
DE ISEGHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Isoghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 6 fr. ’s jaars.

D R U K K E R - U I T G E V E R  :

J. DE BUSSCHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 5 .

AANKONDIGINGEN : 
Notarieels en andere 0,20 per re g e l,  

Tusschen Stadsnieuws 0 ,50 per regel

Vrede op aarde !
De Engelen kondigden aan de Herders dat 

de Zaligmaker geboren was, en ze zongen : 
Glorie aan G o i in het Allerhoogste. en Vrede 
op aarde aan de menschen van goeden w il

Alle menschen, alle volkeren, geheel de 
schepping moet glorie brengen aan God.

En dan zal er volgen vrede op aarde aan 
de menschen van goeden w il.

W aarom  is er geen vrede op aarde ? De  
oorlog is toch uitgewoed in onze streken, en 
nog en is er geen vrede W aarom  niet ?

Om dat de menschen en de volkeren de 
kribbe en het goddelijk Kind verlaten en zijne  
lessen in den w ind slaan. De christelijke lee
ring wordt verwaarloosd, bespot.

W ilden de volkeren en de menschen G od  
en z ijn *  leering in eere stellen, dan w are er 
vrede op aarde.

De Zaligm aker kwam op de wereld om aan 
alle menschen den weg tot den Hemel te toonen, 
om voor allen te lijden en te sterven. H ieruit 
volgt reeds dat alle menschen broederä zijn , 
omdat ze allen vrijgekocht zijn  door het bloed 
van den Godmensch.

Alle volkeren moeten m alkaar eerbiedigen, 
alle menschen m alkaar beminnen.

M aar die christelijke leering werd verwezen. 
De menschen wilden het beter weten.

De liberalen trachtten het gemeenschapsge
voel op te bouwen op zuivere menschlievendheid, 
op een natuurlijk medelijden. Ze wilden God 
wegcijferen, en ze stelden afgoden in de plaats : 
het goud, de heoveerdij, de jaloerschheid, het 
vermaak, de w ellusten.

D e Socialisten volgden en w ilden de samen
leving om verwerpen, en ze joegen de menschen 
op tot klassenstrijd, —  en haat en onrecht 
en dwang beroeren de m aatschappij.

Vrede op aarde kan er nooit zijn tenzij bij 
de kribbe en door het goddelijk K ind.

ZALIG KERSTFEEST!
Jesuken op Moeders schoot.

tïl i ! uw  teeder Seraphintje
3  oedermaagd, uw  zóó schoon Kindje
2  ij eens geef, daar ’t zachtjes rust
>  an uw  borst, gelijk  een roosje,
Z e e n  liever nog, laat m ij een poosje 
G  nadoen, die ’t zoo zalig  kust,
W  i ! ’t was al m ijn hertenlust !.. . 
r  ieve M oeder Iaat m’U  loven,
I

O  ij gunt ons thans onzeglijk meer :
O  ! uw  W icht niet slechts één keer 
O  eed g ’uit liefde ons herten rooven ;
3  aar Jesuken zeer welgezindjes, 
tri ven als ’t op M oeder loech
H  oen zij ’t in heur armen droeg,
O  msluierd door Altaargordintjes,
Z o g  daaglijks laat g’ons zoentjes geven 
7) terkend ons ten eeuwgen leven.

G . B.

ZALIGE KERSTDAG!
O  ij komt tot ons, o Groote G o d ...l 
W  llende U  noopte ; en louter liefde 
P  eidt U  thans w ijd  van ’t heilgenot 
O  mdat ons kw aal U  eindloos griefde.
O  ns dankbaar lied met d’engelstem 
T l eestvierend roem’ b ij dage en nachte 
O  e diepe needrigheid van Hem  :

I N oo kleen om ons! .. den lang Verwachte.
— s ’t waar dat liefde iet grootsch verzint,
— n Bethlehem kent d ’uw geen palen ;
•m k zie U  daar een nietig kind
ra n om ons heil op aarde dalen.
t/j chep moed, o mensch, w ie gij ook zijt,
C  w  last en leed w ordt licht om dragen,
c/5 chep moed, schep moed een w ijle  tijds,
R  ijk t steeds naar ’jt W ichtje  als kwade dagen 
PO ampspoedig op u nederzien ;
«  n ’t lijden zult ge vreugde smaken, 
c/j inds ’t G od lijk  Kind zijn  hulp kwam biên ; 
H  ot dat ge v rij van zuchten slaken 
C  eeuwig aan zijn  zij bevindt.... 
e/> choon teeken dat ’t ons eindloos mint.

G . B.

DE PRIJSDALING.
Aie w ij geloof mogen hechten aan de ver

schillende berichten dan hebben de volgende 
artikelen een gevoelige prijsverm indering on
dergaan :

Garen : werd in  M e i 1914 in F ran krijk  ver- 
keeht tegen fr. 100-110. Thans kest het fr . 43 -45 .

Huiden (kalfshuiden) : vroeger fr. 15,00 per 
kilo , thans fr. 5. (prijs medegedeeld door de 
syndikale kamer van lederhandelaars).

Katoen. P rijs  in Den Haver in A pril 1920 : 
fr 9S0 per 50 kilos, Thans fr. 280 zijnde eene 
verm indering van fr. 700 per 50 kilos M en  
is haast teruggekomen tot de prijzen van voor 
den oorlog.

Wol. De prijs der wol steeg tot 1,600 fr. 
per 100 k il. Thans staat zij fr. 890.

Suiker in België) vroeger fr 5 ,75  per k ilo ;  
thans fr. 3,75. M en voorziet een prijs  van  
fr. 1,20 per kilo.

Lijnolie. Viel in een dag te Antwerpen van 
fr. 300 tot fr. 280 het vat

Tapioca. —  Cacao. Een aanm erkelijke daling  
is reeds ingetreden op de Amerikaansche m arkt. 
Een grootere daling wordt verwacht.

Koper, zaden, olie, vieesch, verdampte melk, 
wat slaan in Am erika af. Afslag ook op alle 
graansoorten, uitgenomen gerst.

W at de kleinhandelprijzen betreft, te N ew - 
York zijn op 39 voorbrengsels van dagelijksch  
gebruik er 6 in prijs gestegen en 33 gedaald.

Graan Het Landbouwinstituut van Rome 
maakt bekend dat in de voortbrengende lan
den de oogst boven verwachting gelukt is. 
Een prijsdaling schijnt dan niet uitgesloten.

Hout. M en verwacht eene daling in den 
prijs van het hout voor toekomende jaar.

Beurswaarden Op de Beurs van N ew -Y o rk  
hebben 115 titels den laagsten koers van dit 
j-’ar bereikt.

Kruidenierswaren (in F rankrijk ) Heer Pettu, 
voorzitter van de syndikale kamer van kru ide
niers, verklaart :

De prijs der olie is verminderd met fr. 4 )  
per 100 k ilo s ; zeep met 15 tot 20 fr per 
100 kilos ; rijst met fr. 20 per 100 kilos en 
cacao met 50 t. h.

Het lijd t dus geen tw ijfe l meer dat er wel 
degelijk een daling der prijzen ingetreden is 
in Engeland en Am erika O ver de oorzaken 
van die daling kunnen w ij ons voorloopig  
m oeilijk uitspreken. H ier te lande is die daling  
nog niet voelbaar Bovendien is er geen daling  
van den wisselkoers, en de lage stand van 
onzen wisselkoers is wel een der hoofdoorza
ken van de levensduurte.

Van een prijsdaling van de huurceelen en 
over ’t algemeen van de voedingsmiddelen is 
voorloopig ook geen sprake.

Men behoort dus geen al te overdreven op
timisme te koesteren.

Bandieten in een brandende scbunr
te ADEGHEM . i 

Oe moord op Aug. De Coninck.
Maldeghem-Adeghem werd Zaterdag in op

schudding gebracht door een woest en akelig 
oorlogstooneel, dat op touw gezet was om twee 
gevaarlijke bandieten te vangen. Policie gen
darmen, soldaten en pompiers hebben «r  een 
veldslag in regel geleverd, eene vreeselijke be
storming der versterkte stelling, waarin de 
bandieten zich verscholen, hadden en tot de 
dood toe gevochten hebben

Den 24 April 1919 werd te Maldeghem- Kleit 
de landbouwer August De Coninck vermoord. 
Het onderzoek werd langen tijd in het duister 
geleid, tot dat het gerecht eindelijk toch ver
nam dat de vermoedehjke daders twee mijn
werkers van Adeghem, bij Eeckloo, waren, 
met name Oscar Mercy en Alfons Naudts Die 
kerels gingen arbeiden in de koolmijnen van 
Marchienne-Docherie. Alle veertien dagen keerden 
zij naar Adeghem térug, waar zij hun geld 
kwamen verbrassen en de eene of andere ban- 
diaterij plegen, indien de gelegenheid zich 
voordeed.

Het parket van Gent leverde een aanhou
dingsmandaat tegen de kerels af Deze moesten 
lont geroken hebben en keerden naar Adeghem 
niet meer terug, Het gerecht van Gent stelde 
zich dan in betrekking met de .magistraten en 
de policie van Marchienne-Docherie, waar de 
bandieten verbleven.

De moerd te  M archienne.
Oscar Mercy en Alfons Naudts hielden zich 

schuil bij den broeder van den eersten bandiet, 
Josef Mercy. De policie bood zich daar aan, 
voorzien van een aanhoudingsbevel, doch de 
vrouw beweerde dat beide kerels afwezig waren. 
De policie geloofde dat natuurlijk niet en deden 
eene huiszoeking, beneden was niets te vinden, 
doch pas waren de agenten op den trap ge
komen, of eene deur werd opengerukt en de 
twee bandieten vuurden hunne wapens op de 
policiemannen af. Daarna vluchtten zij langs

het dak en konden langs de aanpalende woning 
ontkomen. Vandaar sprongen zij op de spoor
baan, waar zij op den nachtwaker een^r fabriek 
botsten Die man wilde de kerels tegenhouden, 
doch hij werd doodgeschoten, en de schurken 
namen de vlucht

Te Adeghem.
Men dacht dat de moordenaars zich elders 

in het Walenland schuil hielden en heel de 
streek werd afgezocht, doch vruchteloos.

Vrijdag avond laatst waren zij te Adeghem 
aangekomen. Daar begaven zij zich rechtstreeks 
naar de woning van den broeder van een 
hunner en brachten dezen aan het verstand dat 
zij heer en meester gingen spelen en dat de 
bewoner met heel zijn gezin moest opkramen. 
Het gebeurde dan ook aldus. De bewon.-r ver
liet met zijne familie het huis, waar de ban
dieten zich opsloten en versterkten. Zij waren 
voorzien van wapens en eene groote hoeveelheid 
schietvoorraad. Hier wachten zÿ politie en 
gendarmen af, vast besloten elkeen, die naderen 
dierf, neer te schieten.

De belegering.
Policie, gendarmen en parket werden ver

w ittig! Vrij lag nachr, nog werden de gen
darmen der verschillende brigaden uit den 
omtrek opgeroepen. Zij snelden ter plaats en 
omsingelden het huis, eene kleine landbouwers- 
woning met stal en schuur, gelegen langs de 
Schipdoncksche vaart.

Zaterdag in irgend werd de belegering ver
sterkt met een dertigtal gendarmen en een 
tiental geluimd politieagenten. De bandieten 
weigerden zich over te geven en schoten naar 
de belegeraars, die op hunne beurt het vuur 
openden.

Hoe de bandieten tot overgave dwingen ? 
De belegering uithouden tot dat de schurken, 
door den honger gekweli, zich zouden over
geven ? Dat zou veel i.e lang duren, daar er 
voorzeker een grooten voorraad eetwaren in 
huis moest zijn. De kapitein-bevelhebber der 
gendarmerie besliste dan geheel het gedoe in 
brand te steken en een geweldig geweervuur 
op de versterkte stelling te richten.

Het nest in b r a n l
De pompiers van Eecl >o, werden ter plaats 

geroepen en kregen bevel eerst de stalling en 
de schuur in brand te steken.

Er werd de schurken toegeroepen dat zij 
zich moesten overgeven, doch laaropantwoordden 
zij met een echten kogel-egen.

De kapitein der pompiers waadde zicb m<*t 
levensgevaar door ie kogelregen heen en sloop 
tot bij de stalling, waar hij bij middel van 
naphte en petrol het vuur aanstak De gen
darmen richtten een echt trommelvuur op de 
gebouwen, die weldra in laaie vlam stonden

’t, Was een schrikwekkend schouwspel, dat 
van op afstand door nv-er dan 5 »00 nieuws
gierigen met spanning gevolgd werd.

Wanneer stal en schuur in laaie vlam stonden, 
meenden de belegeraars de bandieten zien te 
voorschijn komen om zich over te geven, doch 
de schurken vluchtten uit de hrandende gebou
wen langs eene verbinding in het woonhuis, 
van waar Z'f weer met razernij het vuur 
openden op de gendarmen. Dit nest moest dus 
ook in brand gestoken worden. Het gebouw 
stond weldra op drie hoeken in brand. De 
kapitein der gendarmerie gaf dan bevel tot 
eene algemeQne beschieting. Meer dan twee 
duizend kogels vlogen in de brandende woning

Tot der dood.
De bandieten bleven hardnekkig den strijd 

volhouden en weigerden zich over te geven. 
Zij zouden zich verdedigen tot der dood. M. 
Georges Deleeuw, veldwachter te Recloo ; Arthur 
Van Zandycke. oorlogsvrijwilliger onderofficier 
bij het Belgisch leger, en de policie-kommissaris 
van Eecloo kropen dan op handen en voeten 
naar het brandend huis, om er de bandieten 
te gaan aanvallen. Deze gevaarlijke tocht 
werd met groote spanning gevolgd. De drie 
mannen konden behouden het roovershol be
reiken en slopen, met de revolvers in de 
vuisten, binnen Een geweldigt geknal volgde. 
De bandiet Mercy werd verscheidene kogels in 
het lijf gejaagd en viel weldra doodelijk ge
kwetst neder. Naudts werd geschoten in de 
beenen en viel in den rook en de vlammen, 
waar hij h ilf verstikt bleef liggen. De ban
dieten waren overwonnen.

iclt.
Besparingen.

De menschen denken soms ten onrechte dat 
de Staat zwem t in het geld. Daar is niets 
van. De noodklok heeft geluid in officieele 
middens : als de Staat niet spaart, dan gaat 
ons land den dieperik in —  en ons krediet bij 
den vreemde zal nog verminderen.

W a t gedaan 1 Onze openbare schuld bedraagt
20 m illiarden, en verschillende milliarden moeten 
opgelegd worden op de openbare schuld, anders 
gaan w e in fa illiet.

Dus hoeft de regeering : de inkomsten te 
vermeerderen en de uitgaven in te krimpen.

Sedert den wapenstilstand houdt de Regee
ring zich bezig met het vermeerderen van hare 
uitgaven.

M aar het is ook een zware plicht voor de 
Regeering de uitgaven in te krimpen. En dat 
kan ze.

De nieuwe minister van financiën zal al de 
kredieten voor 1921 in de verscheidene ministe- 
riën verminderen. Er z ijn  departementen van y 
het ministerie, die het geld met hamers in 
stukken geslagen hebben : onnuttige uitgaven, 
onnuttige ambtenaars, onnuttige gebouwen enz. 
Er zijn  te veel mannen, die hun belang en 
hun naam zoeken in overtollige posten in af- 
deelingen te scheppen. W eg met de geldver
kwisters. D at men onderzoeke welke afdeelin- 
gen in de ministeries het meest geld verbruj- 
ken en waarom ? De misbruiken zullen seffen s 
aan het licht komen en die heertjes zouden 
leeren sparen met andermans centen De men
schen zullen dan ook begrijpen het nüt van 
de vermeerderde lasten.

De Kamer.
M inister Deveze (lib. ' heeft eene redevoering 

afgegeven over het legerkontingent van 1921 
H ij zou v ijf uren lang gesproken hebben ; ne 
mensch zijn stembanden zouden ervan scheuren ;

De minister zal beginnen met het leger zoo 
rap rm g elijk  op vredesvoet te brengen en het 
bureelwerk van de oorlogszaken te verminderen. 
De officiersscholen en opleidingsscholen zullen 
vermenigvuldigd worden om bekwame leiding  
te geven ; de toestand van de onderofficieren 
zal verbeterd worden. De bureeldienst zal her
vormd worden. De oud-soldaten zullen daarmee 
’t akkoord gaan

D e minister schrapt uit het nieuw budget 
voor 19*1, 254 millioenen, of hij gelijk  heeft, 
het kost ons nog een milliard

Het goede nieuws, dat hij meebrengt is : 
de vermindering van len diensttijd : voor het 
voetvolk, komt het op 10 maanden, voor de 
ru iterij en bereden artillerie op 17 maanden.

De M inister eindigt met te zeggen, dat het 
getal manschappen onder de wapens : I0ü 000  
mannen bedraagt in Belgie en 13 OuO in 
Dui schland

W e zijn even goede Vaderlanders, als m i
nister Deveze, doch we vragen ons af : is 
het niet overdreven ! Holland met zijn veel 
grootere grens, heeft slechts 15 000 soldaten 
onder de wapens ’t fs waar Duitschland hoeft 
in het ooq: gehouden te worden, maar voor 
den o genblik is het ontwapend, machteloos 
en hebben we geen w eerwraak te vreezen. 
W aarom  zulke formidabele last ?

Het Koloniaal Kongres.
Onze Kongoleesche ambtenaars en eenige 

specialisten hebben een kongres gehouden te 
Brussel. Op een kongres, spreekt men veel en 
meest a ltijd , gaan de zaken hun ouden gang ; 
toch toont een kongres de geestes gesteltenis 
aan. W ijze  dingen zijn er daar voorgedragen, 
ook stommiteiten : zooals de 'e , dat de kongo- 
leezen geen begrip hebben van privaateigen
dom Een missionnaris, P. Allard, legde ge
heel dit woordengepraal neer met een feitje. 
Voor mijn part, zou ik  houden aan een kongres, 
waar de missionnarissen, die den neger ken
nen gelijk hij leeft en spreekt, sterker ver
tegenwoordigd zijn. Zegde minister Franck  
niet : « W ij vinden geen onbaatzuchtige ambte
naars meer ». D at zegt veel, hoor 1

En het is geen geheim, dat de loge, bizon- 
der in het Kongoleesch leger, machtig is ver 
tegen woordigd Op het kongres, moest M gr. 
Roelens recht springen om te zeggen, dat het 
beschavingswerk der missionnarissen heette 
echte, edele menschen maken van de wilden ; 
minister Franck noemde ze « mannen, die in 
Afrika de behouders zijn van het ideaal» — 
w ant een kolonel, zegde dat de negers hun 
gebruiken en zeden en bijgeloof en wildemans- 
streken best zouden bewaren Hoe is het Gods 
mogelijk voor een zoo gezegd beschaver. Die  
man zou best achter de stoof knikkebollen.

W anneer zal de Regeering onze Missionna
rissen steunen I Ambtenaars reizen voor niet 
Onze Missionnarissen, de pionniers der be
schaving, de grootste medewerkers van de 
kolonisatie, die hun leven en krachten offeren 
gratis, moeten 2000 of 3000 fr. betalen voor 
de reis. Intusschen komen de protestansche 
dominees, gesteund door Engeland, engelsche 
politiek voeren met een ve-nisje van kristendom

W ij vragen geen aalmoes, maar wat rec *t 
en redelijk is »oor de groetste éesctoaver 4er 
wereW.



M inisterraad.
De M inisterraad heeft M aandagnam iddag  

vergaderd. De beperking van de dienst heeft 
een levendige bespreking uitgelokt.

In  het jaar 1921, zal geen de minste u it
gave voor de verbinding Noord-Zuid te Brussel 
gedaan worden. Indien de nijverheidschsis ver
meerdert. heeft de ministerraad besloten werken  
van openbaar nut te laten uitvoeren, om werk  
te verschaffen aan de werkloozen. Verscheidene 
wetsontwerpen werden goedgekeurd.

GEM ENTEKIEZINGEN.
Nu wordt weer verzekerd dat het mogelijk  

is de gemeentekiezingen te doen plaats hebben 
in den loop der a. s. maand April. De Re
g iering  zou het w erk vergemakkelijken met, 
zoodra de nieuwe kieswet in eerste lezing ge
stemd is, reeds onderrichtingen voor te schrij
ven met het o o g 'op  de toepassing. En van 
nu afaan kunnen de gemeentebesturen reeds 
voorbereidend werk afdoen, hoe ook de verdere 
schikkingen der wet zouden luiden.

D it laatste betreft, b. v ., het verdubbelen 
van sommig materiaal der kiesbureelen, zooals 
de kieshokjes, de kiesbussen, enz.

’t L ig t in den wensch der liberalen er achter 
te komen hoeveel vrouwen er voor hunne lijst 
stemmen, en met het oogmerk die nieuws
gierigheid te voldoen, stelden zij in de Kamer 
voor, de stembrieven der vrouwen- een andere 
kleur te geven dan die der mannenstembrieven. 
Die kinderachtigheid werd afgeketst.

M aar die tegenslag heeft hen niet ontmoe
digd, en nu beproeven zij den minister van 
Binnenlandsche Zaken aan ’t verstand te bren
gen, dat het geraadzaam en ivoordeelig zou 
wezen, met het oog op de goede orde en in 
’t belang der openbare zedelijkheid — dat zijn  
toch de redens, niet waar ? — de vrouwen
niet te laten stemmen tergelijker tijd  als de 
mannen.

O f heer Carton de W ia rt iets gevoelt voor 
die zienswijze, weten w ij niet ; maar dat de 
liberalen droge spuiters zijn , dat staat vast.

Belgie’s Schulden.
De nieuwe Minister van Financies heeft in de 

Kamerzitting van Woensdag den toestand van onze 
Financiën uiteengedaan : Belgie heeft op dit o*gen- 
blik 30 milliard en 500 millioen schuld waarvan 
9 milliard en 500 millioen vaste schuld. Het overige 
is vlottende schuld

Waar gaan wij naartoe ?
En zeggen dat de socialistische ministers nog 

altijd nieuwigheden uitvinden om nog grootere 
schulden te maken.

Oorlogschade.
Een inwoner uit het Henegouwsche wordt ver

oordeeld tot drij maanden gevang omdat hij een 
valsche aangifte gedaan had voor zijne oorlogschade.

Belgische Boerenbond
De Belgische Boerenbond heeft besloten Studie

dagen in te richten op 3, 4 en 5 Janurari a. s. Als 
bijzonder onderwerp voor deze studiedagen is in
geschreven : « De Standsorganisatie ». Van de be
sluiten lie d tar zullen genomen worden, zal onge
twijfeld een groote weldoende invloed uitgaan over 
onze landbouworganisatie en over onze maatschappe
lijke werken in het algemeen.

In aansluiting met deze studiedagen belegt de 
Belgische Bierinnenboad op 6 Jjn een stuliedag, 
waarop bijzon 1er uitgenodigd worden de bestuur
leden en de leden der D^erinnengilden, alsook de 
mannen en vrouwen die in de vrouwenbeweging 
van den buiten belang stellen.

ROOD SN D iATA-NGr.
O p de « Samland », van de Red Star Line, 

liggende op n° 15, Kattendijkdok, Antwerpen, 
waren zekere Dersonen reeds gedurende eenige 
dagen aan ’t schilderen met een aantal an
dere werklieden.

M aandag 1.1 kwam een afgevaardigde van 
den socialistische Scheepsschildersbond, met 
het bevel : * Dat deze arbeiders het werk moesten 
verlaten, daar zij niet aangesloten waren' bij 
den ro iden bond ; zooniet zou het w erk ge
staakt worden. »

Da ■ warklieden moesten heengaan, doch zij 
heo^eii een <lac.1t neergelegd bij het gerecht.

En om nandieten gelijk die roode afgevaar
digde de vrije hand te geven, moet men art. 
310 herzien !

HANDELAARS WINKELIERS
Lezers van “  De Iseghemnaar ,, vergeet 

niet dat met nieuwjaar gij moet boek
houden ingevolge de wet. Deze boeken zijn 
te verkrijgen bij J. De Busschere-Bonte, 
Rousselaresraat, 95, Iseghem. _

Meulebeke. — Palmer Havereke uit Ingelmunster 
bijgenaamd Bleekere, die hier ’t Iseghem goed ge
kend is, en nog wel in 10 parochiën in ’t ronde, 
was over eenige dagen in 't spel gerocht te Meulebeke 
alwaar hij met Antwerpenaars te doen had. Zij 
gerochten niet ’t akkoord, daar de twee Antwer
penaars beweerden 9000 fr onstolen te zijn geweest. 
Van 't woord ging men over tot de daad en Palmer 
wierd ontvanger gemaakt, en zoodanig deerlijk toe- 
getakkeld dat Dr. Vanhoutte van Meulebeke hem 
heeft moeten toenaaien.

Eene vliegende kraaie vangt meer dan eene zitten
de, zegt het spreekwóord. Dat heeft Palmer nu 
ook ondervonden.

Het parket houdt zich met de zaak bezig.

STADSNIEUWS
Morgen Kerstdag te 5 uur in de Feestzaal van 

de Congregatie der Jongalingen voordracht met 
lichtbeelden over de Passiespelen van Oberam- 
mergau en Kerstliederen

Al de leden van Burgersbond en aangesloten 
Booden (Bakkers, Winkeliers, Vlashandelaars, Kleer
makers, Smeden) worden mst hunne familie tot 
den feestavond uitgenoodigd

— Z mdag laatst kwam onze volks vertegen woor- 
lv 'f ' s ,r, sproten vojr laudoouwers en 

voor burger». Welk* schoon* vergadering #n w*lke

Schoone voordracht ! Na zulke voordracht moet men 
toch wel bekennen dat de landbouwers veel beter 
vertegenwoordigd zijn door een Professor van de 
Hoogeschool dan door een landbouwer zelf !

— Deze week heeft de Heer Paul Depoorter, 
jongste zoon van den Heer Doctoor Depoorter zijn 
laatste examen afgelegd voor apotheker, en dat 
met groote onderscheiding. Hij werd vrijwilliger 
uit liefde tot zijn land, en sedert den oorlog zette 
hij de onderbroken studiën voort, en zoo wel dat 
hij nu reeds zijne studiën voleindigde.

Onze beste gelukwenschri aan den flinken 
student en aan zijn geachte ouders.

— Het rooken in de cinema’s is verboden door 
de wet en moet volgens een nieuwen omzendbrief 
van Vandevelde streng nagezien worden. Deze 
week is er hier in een cinema reeds eene boete 
van 25 fr. toegepast.

— Iseghem jnoet vau nu voort drie schepenen 
hebben om deswille van zijne 15000 zielen. Hoe 
zal het nu gaan ! ’t Koste soms moeite om éénen 
schepenen te vinden ! ’t Zal misschien gemakke- 
iijker zijn om er drij te kiezen !

— Die dreigementen van den K. VI. Studie
kring en kunnen we op geener wijze goedkeuren 
noch als serieus aanzien.

— Woensdag 22 dezer om 10 ure ’s avonds 
bemerkten eenige geburen dat er brand ontstond 
in de houtwerkerij der gebroeders Verbeke, Rous
selarestraat. Aanstonds werden de eigenaars ver
wittigd, de pompiers werden geroepen ’t Vuur dat 
ontstaan was boven de machienketel kon nog al 
spoedig gebluscht worden ; toch zijn er pompiers 
den ganschen nacht ter plaatse gebleven. De schade 
wordt geschat op goed duizend frank . en is on
gelukkiglijk door verzekering niet gedekt.

Hadde de brand moeten verder uitbreken, met 
wat hadde men kunnen blu>schen ? Aangezien er 
hier nergens geen water is, en de fabrikanten 
moeten water halen naar den vaart om hun ma
chienketel te spijzen. Het wordt waarlijk noodig, 
eens grondig de, zaak te bespreken in den gemeen
teraad van Iseghem en hooger overheid hier over 
in te lichten.

Aan de Abonnenten.
De abonnementen op “  DE ISEGHEMNAAR „  

moeten vernieuwd worden v o o rlie t ja a r  1921. 
Binnen eenige dagen zullen de kw ijtbrieven  
aangeboden worden. DE PRIJS PER JAAR IS 
7.50 fr . ; VOOR HET BUITENLAND 10 frs .

Sterfgevallen.
Over eenige dagen is overleden wel Edelen Heer 

Baron Philippus-Ghislenus-Clara Gillès de Pe'lichy 
geboren in 1832, in den echt getreden te 
Brussel den 3 Juni 1862 met Mejuffer Carolina 
Brouckhoven, gravin de Bergeyck. — Mijnheer 
de Baron Philippus was de derde der 6 Kin
deren van den wel Edelen Baron Joseph Antoine 
Gillès de Pe'lichy.

In zijne jeugd toen hij hier te Iseghem verbleef 
was hij een grooten volksvriend om zijnen aan- 
genamen omgang met eenieder. Samen met eenige 
der bijzonderste ingezetenen van Iseghem, richtte 
hij hier ter stede eene maatschappij op voor het 
geven van paardenloopstrijden in het zomerseizoen. 
Die peerdenloopstrijden brachten vele volk naar 
Iseghem en ook goede neringe onder de burgerij 
van stad. ’t Is van daar bijgebleven dat van over 
ouds tot nu, de paardenkoersen te Iseghem wijd 
en breed zijn bekend gebleven. Baron Philippus 
was ook een der inrichters der Stadsfanfaren in 
1855 en staat bekend als eerevoorzitter dezer 
maatschappij. Hij schonk hun onder andere een 
zeer schoonen Tuba waarop den naam van den 
milden gever op geprint was, en lange met eere 
bij de fanfaren bewaard is gebleven.

Baron Philippus kwam laatst naar Iseghem ter 
gelegenheid van de begraving van Baron Jean 
Grilles de Pe'lichy overleden te Antwerpen en te 
Iseghem geuitveerd en begraven den 3 Nov. 1919. 

Zijne ziele ruste in vrede 
Aan de achtbare familie Gillès de Pe'lichy bie

den wij zeer eerbiedig onze gevoelens van Kristene 
deelneming.

— Vrijdag 17 December 1920 is overleden den 
Eerw. Heer Joseph De Lobelie, zoon van wijlen 
Bruno en Sophia De Jonghe, geboren te Iseghem 
den 15 Sept 1857,. Priester gewijd te Brugge den 
19 Mei 1883, hulp-bestuurder der Zondagschool van 
Yper den 19 Juni 1883, na de dood van E. H. 
Pattyn, eenige maanden onderpastoor van Lommel 
iu de Limburgscùe Kempen, den 22 Januari 
1884 naderhand proost van Ryckhoven, en sedert 
October 1892 Pastoor van Sussen, eene der drie 
parochiën die de gemeenten Sichen-Sussen-Bolré 
uitmaken. Kuim 10 jaren priester zijnde wierd hij 
den 5 December plechtiglijk in bezit van zijne 
pastorij gesteld door den E. H. Deken van Vlyr 
tingen — E H. De Lobelie had drie broeders 
die Priester waren te weten : 1) E. H Alouis 
De Lobelie, geboren te Iseghem den 7 Dec 1852 
(Pater Benedictus) predikheer overleden te Gent 
den 13 Juli 1895, en den 16 Juli te Mariakerke 
begraven.

2) Henricus De Lobelie (Pater Hilonius) Recol- 
let, geboren te Iseghem den 7 Juni 1855 in 
’t klooster getreden te Thielt den 25 Sept. 1876.
Hij predikte te Iseghem, in open lucht aan de 
wijk de Mol, ter gelegenheid der installatie van 
de nieuw gebouwde kapelle ter eere van O. L. V. 
van Lourdes, aldaar opgericht in 1897, door Bar
bara Maddens-Berlamont en Marie Callens-Maddens.

In 1897 kwam hij, in dezelfde hoedanigheid 
het woord Gods voeren, ter gelegenheid van de 
nieuwe Kruis kapelle alhier herbouwd, (de oude 
onteigend en afgebroken zijnde geweest ter oorzaak 
van openbaar nut ) *De oude Kruis kapelle wierd 
rond 1750 door de prinselijke familie van Iseghem 
gebouwd en ’t jaar 1828 aan de Kerkfabriek van 
St Hilonius gegeven.

3) E. H. Franciscus De Lobelie Redemptorist, 
geboren den 15 September 1837, Priester gewijd 
den 23 Augusti 1885 en met den tegenwoordigen 
overledene, tweelingzoon van Bruno De Lobelle- 
Dejonghe.

E. H Franciscus De Lobelie redemptorist ver
trok naar de Missiën van den Congo den 29 Mei 
1902 en kwam zijn vaderland en geboortestad 
bezoek brengen na den oorlog in ’ t jaar 1918.
Hij keerde naar ’t zwarte land terug om er van 
de typhuskoorts te sterveii in Kinkande den 2 Sept. 
1919. Na eene ijvervolle en stichtende missiona
rislevensbaan, voltrokken te hebben.

Tot lavenis zijner ziel «deed ziju E. H. Broeder

Mijnheer de Pastoor vat» Sussen op zijn parochie
een plechtige lijkdienst zingen.

Wat als eene zeldzaamheid mag, heeten ’t is 
dat de echtgenooteu B De Lc/belle-Dejonghe slechts 
4 kinderen hadden (4 zoons) en zij alle 4 priester 
wierden.

De De Lobellen’s stammen af van eene oude Vlaam
sche Katholieke familie van Iseghem, die boerden aan 
de wijk Mol, en alwaar de laatste afstammelingen 
uitgestorven zijn. Onder deze was den achtbaren
Heer Louis De Lobelle, Dischmeester der Stad
Iseghem, meester in de Zondagschool van 1839 
tot 1910, die zijn diamanten jubelfeest vierde in 
April 1901 en overleed den 11 Juli 1910. Hij
was ook raadslid der Jongelings Congregatie sedert 
.1854 tot zijn overlijden, en milde ondersteuner 
van Kerk, Disch en alle andere goede werken. 
Toen in 1889 Lonis De Lobelie zijn jubelfeest 
vierde van meester iu do Zondagschool waren het 
de 4 Gebroeders De Lobelle die officieerden in de 
Solemneele Mis gezongen ter dier gelegeuheid in 
St Hiloniuskerk.

Langst de moederlijke zijde stammen de EE. 
HH. j)e Lobelie af van de De Jonghen’s wiens voor
zaten boerden de heerlijkheid van Van de Mosschere, 
waar voorheen de aloude |familie der De Jonghen 
boerden en thans nog bewoond is door een hunner 
nazaten Heer Florent Tanghe.

— Dinsdag is ter residentie in ’t Klooster van 
Westroosebeke overleden, Eerw. Moeder Felicitas 
(in de wereld Juf. Paulina Rosseel) geboren te 
Iseghem, dochter van wijlen Heer Petrus Rosseel- 
Debrabandere.

Die achtbare en verdienstvolle religieuze was 
sedert 62 jaren overste en eereoverste dezer bloeiende 
Kloostergemeente.

Binst de lijkplechtigheid die Donderdag 23 
plaats had, zond M Carton de Wiart Minister 
van Binnenlandsche zaken uit Brussel het volgend 
telegram :

Brussel 23 Dec. 1920 .
Rechtzinnige deelneming, bewaard diep aanden

ken der zelfs opoffering van Eerw. Moeder Felicitas 
voor de goede zorgen die zij aan Belgische kinders 
besteedde in de Kolonie van Malaise.

Car to n  d e  W i a k t .

Toen in October 19l4, de Duitschers onze ge
westen overvielen, had men moeite om haar niet
tegenstaande het groot gevaar waarin zij verkeer
den, Westroosbeke te doen verlaten. Met spijt 
verlieten zij hun klooster om het nooit meer terug 
te zien. Door de zorgen van ’t Belgisch Gouver
nement wierden de Zusters van Westroosebeke naar 
Frankrijk overgebracht, alwaar zij tot verblijf 
kregen ’t kasteel van * Malaise », gelegen in de 
gemeente Barentin departement der Seine Infe'rieure. 
Moeder Felicitas richtte aldaar eene School Kolonie 
op, waar de arme en verlatene Kinders verzorgd 
wierden.

Naden wapenstilstand, terug naar België, was 
het hun onmogelijk naar Westroosebeke terug te 
keeren, daar alles in puinen lag. Toen verschafte 
Juf. Vanden Bussche vau Ardoye hun een onder
komen in een harer eigendommen op deze ge
meente, alwaar zij. verbleven tot dat het mogelijk 
wierd naar Westroosebeke terug te keeren.

Over eenige dagen overviel haar eene kortston
dige ziekte. Omringd der beste en genegenste zor
gen harer eerbiedweerdige medezusters is zij van 
deze wereld gescheiden in den gezegenden. ouder
dom van 82 jaren, na een voorbeeldig deugdzaam 
en offerveerdig Kloosterleven geleid te hebben.

Gansch de gemeente en al die haar gekend hebben 
beweenen hare dood voor ’ t goede dat zij aan hare 
eVenmensch gedaan heeft.

Moge God de looner aller goed Zuster Felicitas 
indachtig wezen. Aan de achtbare familie Rosseel- 
De Brabandere bieden wij onze gevoelens van 
Kristene deelneming. ^

STERFGEVALLEN :
Auguste Vyneke, koetsier, 78 j. wed. Romanie 

Clauw.— Marie-Louise Banckaert, huish. 61j. wed. 
Victor Ducoulombier. — Emma Viaene, huish. 28 j. 
vrouw H. Vandendriessche, overl. te Rousselare — 
Philomena De Jonckheere, rentn. 81 j .  Wed. 
Franciscus Vandenberghe.

HUWELIJKEN :
Gregorius Grymonprez, handelaar, 27 j. en Julia 

De Forche, huish. 21 j . — Maurice Cauwelier, 
telegrafbed. 26 j. en Germana Dewulf, zb. 21 j .

Nieuwjaargeschenken !!!
TE BEKOMEN

bij J. DE BUSSCHERE-BONTE
Rousselarestraat, 9 5 .

Gewone en fantaisie VISIETKAARTEN, 
Agendas, Mementos, Scheurkalenders Zakboekjes

Een overgroote keus van NIEUWJAARKAAR- 
TEN en , NIEUWJAARGESCHENKEN zooals : 
Portemonnaies, Portefeuillen, Cabas voor Da
men Juffers en Kinderen, Etuis voor cigaren  
en cigaretten , Tabakbeurzen van af 1,50 fr . 
Prachtige MISSELS en andere Kerkboeken, 
alsook ; ROZENKRANZEN in nacre, verm eil 
zilver enz.

— K o m t zien naar onze uitstalling —

BIJ

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

B IJZO N D E R E  K E U S  V A N

Cigaren voor Nieuwjaargeschenken
in alle prijzan

OOK A L L E  S L A C H  V A N  
Cigaretten, Tabac en Steenen Pijpen

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers

K erstfeest
gegeven door iïen Katholieken Vlaamsen Meisjesstudiekring

op Dinsdag 28 December 1920
te 3 ure stipt 

in de bovenzaal der Jongelingen-Congrega^ie.
SPELWIJZER :

Openingsstuk 
Herders Hij is geboren 
Kerstvoordracht door

Ju ff. O. Pattyn- 
Koorzang.
O. Werbrouek. 
M. Verslraete. 
M. Pattyn.

Herderslied 
Zang van Maria 
Liedje in den Kerstnacht 
Kerstvrede 
Op Kerstdag 
Kerstgedicht 
Kerstmis
Tot het slapende Jesuskind 
Kerstoflerande 
Kerstlied

VRIJEN INQANQ
De leden van den Vlaamschen Vrouwenbond 

worden vriendelijk uitgenoodigd.

M. Vandeputte. 
M. Scheldeman. 
R. Staelens.
J. Vandommele. 
R. Vandaele. 

Driestemmig koor. 
Koor.

— Te Elsene bij Brussel is overleden den Heer 
Joseph Gits, echtgenoot ran Dewulf Marie, geboren 
te Iseghem den 19 December 1861. Toen hij te 
Iseghem verbleef was hij lid van ’t Congregatie 
muziek. ‘ v

De overledene( was zoon van Pieter Antonius 
Gits en Vanden Abeele Theresia.• •

De familie Gits waarvan er vele takken in 
Iseghem wonen is eigentlijk oorspronkelijk uit de 
Provincie Brabant, en kwam n^ar Iseghem als 
hoveniers op het kasteel der wel Edele familie 
Van Heurne en de Pélichy.

Als stamvader vinden wij :
Jean Baptiste Gits-Van Grimbergen ; waarvan 

Judocus Gits-Van Samblanc, geboren te Brussel 
den 26 November 1748 overleden te Lennick-St- 
Quentin den 13 Mei 1816. Hij had onder andere 
voor zoons :

1) Jean Baptiste Gits geboren te Lennick-St- 
Quentin den 13 Oct. 1776 overleden te Iseghem 
den 27 Dec. 1848. Hij huwde 2 maal, eerst te 
Iseghem met Ida Sabbe en te Rousselare met 
Deckmyn Barbara, waarvan Pieter Gits-Vanden 
Abeele, vader van den thans overledenen Joseph 
Gits-Dewulf.

2) Jacobus Gits-Vanneste geboren te Lennick-
St-Quentin den 2 Juni 1781, overleden te Iseghem 
den 3 November 1819. Hij won August Gits-Del- 
cambre waarvan onder andere Doctor René Gits 
overloden te Rousselare, Joseph Gits-Rousseau 
geboren te Iseghem den 13 Juni 1819, overleden 
den 26 Juli 1885, waarvan Constant Gits-Nonkel
overleden den 8 Maart 1917, Cyrille Gits-’tJoen te
Schaarbeek, Doktor Jules Gits-Parret te Iseghem.Paul 
Gits-Hoornaert overleden den ,12 Juli 1911, Sylvie 
Gits, echtgenoote Jules Denys.

3) Guillaume Gits-Van Steenkiste geboren te 
Lennick-St-Quentin den 15 Sept 1787, waarvan 
onder andere Gits Marie Louise echtgenoote Pieter 
Delcourt waarvan Adèle echtgenoote Brabant Au
guste en kinders.

Auguste Gits-Broucke waarvan Jules overleden 
te Ingelmunster, Pieter Gits-De.Brabandere, waarvan 
Richard, en Suzanna echtgenoote Gustaf De Raedt.f

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Angèle Deceuninck, dv. Gentilis en Alice De- 
burghgraeve. — Jeanne Bardoel, dv. Leonard en 
Rachel Vandeputte. — Omer Carrein, zv. Polydorus 
en Marie D’hooghe , — André Fraeye, zv. Aloisius 
en Maria Lefevere. — André Mulier, zv. Arthur 
en Clara Moens. — Anna Boucquet, dv. Bernard 
en Julia Devoldere. — René Vanmellaerts, zv. 
Rudolphe en Emilie Declercq. — Marie Deceuninck, 
dv. Camiel en Maria Mtyfroodt.

Hoogeschooi-Uitbreiding.
Op Woensdag 12 Januari 1921, zal er, ter stede, 

een leergang geopend worden voor hooger ont
wikkeling. Er zullen lessen gegeven worden over : 

Geloofsleer, zielkunde, taal- en letterkunde, 
staatshuishoudkunde, gezondheidsleer, geschiedenis, 
opvoedkunde, kunst, muziek, enz, door EE. HH. 
en dokter van stad.

De Juffrouwen die begeren den leergang te volgen 
worden verzocht zich zoohaast mogelijk aan te 
geven bij : Juffr. G. L a ï a u t , Kerkstraat 3, waar 
zij verdere inlichtingen kunnen bekomen.

BERICHT :
De ondergeteekenden, aphothekers in stad, hebben 

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

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

2) dat, om te komen tot het inbrengen van 
de zondagrust, men vriendelijk verzocht wordt, 
zich den zondag namiddag zooveel mogelijk te 
onthullen geaee3;niliahn te doan bereiden.

Laleman-Verhamme-Wyffels.

R ögër A M  E Y E
H A N D E L S S N G É N I ê U R ,

(.Oiplo.n 1, I .  C . I. H . 1909),
heeft 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 zakeu 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. Waarneming van com m issariaat in han

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingan nopens bijzondere 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 ISSELK O ER S.
Amsterdam (guld.) 4.97 0/0 5.07 0/0
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark) 
Dollar 
Madrid 
Geneve 
Italie 
Stockholm 
Christiania'" 
Copenhagen 
Montreal 
Bucharest 
Praag

56.47 1/2 56.72 1/2 
94.00 5/8 95.00 1/6 
21.30 23.30
15.82 1/2 15.92 1/2 

204 3/4 208 3/4
243 0/0 247 0/0

53 1/8 57 1/2
314 50 318 50

240 1/2 244 1/2
240 1/2 244 1/2

13.32 1/2 13.52 1/2 
18 3/4 22 3/4
16 05 20 50



I ................................................a ..... .
M AR K TPR IJZEN . Om uit onverdeeldheid te treden.

O P E N B A R E  VERKOOPING 
van een schoon

; KORTRIJK. 20 Dec. — Haver, 70 tot 75 ; 
I ïerdebooneu, 95 tot 100; aardappelen, 30 à 35 

oter IS à 19.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,91; 
[■ ïolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 000 tot 

)0 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 130 tot 
) I; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
i ; sodanitraat, 118.00; ammoniak, 150-000, 
tikerij, 4S tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 

: Doi, 23 tot 30; strooi, 15 tot 20.

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

il regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
en Maandag, den Donderdag naar W ervick  
n Meenen.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
ARNIEKDE PA.TATENFRÜITKAR, te koop bij 
ibbe-Brulez, ßeeperstraat, 3, te Emelghem.

p r i l  I y  p r i l  om het aankoopen of 
„Ut.nl I II bCSM bouwen van huizen 
vergemakkelijken worden aan zeer gema- 

gden intrest en met gemak van betaling door 
:t « B E L G IS C H  G R O N D K R E D 1 E T  » toege- 
aan .
Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 

h. VERBEKE, Rousselarestraat, 25, Iseghem

fERANDERING VAN W OONST
De Fabriek van allo slach van MEUBELS en 
ATR4SSEN
Jex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

is overgebracht naar de
de Pélichystraat, 1 2, Iseghem

(nabij de St Hiloniuskerk)

TE KOOP bij W< T H IB AU  
Zegeplaats, 22 ISEGHEM.

1) Eene extra schoone groote KOOKSTOOF met 
ovens, genikeleerde banden en versierselen,

ansch nieuw, bijna ongebruikt.
2) Een extra goeden KACHEL, dienend voor 

erwarming van een estaminet of een andere 
roote plaats.

Teruggekomen van den soldatendienst kom ik
lij aanbevelen voor alle slach van TIMMERWERK 
n het maken van MEUBELS aan de voordeeligste 
oorwaarden.

Valére ROUSSEAU-VANSTEENKiSTE,
r Krekelmotestraat, 379,

bij de Paters Kerk, Iseghem.

TE VERKRIJGEN Bij

PIETER MYLLE
alle benoodigheden voor Kleermakers

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

In ’t groot en in ’t klein.

MADELËÏNE^MYLLE
24 , M EE N E N ST R A A T ,

------------------ ISEGHEM -------------------
beveelt zich aan voor het maken van 

C O R S E T S  O F *  M A A T  
Trouwe bediening. *— Verzorgd werk.

Keus van fijn  met de hand gemaakt ondergoed.

Kantoor van den Nataris PATTYN te Be veren. 

OVERSLAG : Vrijdag 31 December 1920, 
v om 1 1/2 ure namiddag ter herberg * Het Gemeen

tehuis , te Ouckene, van :

G H V I E Ë N T E  O U C I v E N E
Een HOFSTEDEKEN, mat 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 1921, mits 800 fr. ’s jaars boven 
de lasten. Ingesteld : 18360 frs.

De schadevergoeding wordt medeverkocht.
________Samenvoeging toegestaan.___________

O P E N B A R E  VERKOOPING
van de welgekende

HERBE RG « De Pauw >
en medegaande LAN0 

t e  Q o s t - R o o s e b e k e .

De Notaris D o s s e l i e '  te Oost-Roosebeke zal
met tusschenkomst van den Notaris L e  G o r t o e -  
s i e r ,  te Iseghem. openbaar verkoopen :

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

gelegen langs de kalsijde van Ingelmunster naar Oost-Roo
sebeke, groot 77 a. 40 ca. sectie E nummer 1180b-1182a- 
1178-1176a en deel 1183. Boom- en haagprij* 500.

Koop Twee. —  Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183. 
Koop Drie. —  Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183. 
Koop Vier; — Land, groot. 23 a. 45 ca. sektie Edeel 1183. 
Koop Vijf. — Lend, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183. 
Koop Zes. — Land, groot 31 a. 60 ca. sektie Ë deel 1183. 
Koop Zeven —  Hooiland langs de Mandei, groot 13 a.

70 ca. sektie D nummer 337- Al de koopen te samen ge
bruikt door Adolf Decaevele, mits 500 fr. ’s jaars en de 
lasten tot 1 November 1923.

Z i t t i n g e n  :
INSTEL op Donderdag)13 Jan. 1921 
TOESLAG op Donderdag 13 Jan. 1921 telkens om

1 ure namiddag in de herberg * DE PAUW „ te Oos- 
Roosebeke, langst den steenweg van Oost-Roosebeke naa r 
Ingelmunster.

Een half ten honderd Initelpenning.

Kantoo.r van den Notaris ALBERIC LE C0RBSS1ER
te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van drie welgelegene

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

KOOP I.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, groot 

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

KOOP II.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, 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 ure namiddag, 

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

van 18 April 1851.

OPENBARE VERKOOPING
van een

W O O N H U I S
,  dienstig voor W inkel

staande en gelegen

te  I S E G H E M , B r u g s t r a a t .

De Notaris L e  G o r b e s i e r ,  verblijvende 
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M .  G l o r i e ,  notaris te Eyne, en met de pleeg
vormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk ver
koopen, het volgende goed :

STAD ISEGHEM.
Eenige Koop. —  Een WOONHUIS met afhangen 

staande en gelegen in de Brugstraat, samen groot 1 a.
71 ca., gekend op het kadaster sektie A. nummer 180e 
180a, palend of gepaald hebbende noord, de weduwe 
Charles Verstraete en kinders te Iseghem, west de 
Brugstraat ; oost en zuid Adolf Buyse te Iseghem. 

Gebruikt door Jozef Decoutere, zonder pacht.
Z i t d a g e n  :

IN S T E L :  Vrijdag 7 Januari 1921 
TO ESLAG  Vrijdag 21 Januari 1 9 2 1 ,  telkens 

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

Een half ten honderd instelpenning.

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 Liter,, 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 1« der 3de maand volgende den toeslag.

KOOP II.
Een WOONHUIS met afhanklijkheden en medegaande 

erve, staands nevens het voorgaande, in ’t kadaster
bekend Sektie A n. t85L en deel van n. 1851 , groot
1 a. 85 cent.

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

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

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

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

bekend Sektie A  deel van n. 1851 , groot 4 a. 90 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

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

bekend Sektie A deel van n 1861 , 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
R ousselarestraat, 5 5 , ISEGH üM

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

TABAK : 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

GROOT WOONHUIS
en Suikereiast 

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

eene tweewoonst en meersch 
te e m e l g h e m : ,  V i j f  w e g e n s tr a a t

DeNotaris L 3  a s r ö a a l e r ,  te tsegham, 
zal openbaar verkoopen.

GEMEENTE EMELGHEM, Vijfwegenstraat-
Koop 1. — Twee WOONHUIZEN, magazÿn stalling 

en suikerijdroogerij, groot 13 a. 50 ca. Sektie A nummer» 
281d, 281f, 282f ex 280a. Boom- en haagprijs 200 fr. 
Gebruikt door Berlamont Cyrille tot 1 Oct. 1921 mit* 
486 fr. en Declerck Teophiel mits 12 te maande.

Koop 2. —  WOONHÜIS en stalling, groot 1 a. 10 ca. 
Sektie A ex 280a. Gebruikt door Vanneste Florent, mits
10 fv ta mann/iA

Koop’ 3. -  WOONHUIS groot 65 ca. Sektie A 279g 
ex 280a Gebruikt door Debusschere Alois, mits 11 fr. 
te maande.

Koop 4 —  WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A . 
279e ex 280a. Gebruikt door Delcourt Louis, mits 11 
fr te maande.

Koop 5. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A. 279q 
ex 280a. Gebruikt door Sabbe Oct. mits 11 fr. te maande.

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

Koop 7. —  WOONHUIS en huis in pninen, groot
1 a. 40 ca. Sektie A. 283f en 283g ex 283q, gebruikt door 
Vancoille Cam. mits 7.50 te maande.

Koop 8. —  WOONHUIS, groot 1 a. 50 ca. Sektie A. 
ex 283q. Gebruikt door Callens Teoph. mits 13 fr. te 
maande.

K oo p 9 .— WOONHUIS en land, groot 5 a 80 ca. 
Sectie A 289q ex 288a ex 290a. Boom- ea haagprijs 
20 fr. Gebruikt door Ameye Cam. mits 11 fr. te maande.

Koop 10. —  WOONHUIS en land, groot 6 ». lOca. 
Sektie A. 289e ex 288a 290a. Boom- en haagprijs 10 fr. 
Gebruikt door Ameye J ules, mits 10,50 fr. te maande.

Koop 11. —  Een perceel HOOILAND, 21 a. 90 ca. 
Sektie A. 287, 291 ex 238a. Gebruikt door Berlamont 
Cyriel, mits 50 fr. 's jaars tot 1 October 1921.

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

1/2 0/o Instelpenning.
INSTEL op Dinsdag, 2 5  Januari 1 9 2 1 ,  
TOESLAG op Dinsdag 8  Februari 1 9 2 1 ,  telkens 

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

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

OPENBARE VERKOQPING 
van een

Hofstedeken en Land
vier Woonhuizen en Land«

te  I IV G -E L a Æ U IV S T E iF l.

De Notaris X_.o d o r l a e s i e r ,  te Iseghem 
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen 

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

hoorigneden, gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie D nummer 340g en deel rtra 
nummer 340e, groot volgens meting 3 aren 70 centiaren 
palende noord aan de Heirwegstraat. «■

Bewoond door Theofiel Goeminne mits 15 franks te 
maande.

Koop Twee. —  Een WOONHUIS met erve en aan
hoorigheden gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie -D nummer 340Î en deel van 
340e, groot volgens meting 6 aren 88 centiaren palende 
west aan de Heirwegstraat 

Bewoond door Bruno D’ Hondt mits 16,25 fr. te maande % 
Boom en haigpriji honderd vijf en twintig franks. 
Koop Drij. — Een WOONHUIS met erve en aanhoorig

heden, g»staan en gelegen te Ingelmunster, ten kadaster 
bekend Sektie D. nummer 340i en deel van nummer 
340h, groot volgens meting 10 aren 27 centiaren, pa
lende zuid en weat de Heirwegtsraat.

Bewoond door Declercq mits 15,60 te maande.
Koop Vier. —  Een WOONHUIS met erv* en aan

hoorigheden gestaan en gelegen te [ngelmuns er ten ka
daster bekend sektie D nummer 340k en deel van num
mer 340h, groot volgens meting 2 aren 77 centiaren 
palende west de Heirwegstraat!

Bewoond door Henri Vandt mits 15,60 te traande. 
Koop Vijf. —  Een HOFSTEDEKEN bestaande uit 

schuur, stalling, verdere gerieven, boomgaarden land, 
gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten kadaster be
kend sektie D nummers 254a-256a-257a-258 en ‘259a, groot 
volgens meting 2 h 25 a. 95 cent ; palende noord de 
Steenweg van Ingelmunster naar Iseghem.

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

Boom en haagprijs acht honderd frs.
Z i t t i n g e n  :

INSTEL op Vrijdag 14 Januari 1921 
TOESLAG op Vrijdag 28 Januari 1921, telkens om

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

Een half ten honderd instelpenning.

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

OPENING VAN HET HUIS f
¥ .  J W O Y A E IR T hÜ E Y O L D E S E  I

Rousselarestraat, 6 ISEGHEM-

- K U N S T - F O T O  - '■
M O D B R N B  I N R I C H T I N G -

§  Laatste nieuwigheden met de papieren Gevaert op Chloro-Bromnre
I  FOTO-SCHETS, SANGUINE

*  K A D E R S  I N  A L L E  S T I J L E N  — =

AMERICAN PETROLEUM COMPAGNY

VERKOOP IN T  GROOT EN IN 'T KLEIN
van

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

BIJ

Robert Devos-Depondt
1 0 , St ïliloniusstraat, ISEG-HEME, (bij de Groote Kerk)

GROOTHANDEL in MABCrARINNEN

R a y m o n d  M A E S
=  M arktstraat, 44 , IS E G H E M .

BELLA M  '" W *  M BON A
IN VRAC, KILOS m #  J Ê K  VRAC EN

1/2 *

MIRA J L  J L a I i  J L M b *  EGO
IN VRAC ~  . • j  » , • v IN 1/2 KILOSm i)e Koningin der Margarinen

p i lo t  MERVEILLE curaENGELSCH I I I  U  I  1  ï  U  I U  k .  U  1 N VRAC EN

f̂ a b r ik a a t  beter dan boter

— = = PASTA =
Specialiteit voor Suikerbakkers  

Spoedig« Bedienimg. Fraaeo ’t kuis besteld.

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

N a a m l o o z e  i v r a a t n e u a p p i j  g e s t i c h t  l n  1 8 S 5
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H V P A T H P P I ^ F  E’ fi’ V T Y f l f t 'V  °P d0“  VO0t vaa merkelijk verminderde tarieven zonder 
t l  I  r  I  n r j lM v L C i C i ^ i  l i A u  voorafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen

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

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

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
O h l i c r a t ip n  Jl 119 n /n  gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door
U U l I ^ d l l o l l  /-■ v /U  het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Algemiene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfcmds van de Leening van den Onaf 
hankelijhen Congostaat bezitten voor 8,400,000 frank van die obligatiën.

Zij mogen ee »  allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Toor de pandleeaiagea, den aankoop der obligation, hunne terugbetaling eu de betaling der 

k«ep«as zich wende» tot den heer OMER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.



Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

T E  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.

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

H e n r i  M Ä r e n - L a i i e
KASTEELSTRAAT, 10 

------------------------ ISEGHEM -----------------------

Extra Stout en Jannekens bier
van de ÉMbroiiwarij Gebroeders Callebaiit, Wieze

- - Bock en Pilsen - -
in kleine eu 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  T touillen  e n z . -

TROUWE EN SPOEDIGE BEDIENING

b i j  C y m e l  V E I ?  V I D T E
8 ,  f?e e p e t«s fc f«a a fc  LrGWBWL (Dam).

A. Lambert-Werbrouck
0 . L. Vrouw straat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutll of leder ; 

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT EN JICHT  

van alle gedaante genezen door «

Onction A n g e lim  aan 8,50 fr.de pot.
Rhumatisrn en Flerecyn

verdwijnen radfkaal door regelmatig gebruik van

Elexitt Philippattfc
De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen Lale man „

alleen te verkrijgen in de 
APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolgar van A. RODENBACH.

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

G ÎNT'^ZEN ?
Mynheer PL LALEMAN-UHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg- 
an omdat ge mij bet geneesmiddel “ PHILIPP ART „ 
ebt aange prezen 

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gnvoel ik mij ganscn hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel
* PHILIPPART „ verdienen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U. '*
ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73 .

HUIS VAM VERTROUWEN

. *T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
OP MAAT

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C r i n s  
Z e e g r a s ,  IC a p ok . F l u i m e n  e n z .  a l s o o k  
R e s s o r t k o o r d e n  e n  O v e r t r e k g o e d e r e n

wendt u tot

Jules Allewaert-Pirrrai,nl.ier
1 W A T 1 3 Ä S 1 V IÄ K E S

St Amandstraat, 5 , ISEGHEM
(dicht bii St Hiloniuskark)

S pecialite it van goed gezuiverd W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

Ver torgd werk —  Spoedige bediening.
Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 

door mij gemaakt.

TE KOOP
Per occasie, een traamkarre en peerdalaam, 

bij Ernest Bevos, Brugstraat, 29.

P I A N O L E S S E N
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN HENDE 

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM

HUIS MOENAERT-NOPPE
29, Rousselarestraat —  Iseghem.

Rotiert D S VOL OER - 7GR S C H A Ê VE
Schilder- Glazenmaker 

de Pélichystraat, J 8 ^  ISEGHEM

Hout- Marnier en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSÈN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

IN D E  PLASTRON
M a rk tstra a t, Iseg-hem .

Wilt gij gekleed gaan Daar de LAATSE MO
DELLEN, en uwe kleedingsstukken BIJZONDER

*
AFGEWERKT|hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
Meester-Kleermaker

Spoedige Bediening. — Rouwe in 2 4  uren.

RIJKE K E IJS ~V A N ~S T O F F E N
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

E L  L  E  G O  E D E  R E N
-  SPECIALITEIT VAN PLASTRONS -

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Victor VERLINDE-VERCAMER
St H iloniusstraat, ISEGHEM

alle soorten van

WIJNEN EN PORTO
Bijzonder huis voor

C og n a c , G e n e v e r  en  E l i x i r
aan zeer voordeelige prijzen. 

Vermindering van prijs voor voortverkoopers.

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . Twaalfm aandenstraat, A N T W E R P E N .

W aarom  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 %  
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 ° /o ’s jaars  
kunt uitzetten. 

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

U w e geldplaatsingen worden uitgezet op 
vaste goederen, aan openbare besturen, enz. 

W end U  in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U  alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAA RB O EKJES, KA SBO N S
& O B L IG A T IE S  verstrekken.

A G E N T E N  :
M Florent Behaeghe-Mulier

(Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer; Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
F A B R IE K  VAN

Gemaakte Vrouw- ea K in d e r le d e r e n
Qroote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde
-  W ITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEQOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 
specialiteit van Tanden en Gebitten

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, <i4, ISEGHEM.

Java Sterk  -- D ubbel Sterk  
"W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

HUIS
0. SCHEL0EMAN-DE BUSSCHERE

St Hiloniusstraat, 6 , ISEQH EM . 
Vensterglas, M astiek, enz... Verfwaren, 

Vernissen, Meubelpapier. 
Bereiding van alle slach van verven voor die w il 

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouw e bedien ing — 

Zuivere  en g o e d e  w aren .

HUIS VAN VERTROUWEN. S P R E E K M A C H I E N E N

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECOUTER E-D EN Y S
Statiestraat, 34, (Kruisplaats) 

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

stoven, pompen, zink en ioodwerk, 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 Charbbnpapier 

Heraftrekking van oude Portretten
_____ ___.___■ *

Portretten op Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

Vergrootingen op alle Modellen
in 't zw art, in ’t bruin Sepia en Pastel

i  i z 1 1 1 era Prijzen voor Huwelijksgroepen

i  I B N S ' M  IU LE
Rousselarestraat, 82. Iseghem. 

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

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

———— O D È O J V  ——— ■
de schoonste, de sterkste voor den langen duur, 

de bestluidende 
Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs

—  met waarborg. —

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

.VERKOOP VAN

411e slach van Juweelen
U U R W E R K E N

voor beuren en Damen in goud. zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen 
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

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

DEVIS an TEEKENING worden op vraag gemaakt 
van srond- zilveren en diamanten P \R U R ,E N  

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WflRDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

Het huis heeft ook de Specialiteit der 
ZAKUURWERKEN -  R0SK0PF en DE STERRE

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

BRILLEN -  PINSENEZ; BAROMETERS; 
THERMOMETERS voor boter en kaas ; 

voor broeikassen en baden.

W ERK SUIS VOOR HERSTELLINGEN
VERZORGD WERK — TROÜWE BEDIENING

-  INKOOP -  VERWISSELING —

SUIKERBAKKËRIJ

Y a o  L a r j d e c J b e t ï )
GRAVINNESTRAAT, 24,

I N G E L M U N S T E R
Ohocoiade —  P ralinaen  

BIJZONDERE KEUS VAÇT
SGïïOONEen FIJNE iE S ^ K K E N

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 
Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakker artikels

BESTELLING TEN HUIZE 
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U I S

I. Vanl indeg’liein-BeJi leghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

schoone keus vaü 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 l / E R S
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0 0 . 0 0 0

Spaarboskjes 3.60 0/0, M e b o e k j e s  4 0/0, 4.25 0/0 en 4.50 0/0, vrij van lasten
WWW* r;

DEPOTREKENINGEN AAN ZEER VOORDEELIGE VOORWAARDEN

VANüOJP en VERKOOP ?an Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

M . R h .  VERBEKE, B e s t u u r d e r ,,
Rousselarestraat. 2 5 . ISEGHEM

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

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

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modeller van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pincq-nez van af 3 fr. 
’t stub. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.


