelt g ’het vandaag, mijn jongen ? »
—  «Tam elijk  wel, mijn almoszenier. » E n d e  

gelaatstrekken verkrimpen van de pijn.
—  Goed geslapen van nacht ? »
—  « Geen oog toegedaan, ’t Brandt daar in 

mijn been ; ’k geloof dat z’er met een gloeiende 
tang in gewerkt hebben.»

Toch richt de man zich half op en reikt me 
zijn hand.

Hoeveel heb ik  er gedrukt van die klamme 
handen en hoe voelde ik telkens opnieuw met 
w at liefde w ij die jongens moeten beminnen.

—  « Hebt ge geen lust om een druif of zoo 
iets ?»

En ik  trok de schuif van zijn nachttafeltje 
open. W ant ik wist dat liefdadige vrouwen de 
rohde hadden gedaan en uitgedeeld hadden 
uit hun fruitkorf. Daar lag een tros druiven, 
een prachtige tros donkerpurpere druiven met 
hun aanlokkelijk zachte was. Twee waren er 
uitgepikt. « Niet lekker genoeg voor een fijn
proever als gij ? » Langzaam draait de kerel 
zich om ; zienlijk zich bedwingend om zijn smart 
niet uit te roepen : « H e erlijk  zijn ze, sappig 
en fijn ... m aar... en heel ’t gelaat straalt nu 
van innige voldoening, « maar ’t is straks be
zoek en mijn kleine komt meê, dezen keer, 
heeft de vrouw gezegd. En hij lust die ook ! »

’k Heb hem toen bezien tot in zijn ziel en 
en bevend heb ik hem een kruisken gegeven 
op zijn verhitte voorhoofd.

** *
Toen ik de zaal binnenkwam zat hij alleen 

aan een tafel. Langzaam ging de lepel van de 
•■om naar den mond en ’t leekten soms enkele 
druppels op den grond, want de man beefde 
geweldig. Linker arm en been waren lam. » 
Een geraaktheid gekregen op ’t front, mijn aal
moezenier.

Ze noemden hem allen « Papa », op de zaal. 
Hij was vier en vijftig jaar oud. Grijze haren, 
grijze snor. Zijn wezen had het uit/.icht van 
een heel oud man, gerimpeld en verfrommeld. 
De oogen alleen waren helder gebleven.

— « En ’t smaakt mijne vriend ? »
—  « Ja w e!, maar mijn hand w il niet goed 

meê. En ’k  zou toch zoo gaarne genezen»  
E r kwam  weer licht in zijn oogen. » Ik  ben 
van Gent, ziet u, en mijn drie zoons zijn naar 
den oorlog, en als mijn derde optrok ben ik  
meêgegaan... Maar nu .. toch zou ik nog eens, 
voor te sterven, in de loopgrachten willen  
komen ».

’t W as zoo eenvoudig, subliem. De kerel be
zag me door en door. Ik wist geen woorden  
te vinden.

Toen kwam  de fransche ziekenoppasser : « Eh 
bien, Papa, encore un peu de soupe ? »

’k Draaide me om naar andere zieken, maar 
de oude was rechtgestaan en, leunend tegen 
den muur, de eenige gezonde hand aan den 
rand van zijn muts, als een held die zijn ge
neraal groet, nog fiks niettegenstaande zijn lam
heid : « Tot later, mijn aalmoezenier, en dank u 
voor ’t bezoek »

Jonger en krachtiger krijgers heb ik ontmoet, 
maar meer krijgsfierheid, nooit. K. E.

(Uit Sol latenpennen).

O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGENIS.
To ta pulckra es Maria !

O  schoon G ij waart en bleeft het gansch,
N  oodat uw  zuivre Maagdenglans  
C M oeder m iek van Onzen Heer !
"* ndien g ’ o maagd, zoo wonderteer 

an zond’ vrij bleeft bij ’t eerste ontstaan 
®  n eer gij treedt op ’s levensbaan,
& oem rijk G ij stijgt tot Jesus vreugd, 

lk  oogenblik van deugd tot deugd.
3  aria ! rein van d ’eersten stond !
► h ! w ie van ons die dan ooit kon
>  an U  o M aagd, met woord of zang 
O ansch b illijk  biên zijn lof en d a n k ...
O  it hoort m’alleen uit Jesus’ mond.

Bijdrage van een onzer abonnenten van * De Iseghem
naar „ ’t weekblad zijner geboortestad.

De Taalwet en M. Woeste.
De gezaghebbende Staatsminister die M. Woeste 

is, is nooit verdacht geweest een flamingant te 
zijn ; hij heeft weleens doorgegaan als de eischen 
der Vlamingen minder genegen.

Zooveel te meer is het van belang te weten dat 
hij in zijne belangrijke redevoering van verleden 
week over de taalwet heeft gezegd.

Ziehier zijne woorden, die door de meeste bladen 
zeer onvolledig of zeer onduidelijk werden weer
gegeven :

« En de kwestie der talen? Afgevaardigde van 
» een Vlaamsch arrondissement ben ik hem zeer 
» toegedaan. Ik zal voor hem doeir al wat recht- 
» vaardig en billijk is. Maar dat men niet uit het 
» oog verlieze dat enkel de wetten van verdraag- 
» zaamheiden gematigdheid verzekeren een duurzaam 
» bestaan. De vrijheid en de gelijkheid, die sa- 
» mengaan, mogen niet geslachtofferd worden.

» Het is in dezen zin dat ik mijne stem gegeven 
» heb aan de onlangs besproken wet nopens het 
» Vlaamsch in bestuurlijke zaken. Wat mij betreft 
» ik kan moeilijk begrijpen hoe dat deze kwestie 
» in zulke mate het land kan beroeren dat zoo 
» langen tijd in vrede en goeden wil geleefd heeft. »

Wairuit blijkt dat de heer Woeste de wet op 
het Vlaamsch in bestuurlijke zaken als billijk en 
rechtveerdig aanziet. Anders zou hij haar voorzeker 
niet gestemd hebben.

Da zienswijze van M. Woeste weegt wel op tegen 
deze van eenige dozijnen Pasturs en Wtnandys.

Een bezoek van Mijnheer Vande Vyvere, 
Minister der Verwoeste Streken, 

te Rousselare.
In de gazetten van Rousselare le-ien wij een 

artikel over het bezoek vau Mr Vande Vyvere; 
hoe beurtelings den eenen na den anderen 
de klachten uiteen deed over den langen duur 
van het toekennen der voorschotten ; hoe som
mige dossiers maanden op maanden blijven 
liggen zonder dat er ooit iets vooruitgang 
neemt, enz. enz. Ik weet niet o f er iemand 
van Iseghem geweest is om den minister te 
spreken of vau zijn bezoek wist. Althans is 
zeker, dat er hier ook velen zijn, die nog 
nooit eenen rosten duit en kregen, en dat an
deren, die wel min verdiensten hebben onder 
vaderiandsch oogpunt, nu nog eerst bevoor- 
deeligd zijn geweest in het toekennen vau voor
schotten voor oorlogsschade.

Voorwaar, voorwaar ! » De kinderen der
duisternissen zijn slimmer dan de kinderen van 
't licht ! ! !

Verduistering in eene Bank.
Over eenige dagen heeft men in de nieuws

bladen de aanhouding gemeld van een Bank- 
bestuurder van eene Bank uit Kortrijk om 
met zijne vingers aan de kas gewrocht te 
hebben Dit nieuws is niet geheel juist ; het 
is eigentlijk de bestuurder eener filiaal van 
Waereghem. Er is hier natuurlijk geen spraak 
van de « Bank van Kortrijk » of « Banque de 
Courtrai », die met deze zaak volstrekt geen 
gemeens heeft en die, ’t zij terloops gezeid, 
eene onzer uitmuntendste Bankinstellingen is 
waarvan de finantieele toestand de volledigste 
borg opleverd en die. onder alle opzichten, 
aanbevelenswaardig is onder de sterkste van 
geheel het land ma? gerangschikt worden.

In deze tijden van wanorde en crisis is de 
grootste voorzichtigheid aan te prijzen en de 
menschen die geldzaken te. verhandelen hebben 
doen wel zich bij voorkeur tot oude, ernstige 
Bankhuizen te richten die hunne proeven ge
daan hebben en die op vaste grondvesten staan.

Op die manier stellen zij zich niet bloot 
aan teleurstellingen en mogen zij integendeel 
op hunne twee ooren slapen. Onder dit oog
punt mag de « Bank van Kortrijk » of « Ban
que de Courtrai », met al zijne vertakkingen 
voorzeker aanbevolen worden.

Nieuwe posttarieven met het buitenland
Een congres van de Wederlandsche beheeren 

te Madrid gehouden heeft de posttarieven met het 
buitenland als volgt gewijzigd :

Voor brieven 0,50 fr.
Voor postkaarten 0,30 fr.
Voor druksels V

zaakpapieren J 0,10 per 50 gr.
stalen )

STADSNIEUWS.
M orgen en acht dagan Zondag« 19 D ecem ber 

te  5  ure in de Feestzaa l van de C ongregatie , 
a ch ter de Kerk. voordracht door onzen Volks
v erteg e n w o o rd ig e r, P rofesseur Sap. ALLE LAND
BOUWERS EN BURGERS (m annen en vrouw en) 
w orden to t de voordrach t u itgenoodigd .

— Op Kerstdag te 5 u. ook in de Feestzaal 
van de Congregatie voor de leden van Burgers- 
bond, Bakkersbond, Winkeliersbond, voor de leden 
en hunne familien, voordracht met lichtbeelden 
over Kerstdag.

— Er komen nog altijd voort aanvragen voor 
het volgen der lessen van Boekhouden. Nieuwe 
leerlingen worden niet meer aanvaard. Er is nu 
reeds plaats te kort en daarbij die de eerste lessen 
niet bij woonden en kan de laatste niet verstaan. 
De Burgersbond zal zorgen voor nieuwe lessen 
binst het nieuw ja^r,

— Donderdag nacht is er brand ontstaan in 
den ast van Cyrille Dochy.

— De bakkersbond heeft weerom den feestdag 
gevierd, ’t Is de eerste keer sedert den oorlog. 
Dinsdag morgen was er mis ter eere van Sint 
Niklaas en Dinsdag avond was er feestmaal voor 
de leden, ’t Was eene schoone gezellige, deugd
doende feesto. En de bakkers hebben hunnen voor
zitter Camille Dejonghe een schoon geschenk ge
daan uit dankbaarheid voor al zijne werken ten 
voordeele van den bond. Hoe aangenaam die goede 
overeenkomst, hoe voordeelig die onderlinge samen
werking !

— De laatste trein van woensdag is hier toege
komen donderdag tusschen 1 en 2 uur ’s nachts. 
Al die met den avond uit de richting Brussel 
kwamen waren, zoo lang weg geweest en hadden 
gedoold te allen kante. De oorzaak was eeno trein
botsing bij de statie van Wervicq Op den eenen 
trein zaten vele werklieden frontwerkers, waarvan 
er nog al eenige gekwetst zijn. Door dat trein
ongeluk oiftstond er te allen kante vertraging in 
de treinen en alzoo kwamen eenige Iseghemnaars 
wat laat maar toch nog gaaf en gezond naar huis.

== Heden Zaterdag 11 Dec. begint het te 
sneeuwen. Sedert Kermisdinsdag 7 September 
heeft het hier bijna niet meer geregend dat 
’t spreken weerd is, dat is meer dan 3 maanden. 
Nooit heeft iemand zulken droogen bot weder 
geweten dezen tijd van ’t jaar. Ook vielen 
er veel menschen zonder regen en pompwater.

Burgers Opgepast !
Met nieuwjaar moet ge uwen rekendienst 

in order stellen. Daarom moet gij de boeken 
hebben volgens de wet voorgeschreven. Dit 
kunt gij bekomen ten bureele van « De Iseghem - 
naar - alsook alle slach van Almanakken en 
Scheurkalanders voor ’t  jaar 1921 —  Nieuw- 
jaargeschenken en verder bureelgerief.

Ingezonden.
Mijnheer de Uitgever,

Ik las het artikel over de schoenmakers 
verleden week. Met al dat roepen van afslag 
hebben noch bazen noch werkman werk, en, 
ging het al niet fel in de schoenmakerij ’ t is 
er nog veel mede verslecht, sinds al die groote 
gazetten uit de steden geheele dagen volstaan 
van al dien afslag. Rechtuit gezeid, niemand 
en is er tegen dat alles afslaat zoo in ’t eene 
als in ’ t andere, maar dit alles moet met mate 
gaan, en in geen zotte scheuten. Het leven 
gelijk het staat en gaat en was toch niet uit- 
houdelijk en eenieder zei ’t en kan niet blijven 
duren. Dat de stoffen, de schoenen, de borstels, 
de eetwaren, enz. enz , afslaat is een schoon 
werk, maar ’ t zou nog best eerst beginnen 
met de eetwaren. Deze week wierden de 
eieren te Veurne op de markt aan 0,15 ct. 
verkocht ; maar seffens waren er nogmaals op- 
koopers die ze opjoegen en voor ’ t einde van 
de markt golden ze 0,65 ct. ’t Is jammer dat 
de wetgevinge die zwendelaars niet' op de 
banken van ’ t gerecht doet verschijnen om hun 
eens duchtig te straffen, ’ t Waren binst den 
oorlog ook dezelfde mannen die ’ t leven on
mogelijk mieken en nu nog ongestraft voort 
hun stieltje/ uitoefenen.

De menschen verlangen al naar afslag ; 
maar dat men tracht uit te zien om afslag te 
bekomen zonder alles omver te smijten en baas 
en werklieden zonder werk en bestaan te zetten. 
____________________________ Een Burqer.

VIGGENS te koop, bij Leon Desimpele, 
Emelghem.

E M E L G H E M

Het Geciliafeest der Koorzangmaatschappij 
“ De Kereis „

Voor de eerste maal na den wapenstilstand heeft 
de Koorzangmaatschappij «De Kerels » haar Ceci- 
liafeest gevierd.

Mett vaandel aan top, gingen ne ter achture 
mis, die ze zongen op meesterlijke wijze, en 
waardoor ze toonden dat ze hun eerste reden tot 
bestaan, als kerkzangers, waardig blijven.

De uitvoering der eerste st-apmarsch, dwong de 
aandacht op, van ieder zangminnend persoon ; se
dert lang hadden « De Kerels » zich niet meer 
kunnen laten hooren, maar thans waren ze weder, 
de kundige koorzangers van voorheen.

Een uitstapje naar een oud ieverig medelid deed 
den voormiddag aangenaam voorbij gaan.

Het noenmaal werd in het Hof « De Harmonie » 
den leden aangeboden ; of het hun smaakte hoeft 
men niet te zeggen !

Aan tafel werd aan den Voorzitter eenen bloem
tuil gegeven, en aan den achtbaren Bestuurder 
het prachtig geschenk ; het werd hun van al de 
leden hartelijk gejond, want iedereen weet dat zij 
twee verdienstelijke mannen voor « De IÇersla » zijn.



De Voorzitter drukte zijne bewondering uit, over 
den iever der leden. Hij wakkerde hen aan zoo 
voort te doen, en belootde voor ’t toekomende jaar 
eene nog betere inrichting.

Een wakker bestuurlid, nam'de gelegenheid te 
baat, eene welverdiende hulde te brengen aan de 
twee stamzangers : de HH. Alf. Mallisse en Jules 
Vandenberghe, die door hunne steeds krachtige 
stem, de maat en rijm der zangen verzekeren.

De namiddag was waarlijk voor de leden een 
zangfeest, hei eene kluchtlied volgde het ander, 
afgewisseld door een koor of een kunstlied.

Het Ceciliafeest eindigde op het gepaste uur tot 
ieders voldoening. Tevreden trok elk lid huiswaarts 
bezield met de beste gevoelens en vervuld met 
moed om « De Kerels » op een nog vasteren voet 
dan ooit te brengen.

Proficiat « Kerels », doe zoo voort, niet e'én wel
denkend man is er die het benijden zal, doch 
blijft, spijts alles, uwe leus getrouw : « Voor 
Godsdienst, Taal en Vaderland ».

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Marcel Beernaert, zv. Camille en Helena Col- 
paert. — Emma Vanbeylen, dv. Isidoor en Flo
rence Vanbesien. — Roger Lafere, zv. Arcadeus 
en Emilie Parmentier:

STERFGEVALLEN :
Arsène Verduyn, 4 1/2 maanden zv. Henri en 

Leonie Deblauwe. — Florent Seynaeve, borstelhout- 
maker, 61 j. wed. Sylvie Tack. — Julie Pillen, 
huish. 78 j. dv. Joannes en Cornelia Van Elslander. 
— Hector Tack, 57 j.  aarde w. zv. Felix en Sarbe 
Theresia Casteleyn. — Marie Depickere, 68 j. wed 
Henri Casier en Ludovicus Vandevyvere. — Marie 
Scherpereel, 46 j. echt. Gustave Lecluyse.

HUWELIJKEN :
Michael Vandeputte, schoenm. 31 j.  en Cecilia 

Vergote, kantwerkster, 31 j.

R o  GER AMEYE
H A N D E L S IN G É N  I £ U R ,

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

EXPERT-COMPTABLE
( A C C O U N T A N T )

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

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

W instrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. W aarneming van com m issariaat in han- 

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen napens b iizan ie re  gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

K A N T O O R  : Gentstraat. n° 21.
SPREEKU REN  : Donderdag van  2 tot 5 u.

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

4.88 1/2 
55.52 1/2
94.50 0/0
20.55 
16.02 1/2

199 1/2 
248 1/4

54.50 
305 0/0 
224 0/0 
230 1/2

13.55 0/0
' 20 5/8

17 0/0

4.98 112 
55.77 1/2 

95 0/0 
22.65 
16 12 1/2 

203 1/2 
252 1/4 

58 50 
309 0/0 
230 0/0 
234 1/2 

13.95 0/0 
24 5/8 
21 0/0

M A R K TP R IJZE N .
KORTRIJK. 6 Dec — Haver, 95 tot 100; 

peerdeboonen, 100 tot 105 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 14 à 15.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,65; 
koolzaadolie, 235 tot 290; lijnzaadolie, 290 tot 
300 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 140 tot 
00 >; koolzaadkoeken, tot 0(3 ; lijnzaadkoeken 
83 ; sodanitraat, 115.00; ammoniak. 148-153, 
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 66 tot 67 
hooi, 25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

LEENINGEN om het aankoopen of 
bouwen van huizen 

te vergemakkelijken worden aan zeer gem a
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « B E L G IS C H  G R O N D K R E D 1 E T  » toege
staan

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VERBEKE, Rousselarestraat, 25, Iseghem

Zeer Goeden Slijpsteen
te koop, 109 en 11 Rousselarestraat, Iseghem.

T E  V E R K R IJG E N  BIJ

PIETSR MYLLE
alle benoodigheden voor Kleermakers

Naaimachienen en alle toebehoorten
Alle slach van garen en zijde voor bottinesteksters 

In ’t groot en in ’t klein.

MADELEINE MYLLE
24 , M E E N E N S T R A A T ,

----------------  I S E G H E M ----------------
beveelt zich aan voor het maken van 

G O R S E T »  O P  M A A T  
Trouwe bediening. — Verzorgd werk.

Keus van fijn met de hand gemaakt ondergoed.

V E R A N D E R I N G  V A N  W O O N S T
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN
Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

is overgebracht naar de

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

l iS i

OPENING VAN HET HUIS
V.  M O Y A E f i T - D E Y O L O E ^ E

Boussälarestraat, 6 ! S E G H £ KI -

K U N S T - F O T O
M O D E R N E  I I S T R I O H  T I N G

Laatste nieuwigheden met de papieren Gevaert op Chloro-Bromure
F O T O - S C H E T S ,  S A N G U I N E

KADERS IN A L L E  STIJLEN  -

A M E R I C A N  P E T R O L E U M  C O M  P A G  N  Y

VERKOOP IN T  GROOT EN IN T  KLEIN
van

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

BIJ

Robert Devos-Depondt
1 O, St Hiloniusstraat, ISEGHE3I, (bij de (iroote Kerk).

W IL L E M S  &  DRAGUET
K o o r n t n . a r l s . t , 1 1 ,  G t B J I V T .  T s l e f o o a  j G e n t  1 1 1 4  

A u d e a a e r d e  6 7

•  •  

•  •

CEMENTS : Kunstmatige, natuur, en romeinsche ciment 
KALK : Mestkalk, plafoneerkalk en landbouwkalk 
STEEfJ : Boomsche, Kempische, façade en andere steen 
DAKPANNEN : Platte, Boomsche, glazen en cementpannen 
TEG ELS : Cement, Ceramieke, Boomsche en faience tegels

•  •  

. •

•  •

Plafonesrlatten, Plaaster, Plafonearhaar en alle andere bouwstoffen.
CEMENTFABRIEK TE VAULX EN WONDELGHEM 

CEMENT VLOEREN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.

S p o ed ig e  b e d ie n in g .  — V r a a g t  o n z a  p r i j z e n ,

T K  K . O O P
Per occasie, een traamkarre en peerdalaam,

bij Ernest Devos, Brugstraat, 29.

Te Koopen : N A A IM A C H IE N E N  van ’t beste 
merk, dienstig voor het stekken van kleeding- 
stoffen, bottienen, enz. Voordeelige prijzen. 
120, Rousselarestraat, Iseghem.

TE KOOP bij W e T H IB A U  
Zegeplaats, 22  ISEGHEM.

1) Eene extra schoone groote KOOKSTOOF 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.

V ER VO ER D IEN ST.
E R N E S T  D E V O S , Bruggestraat, 29, Iseghem 

zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
den M aandag, den Donderdag naar W ervick  
en Meenen.

GEVRAAGD :
EEN GOEDEN KLOSSEZAGER

voor Borstelhouten 
Goed loon en verzekerd w erk. 

M aria-H endrikastraat, 8, S t Amandsberg bij Gent.

GEVRAAGD : Goeds Houtdraaier, b ij Eugène 
Deldycke, Nederweg 12.

Schoone vensterram en m et |glas en sloten
te koop bij M . A M E Y E -D E C L E R C Q , G ent
straat, 21, Iseghem.

Kantoor van den Nataris PATTYN te Beveren.

INSTEL : Vrijdag- 17 December 1920,
OVERSLAG : Vrijdag 31 December 1920,

telkens om 1 1/2 ure namiddag ter herberg * Het Ge
meentehuis „ te Ouckene, van :

GEMEENTE OUCKENE
Een HOFSTEDEKEN, met woonhuis, schuur, stal

lingen, land en weide, samen groot 2 Ha 95 a. 60 ca.
In pacht gehouden door de W* Alois Vandaele-Ver- 

straete, tot 1 October 1920, mits 800 fr. ’s jaars boven 
de lasten

De schadevergoeding wordt mede verkocht. 
Samenvoeging toegestaan.

1/2 o/° instelpenning.

Koninklijk Hoog Commissariaat van West-Vlaandsren (Noord)

A ANBES TE DI NG
voor de werken van heropbouw

te  Passchendaele, Moorslede, Hooglede, 
Staden en Oostnieuwkerke.

Er zal overgegaan worden op 30 December aanstaande, 
om 11 uren in de bureelen van den Koninklijken Hoog 
Commissaris, 17, Langestraat te Brugge tot de open
bare aanbesteding voor de werken van heropbouw van 
w  nhuizen te :

M O O RSLED E : 2  loten
PA SSC H E N D A E L E  : 2 loten 

HOOGLEDE : 1 lot.
Aanbiedingsschriften onder aanbevolen omslag ter 

post besteld ten laatste den 27 Dec. 1920.

Er zal overgegaan worden op 21 Dec. aanstaande, 
om 11 ure in de bureelen van den Koninklijken Hoog 
Commissaris, 17, Langestr. te Brugse tot de heraan- 
besteding voor de werken van heropbouw te : 

STAD EN  : 3  loten 
OOSTNIE.UW KERKE : 3  loten.

Aanbiedingen onder aanbevolen omslag ter post be
steld ten laatste den 18 Dec 1920.

Het lastenboek, plans en bestek zijn na te zien op 
het Hoog Koninklijk Commissariaat en op het Bijge
voegd Hoog Koninklijk Commissariaat te Rousselaere, 
en zijn te bekomen in de bureelen der werken van het 
Konraklijk Hoog Commissariaat, 17, Langestr. Brugge.

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE WOONHUIZEN
te ISEGHEM, Gentstraat.

De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal 
openbaarlijk te koop stellen:

STAD ISEGHEM, Gentstraat.
Koop 1 . — Een HUIS van twee woonsten, groot 

3 a. 50 ca. kad. sektie B nrs 490e en 490f. en ex 
491b.

Gebruikt door P. Mannes aan 12 fr. en Jufvr. Van 
Ruymbeke mits 10 fr. beide te maande.

Koop. 2. —  Een WOONHUIS met erve, groot 3 aren,
kad sektie B. nrs 490d en ex 491b.

Gebruikt door Jules Sabbe mits 12 fr. per maand.
Recht van samenvoeging. — 1/2 0/j Instelpenning. 

Z i t d a g e n .  :
INSTEL : Donderdag: 2 December 1920.
OVERSLAG : Donderdag 10 December 1920, om 2 ure 

3 ure stipt ter herberg “ DE GROOTE HERT „ Markt
straat,Iseghem .

Kantoor van den Notaris ALBERIC LE CORBES1BR
te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van drie welgelegene

W O O N H U IZ E N
te ISEGHEM, Pater Ommegangstrast.

KOOP I.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, groot 

2 a. 25 cent.
Bewoond door Alberic Glas. mits 13 fr. te maande.

! . KOOP II. •
j Een WOONHUIS mst erve en aanhoorighsdss, groot 

2 a. 25 cent.
Bewoond door Constant Deprez, mits 13 fr. te maande. 

KOOP III.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, groot 

2 a 80 cent.
Bewoond deor Gustaaf Dejonghe, mits 13 fr. te maande.

E e n ig e  Z itd a g  :
Op Dinsdag 28 December 1920 om 2 are namiddag,

in ’t Vredegerecht te Iseghem.
Met recht van opbod ingevolge artikel 565 der wet 

van 18 April 1851.

O P E N B A R E  VERKOOPING van

EEN WOONHUIS
ten  d ienste  van B a k k e r ij

staande en gelegen
te ISEGHEM (Winkelhoek)

De notaris LE CORBESIBR, verblijvende te Iseghem 
zal openbaarlijk verkoopen, het volgende goed :

STAD ISEGHEM
Een WOONHUIS, ten dienste van Winkel en brood

bakkerij, met zwingelkot; stalling, afhankelijkheden >n 
04 a 8H c. bebouwde erve en hof, staande en gelegen 
op de Winkelhoek, gekend op het kadaster, Sektie B. 
nummer 686L ; palende noord, Alphonse Christiaens ; 
oost, Camiel Meurisse; zuid, de gravier en west, Flo
rent Tanghe.

Boom en haagprijs 100 fr. tl
Gebruikt door Ferdinand Meurisse-Vergote.
OVERSLAG : Dinsdag 21 December 1920, om

2 ure stipt namiddag, ter herberg “ De Nachtegaal „, 
bewoond door Jules Meurisse, Winkelhoek, te Iseghem.

De koopers zijn verzocht hun huwelijkboekje of een 
extrakt van hun geboorteakt mede te brengen.

Kantoor van den Notaris LE C0RBESIER te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING VAN 
Twee onlangs nieuwe

W O O N H U IZ E N
waaronder

de herberg “  De halve L ite r„ en landen 
te  EMELGHEM, Baronstraat.

KOOP I.
Een WOONHUIS met afhankelijkheden, zijnde de 

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

Bewoond door Jufvr. Elisa Casteleyn. onvergeld, tot 
den Ie 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, nevens koop II, in ’t kadaster 

bekend Sektie A deel van n. 1851, groot 4 a. 70 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

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

bekend Sektie A deel van n. 185‘ , groot 4 a. 90 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

KOOP V.
Een perceel LAND, nevens koop IV, in ’t kadaster 

bekend Sektie A deel van n 185*, groot 5 a. 30 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

Z I T T I N G E N  :
INSTEL op Dinsdag 4 Januari 1921,
TOESLAG op Dinsdag 18 Januari 1921, telkens om

2 ure namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht 
te Iseghem.

1/2 °/o Instelpenning.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 5 5 , I S t o H -M

CIGAREN C I G A R E T T E N
der best gekende merken 

T A B A K  : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in 't groot en in ’ t klein .

WERKZAME REIZIGERS gevraagd voor huishou
delijke artikelen van algemeen groot verbruik. Schrij
ven W. I. I. postbus, 39, Gent.

■ ■ CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - -
(BELGISCH GRONDCREDIET)

] V a a m l o o z e  M a a t s e l i a p p i j  g e s t i e b t  i n  1 8 3 S
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

T lV D ffcT r iI7 l7 Î4  I P’ C 'XTÏlVr.C ’ Y  op den voet van merkelijk verminderde tarieven zonder 
I l  I t  U l  UhihJvLfcitu\ voorafgaandelijke ko8ten 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 zeer gematigde premie de terugbetaling, bij 
sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldige kapitaal.

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
A K I ir v o t in n  h \ IJ) gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen; 2° door
U U l i g d l l c i l  v j -  U /0  ïe t  maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Allument Spaar- en Pensioenkas ea 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 geheetea worden.
Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, hunne terugbetaling eu de betaling dar 

koepons zich wenden tot den heer 0 MER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.



Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede ea trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

TE KOOP EEN BiERFARAGON op ressort voor 
10 tonnen. Draagvermogen 2000 kilos, onlangs 
nieuw, zeer goede wielen 9 cm. breed.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

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

KASTEELSTRAAT, 10 
-  IS E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Moäelörouwarij Gebroeders Calletat, Wieze

- - B o c k  e n  P ils e n . - -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke- Concurentie.

Nickeleeren &  Polieren
M o d e r n e  E l e c t r i e k e  I n s t e l l in g  

v o o r  S T O  V E -  en  V E L  O M A .K E R S

P o l i e r e n  v a n  a lle  K o p e r w e r k  
- K u n s t w e r k  op D o u ille n  e n z . -

TROUWE KN SPOEDIGE BEDIENING

bij Cyrûsl STEÇlVtOTE
8 ,  ^ e e p e n s b n a a b  (Kam).

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem,

U i t  t e r  h a n d  te  k o o p
in blok of gescheiden ; volgens keus :

aene HEiiBiRG “  Bet nieuw Kruis „
en

Vcht werkmanswooningen,
onlangs nieuw gejouwd, gelegen te EMELGHEM, 

hoek der Reeper- en Baronstraten.
Inlichtingen ter studie van den notaris Vande 

Moortele te ISEGHEM.

HUIS
0. SCHELDEM^N-DE BUSSCHERE

St Hiloniusstraat, 6 , ISEÖH EM .
Vensterglas, Mastiek, enz Verfwaren, 

Vernissen, Meubelpapier 
Bereiding van alle slach van verven voor die wil 

zelve schilderen.
—  E e r li jk e  en tro u w e  b e d ie n in g  —  

Z u iv e re  en g o e d e  w a re n .

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
S C H U R F T  e n  J I C H T

van alle gedaante genezen door

O o c t i o n  A n g e l i n i  aan  5 ,5 0 f r . d e p o t.

RhumatiSm en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l e x i p PhilippsLPb
alleen te verkrijgen in de 

APOTH EEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

B r u g s t r a a t , 3 ,  I S E G H E M .
alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen beaten dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmddel “ PH ILIPPART „ 
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 
" PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertel i|ken dank groet ik U.
ARTH. VANSTtiiNKISTÊ Roeselaerstraat 73

HUIS VAM VERTROUWEN

’ T  GOUDEN SCHAAP
Wilt gij goede eu goedkoope, luxe’of gewone

M A T R A S S E N
O  V I  A A  r

i n  S ö h a a p s w o l ,  F l o o o n s ,  O v i n s  
Zae&rzLS, Z C zpok, J P iu im in  e n z .  a l s o o k  
H a s s o r t k o o r d a n  e n  O v e r tr a k g -o e d e r e n

wendt u tot

I n l o s  \ l l e w i f t r t - R < i p m e i i l i e r
W Ä T ß R S W Ä K E S  

St Amandstraat, 5. ISEGHEM
(licht bij St Hiloniuskerk)

Specialite it v in  g a i i  gazuiverd Windhaar 
m et ondoordringbare Tijken

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.
Prijzen buiten aUe Concurentie 

Verzorgi merk — Spoedige bediening.
Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 

door mij gemaakt.

PIANOLESSEN
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN H£N3E  

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A .  D E G O U T E R  S - D  EN Y  S
S tatiestraat, 34, (Kruisplaats)

---------------- I S E G H E M --------------------
Zelfde huis aanveerd ook alle herstellingen Van 

stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.
P R IJ Z E N  B U IT E N  A L L E  CONCURENTIE

Verzorgd, werk. — 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 Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

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

S ijz n h re  Prijzen voor 'tuwelijksgroepen

HUIS M0ENÂERT-N0PPE
29, Rousselarestraat —  Iseghem.

S P  R E  E K M  A O H I E N E N

M. OR D
Rousselarestraat, 82, Iseghem. 

V E R Z O R G D  W E R K  -  S P O E D IG E  B E D IE N IN G
I k  b e g e e f  m i j  o o k  te n  h u i z e .

Huis Ed.MAES-NAÉRT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
—  (recht op de M arktstraat) —

Het huis heeft ook de Spe'cialiteit der 
ZAKUURWERKEN -  R0SK0PF en DE STERRE

oud gekende en gewaardeerde merken ;  
ONVERSLIJTBAAR —  JUISTE GANG. 
JUWEELEN van allen aard aan lage prijs.

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

voor broeikassen en baden.

VERKOOP VAN

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

voor Heeren en Daman in goud, zilver en nickel 
(Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen

H E IS T E L L IN G E N
van Uurwerken. Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENINS worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES W.1RDT TEN HUIZE 
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

W ERKHUIS VOOR HERSTELLINGEN
VERZORGD WERK — TROUWE BEDIENING 

-  INKOOP -  VERWISSELING — -

S U I K E R B A K K E R I J
Vat) Landecjhetï)

GRAVINNESTRAAT, 24,

------------ IN G E L M U N S T E R  -------------
OhocoLade —  Pralinnen  

BIJZONDERE KEUS VAN 
SCHOON Een FIJNE GEBAKKEN

voor Do open, Huwelijken en andere feesten 
Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakkerartikels

\  BESTELLING TEN HUIZE 
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U IS

J. Vanlaiidegliein-Behaeglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

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

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H  D  B .

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0  0 OOO

Spaarboekjes 3.60 0/0, Reateboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 en 4.80 0/0, vrij van lasten
----- 4̂:xm<aKas&anRsn

DE POTREKENIN QEN AAN  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

\ V N K O  ) P  en V Ë i i K O D P  van Fransch, Engelsch en Amarikaaascli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

M . P h ,  VERBEK E, B e s t u u r d e r ,
Rousselarestraat, 2 5, ISEGHEM

G . H O E T - Ä .  .Ÿ N E, opticien, St Amandstraat 8, IU)USSELAKE
Waarom wordt het huis, G.Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U - A / E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de- II II Oogmeesters, moer en 
meer aanbevolen ?

1" Omdat liet' gezicht met een 
nieuw stelsel van sreziclitaandiiider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van 't gezicht aauduid, 
om met don eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom vaa 15 jarau, en.wairdoor hut gaziout oawaard en versterkt wordt

2° Omlat het huis voorzien is va a uicgaiezaae ,'lazen ea alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez mmturea, uit de voornaamste fabriekea vin Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel eu staal, en waarvan de prijzeu buiten alle concureutieën zijji. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorbeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen; met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoouen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen. 
Specialiteit van thertnomeSérs voor öroeiraaetneueu, or mwarijen. baden en kerneu ; maximatbermometers ; 
likeur-, sirop-, meik- en o.tijde wegers. Loupea voor wevers, enz ..

Germain lI>,)r.*Anne. b wee ft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germasn Hoèt-Anne, St Amandstraat 8, tegen da Nuordstraat, Rousselare.

Wilt ge de lange winteravonden aangenaam door 
brengen, voorziet u van een PH' »NOGRAAF en platen

' ' ■ O JDÈOJST .
de schoonste, de sterkste voor den langen duur, 

de bestluidende 
Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs 

—  met waarborg. —

Robert DBVflLDSR-VGftSCHAEïE
Schilder- Glazenmaker 

de Pélichystraat, 13. ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VÉRNISSEN

GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik mij kom te vestigen als MEESTER
KLEERMAKER.

In volle vertrouwen zal ik goed en verzorgd 
werk leveren tot ieders voldoening, volgens 
de laatste modellen.

Spoedige bediening.
R O B E R T  MAES.

M arktstraat, 44, Iseghem.

IN D E  P L A S T R O N

Raymond Maes-Geldhof
M a rk ts tra a t, 4 4 ,  IS E G H E M .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S - EN V R O U W S T O F F E N
JüLleg’oederen  

W itte en Fantasieartikelen 
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

A N T W E R P E  N ’S
BOUW-& HYPOTHEEK BANK

Naamlooze Maatschappij.
Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.

Zetel : N r i 3 . Twaalfm aandenstraat, A N T W E R P E N .

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 ° / « ’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 gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
& OBLIGATIES verstrekken.

AGENTEN :
Mr Flora.it Sahasghe-Muiier

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achilie Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

I N  D E  G O U D E N  P L U I M

S in l i i i - ïa iÈ i i lB
de Pélichystraat, 25, ISESHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkleeiieren
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  WITTE en GEKLEUR3E MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem
specialiteit van Tanden en Gebitten

te 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
Ivortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W " estminster Stout 

Schot h-ale — Pâle-ale.
V e r k o o p  v a n  " W  i j  n e n

HANDEL in KOLEN.
Alvorens uwe ink)open ti doen voor het 

a/fst vende wintimeizaen kom! zien en over
tuig! h ," , n di nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijtcn  der PELSWAREN die ik 
u k m  aanbied en

Th. SGHOENFELD
34, Hoogpoort, 34,

GENT (dicht bij het. Stadhuis), 
Bewaren en veran leren der pelterijen in de 

baste voorwaarden.

Hela ! Hela ! Hela ! 
ROOKERS

Wilt gij eene goede cigaret rooken met eene 
aangename smaak ! Rookt de

Cigaretten « BEGCO »
Te bekomen bij

Victor ASPEEL, Coiffeur, 
Boulevard, 4 , ISEGHEM.

Vermindering van prijs aau voortverkoopers.


