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De duitsche schande.
Het gerechtshof van Leipzig houdt zich thans 

bezig met haar vonnis te strijken over eenige 
van die bandieten, die tijdens den oorlog, tegen 
alle menscbeiijke wetten en zelfs tegen alle 
oorlogswetten in. Onze burgers in het land en 
onze krijgsgevangenen in de Duitsche folter- 
kampen hebben mishandel 1 met de wreedheid 
van ware beulen

De schuldigen moeten gestraft worden.

Bij den wapenstilstand werd door de slacht
offers van de Duitsche cultuur een machtige 
wraakkreet geuit, die over de wereld weer- 
klotik en om gerechtigheid riep. En de ver
bondenen eischten eerst het uitleveren van die 
plichtigen. Naderhand gaven zij toe dat alleen 
de grootste beulen zouden gestraft worden maar 
eischten dat zij door hun eigen volk gevon
nist en gestraft wierden.

Dit is nu aan den gang en daarin ligt eene 
ware s;hande voor het duitsche volk.

Want alzoo moet het Duitsche volk zelf er
kennen dat velen onder hen niet als soldaten 
maar als inenscheubeulen hebben gehandeld.

’t Is wel verdiend dat Duitschland die schande 
ondergaat omdat het die schande had begaan. 
De Paus schreef binst den oorlog dat de vrede uit 
de gerechtigheid voortspruit. Daarom moet ge
rechtigheid geschieden, met andere woorden 
moeten de schuldigen gestraft worden.

En het is goed dat het duitsche volk die 
schande ondersta ten aanzien van de wereld, 
eerst om de oogen van zijn eigen volk te 
openen dat zoo hoog opliep met die- Duitsche 
beschaving en dan om overal te doen zien 
dat er gerechtigheid geschiedt.

Dat vele van die plichtigen te weinig ge
straft worden, dat is het minste. Het grootste 
is dat het volk nu die schande moet onderstaan.

De nieuwe belastingen.
De taks op de Meubelen.

Ziehier den tekst van het wetsontwerp • be
treffende den taks op de meubelen, door den 
minister van financiën voorgelegd :

I. —  Er wordt eene jaarlijksche belasting 
geheven op de bemeubeleering

Onder de benaming van mobilair wordt 
begrepen : 1 de eigenlijke meubelen of stof- 
feering ; 2. de wapens; 3 de wijnen ; . de
verzamelingen boeken, schilderijen, porcelijnen,

medailles, kunstvoorwerpen en andere zeldzaam
heden ; 5. al de lichamelijke roerende goederen 
voorbehouden tot persoonlijk gebruik van den 
schatplichtige en der leden zijner famillie, na
melijk de rijtuigen, automobielen en andere ver
voermiddelen, het lijnwaad en de kleederen, 
het beddegoed, de juweelen en de edelgesteenten.

II. — De volgende meubelen worden van 

belasting vrijgesteld :

1. Het mobilair dat ter leen wordt gegeven 
en datgene dat dient tot eene loonende ex

ploitatie.

2. Het mobilair behoorende tot de openbare 
diensten of toebehoorende aan den Staat, de 
provincies, de gemeenten en de andere open

bare inrichtingen.

3. Het mobilair dienende tot het onderwijs 
of tot de uitoefening van een eeredienst.

4. Het mobilair toebehoorende aan de ver- 
eenigingen die geen winst bejagen en aan de 
inrichtingen van openbaar nut die de rechts
persoonlijkheid genieten.

III. —  De belasting wordt vastgesteld op
5 frank per 1000 frank waarde van het mobilair 
op 1 Januari van het jaar impositie.

IV- — De belasting valt ten last' van den 
eigenaar of den vruchtgebruiker der belastbare 

goederen

V. —  Het bestuur is niet gemachtigd, de 
schatting der voorwerpen, zich in een huis 
bevindende te betwisten, wanneer de verklaarde 
som, minstens gelijk staat met vijftien maal 
het bedrag der kadastale opbrengst van het 

onroerend goed.

Van de opgegeven waarde wordt er 3000 fr. 
per huisgezin afgetrokken, alsook 1000 fr voor 
elk lid van het gezin, ten laste van het ge

zinshoofd.

Die sommen worden verminderd met de helft 
of met een vierde, in de gemeenten die aan
zien worden als hebbende eene bevolking van 
min den 5030 of van min dan 30.000 inwoners,

■ met het oog op de toepassing der belasting 

op het inkomen.

Registratie- en overschrijvingsrechten.

De registratie- en overschrijvingsrechten, waar
van de aanwijzing volgt, worden op de hier
navolgende bedragen gebracht :

Dit van 0.60 op 1 fr. ; dit van 2 fr. 50 op 5 ; 
dit van 12 op 25; dit van 23 op 50 ; dit van
35 op 70 ; dit van 58 op 100 ; dit van 145
op 300 ; dit van 250 op 500 ; dit van 290 
op 1000 ; dit van 500 op 1000.

Trapsgewijze klimmende registratierechten : 
dit van 0 fr, 50 op 1 ; van 1 op 2 ; 2 op
4 ; van 3 op 6.

Evenredige registratierechten : van 10 centie
men op 15 ; van 3 > op 40 ; van 35 op 50 ;
van 65 op 80; van 1 op 1.25; van 1,40 op
1 80 ; van 2.70 op 3.50 ; van 5.50 op 6.50 ; 6.50 
op 850

Evenredige overschrijvingsrechten : 0.65 op
0,80 ; 1 fr 25 op 150.

Het registratierecht der schenkingen onder 
levenden, op 1.40 p c. en 6 p. c bepaald, 
wordt op 2 p. c. en 7.50 p. c. gebracht.

De thans op 60 centiemen gestelde minima-
rechten van registratie, van overschrijving en 
van inschrijving worden op 1 fr. gebracht.

Erfenisrechten

Het successierecht en het recht van overgang 
bij overlijden worden vastgesteld naar het tarief, 
dat in eene tabel wordt opgegeven.

1 In rechte lijn ; tusschen echtgenooten met 
kinderen of afstammelingen in gemeenschap 
tusschen den aannemer en den aangenomene 
of dezes afstammelingen : 1 fr 40 tot 5000 fr. ; 
1 fr. 60 tot 10.000 ; 1 fr. 80 tot 20 0 )0 ; 2 fr. 
tot 50,000 enz.

Het recht tusschên echtgenooten zonder kin
deren of afstammelingen in gemeenschap en 
broeders of zusters : 5 tot 5000 ; 6 tot 10.000 ;
7 tot 20 000 ; 8 tot 50 000 ; met maximum 
van 20 boven 13 miljoen

Tusschen ooms en-tanten en neven en nichten 
laagste 6, hoogste 30.

Tusschen grootooms en groottanten en na
neven of nanichten laagste 7, hoogste 35

Tusschen alle andere personen, laagste 10 p. c. 
hoogste 5Ü p. c

•11 JULI.
(Ingezonden vanwege de Vlaamsche Studiekring)

Is het wel noodig, hoort men weleens vragen, 
op II juli de herdenking te vieren, van den 
slag der Gulden Sporen.

En waarom niet, het is op II Juli 1302 
immers, dat de Vlaamsche nationaliteit, die 
toen gelijk nu in haar bestaan was bedreigd, 
hare zelfstandigheid bevestigde, dat het G il
de wezen de overwinning behaalde op de 
overheersching van de edelen, en het herdenken 
aan de roemrijke daden onzer voorouders moet 
ons stalen in den strijd dien wij nu ook voeren, 
en waarvan de inzet dezelfde is als zes eeuwen 
geleden.

In Vlaanderen, dat toen ter tijd zelfstandig 
bestond, was de macht niet meer geheel en 
gansch in handen der edelen Door de heilzame 
werking van het Christendom ter uitroeiing der 
slavernij, en door den inwendigen drang naar 
vrijheid die rust in de ziel van eiken mensch, 
was een deel der macht der edelen overgegaan 
op de steden, vereenigingen van vrije burgers. 
Door de vrijheden die de burgers er genoten, 
kwamen zij* ertoe veel rijkdom te verzamelen, 
en toen de Kruistochten begonnen verkochten 
de Vlaamsche edelen, om met zooveel volk 
mogelijk eraan deel te kunnen nemen, vele 
voorrechten aan de steden, die stilaan eene 
macht kregen even zoo groot als die der 
edelen .

In Frankrijk echter was de macht der edelen 
veel grooter, daar er door de centralisatie van 
de macht in de handen van den Koning, veel 
minder vrijheden waren toes;estaan geworden 
aan de vrij burgers en aan de steden.

Vele vlaamsche edelen begeerig hun oude 
macht te krijgen en geen middelen ziende om 
daarin te gelukken door eigen krachten, wenden 
zich tot Frankrijk, opdat het Vlaanderen zou 
berooven van zijne zelfstandigneid, het land 
zou onderwerpen aan hetzelfde stelsel toegepast 
in Frankrijk, en aan hen hunne oude macht 
zou teruggeven. Die edelen wierden Leliaerls 
genoemd, omdat het wapen van Frankrijk de 
lelievane was. Gelijk onze tegenwoordige 
franskiljons verloochenden zij hun eigen aard 
en zeden, hun eigen taal en volk, verkochten 
zij hun Land aan vreemden dwang uit eigen
baat en uit misprijzen voor het volk, dat ver
kocht was aan zijn land, en dat zich Klau- 
waerts noemde, om iat de leeuvvenstandaarJ 
hun zinnebeeld was.

De slag bij Groeninghe was de botsing 
tusschen de legers van den franschen Koning, 
ondersteund door de Leliaerts en het leger 
der vrije vlaamsche steden De inzet was groot, 
verloren de de Vlamingen, dan was het met 
hunne zelfstandighei 1 gedaan, en was de macht 
der steden, van het mindere volk dus, gebroken 
en vernietigd. Onze fiere voorouders hebben 
gewonnen, en daarom hebben wij tot plicht 
de herdenking van hunne daden te vieren op 
den l l n Juli, omdat wij sterk bewuste Vla
mingen moeten zijn, fier op onze taal en op 
ons verleden; om lat wij ook. demokraten zijn 
die er aan houden dezen te huldigen die 
eene eerste overwinning hebben behaald op 
een regiem vau onderdrukking, dezen die .de 
eersten hebben gestreden voor de vrijheid van 
den minderen man.

Dat alle Iseghemnaren dan hunnen plicht 
begrijpen en handelen als ware Vlamingen en 
bewuste demokraten ! dat allen medegaan in 
den optocht die dit jaar ook hier zal uitgaan 
op i l n Juli om den Gulden Sporenslag waardig 
te herdenken Dat allen hunne eischen op 
Recht voor Vlaanderen luid laten hooren, 
hunne eischen ter vervlaamsching van de 
Besturen, het gerecht, het onderwijs, en het 
Leger.

Tot den l l n Juli, weze dus het ordewoord 
der Vlamingen van Iseghem !

D e V laam sch e  S t u d ie k r in g .

Buitenlandsch overzicht
0PPER-SILESIE.

Wij zetten die streke eerst om te zeggen 
dat alles daar blijft lijk over acht en veertien 
<&gen, en langer.

Duitschers en Polen pakken elk al zijnen 
kant wat ze krijgen kunnen, en vechten onder- 
tusschen om te pakken, om te houden, of om 
weer te pakken, maar ze vechten !

Om daar een weinig orde te schaffen heeft 
England er een afdeeling soldaten gezonden 
maar die soldaten staan onder ’t bevel van 
eenen franschen generaal, en z’en doen niet 
al wat ze willen De toestand en betert maar 
weinig.

’t Is klaar dat het duitsch, en ook het 
poolsch gouvernement daar 'usschen kom n om 
hunne handlangers te steunen maar ze moeten 
’t in den duik doen.

De opperste raad die uitspraak moet doen 
in de zake en is niet haastig, en ge moogt 
wel veronderstellen dat het niet zooveel ’t be
lang der bevolking en zal zijn dan wel fransche, 
engelsche, italiaansche en ook joodsche bankiers
belangen die meest zullen wegen op de be
slissing.

Geheel die zake van zelfbestemmingsrecht 
der volkeren is een groote comedie.

FRANKRIJK EN ENGLAND.

De entente cordiale ofte hertelijke overeen- 
komste tusschen die twee landen is verre 
geleefd. Fransche en Engelsche belangen loopen 
nogal uiteen. De vreeze voor den gemeenzamen 
vijand houdt ze nog te gare.

Duitschland en kan nog zijne nederlage niet 
verkroppen, en ’t zal wel een tijd komen dat 
het kan zijn wrake nemen dat is te voorzien 
Na den oorlos van ’t jaar 1870 hoe lange en 
heeft de revanche- of weerwraakgedachte niet 
voortgeleefd in Frankrijk ? Daarvanswege en 
zijn de duitschers geen haar beter dan de 
franschen.

Ten tijde van Napoleon, als geheel Duitsch
land aan Frankrijk onderworpen was kon de 
duitsche generaal Scharnhorst voor de neuze 
van Napoleon een geheel leger op de beenen 
krijgen waarmede de duitschers met behulp 
van Rusland en Oostenrijk den franschen veld
heer een duchtige trammeling gaven te Leipzig 
en alzoo Duitschland bevrijden.

Dat weet elke duitschef, en ’t is daarmee 
dat al die Einwohnerwehren, orgesch en andere 
instellingen zooveel bijval hebben : ’t i s ’t duit
sche volk dat daar nog eens zijn toekomstige 
redding in ziet, en zijn verlossing van vreem

den druk

Dat er zou kunnen een verplichtinge bestaan 
voor God en in geweten om het gedane on
recht te herstellen, daar en denkt geen duitscher 
aan, en de duitsche katholieken en zijn daarvan 
gaande niet beter daan de anderen.

Ze zien een zake : ten gevolge van den 
oorlog zijn ?e overwonnen en ze móeten Nbetalen 
Ze denken dat die verplichting om te betalen 
idet en komt uit een onrecht dat ze bedreven, 
maar wel uit de neerlaag die ze geleden hebben. 
Hun gedacht is :* van zoo wij sterk genoeg 
zijn en betalen wij niet meer.

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en andere 0,40 per regel« 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Frankrijk en England weten dat zeer wel, 
America ook, en ’t is daarom dat ze ’t al 
eens zijn dat Duitschland moet en zal ontwa
penen. Ze mogen in honderd zaken en nog 
van meening verschillen, als ’t begint te nijpen, 
telken male dat Duitschland de verdeeldheid 
der bondgenoolen wil uitbuiten om aan zijne 
verplichtingen te ontkomen, Parijs en Londen 
zijn wonderlijk wel ’t akkoord, en ze trekken 
dan voor ’nen tijd aan denzelfden streng.

En van zoohaast Duitschland weer zijnen 
kop legt, ze verdedigen weer elk zijn eigen 
belangen en ritsepeeuwen tegen malkander.

In de fransche en Engelsche drukpers, en 
ook in de politieke kringen gaat er nu en dan 
een stem op ten voordeele van overeenkomst 
en verbond tusschen de twee landen, maar 
tot nu toe is zulk eene overeenkomst verre te 
zoeken en zoogoed of onmogelijk.

De reden daarvan ?

De algemeene Staatkunde heeft afgebroken 
met den Godsdienst, en in plaats van de tien 
geboden Gods, die Gods recht zijn, stellen ze 
hun eigen recht, ’t is te zeggen hun eigen 
belang. Rechtveerdigheid en liefde en bestaan 
maar in zooverre zij winstgevend zijn, en de 
diepe grond waar zij alles willen opbouwen • 
is eigen belang, ’t gene de fransche gezant te 
Brussel, als hij eens een glas over zijnen 
dorst gedronken had en zijn tonge voorbij 
sprak, noemde l’égoisme sacré ; de heilige ik
zucht der volkeren.

De kristene leering van rechtveerdigheid en 
liefde verwerpen ze, de kerk met hare godde
lijke zending miskennen ze, den Paus die dat 
vertegenwoordigt houden ze buiten hunne 
beraadslagingen, en waar ze peizen ’t zaad 
van vrede te planten steken ze kiemen in. den 
grond voor nieuwen oorlog.

De Engelsche Ministers en Wilson herken
nen wel dat de kristen geest alleen de grond
slag kan zijn van bestendigen vrede, maar 
a ls ’t er op aankomt hun theorie toe te passen 
/e kijken in hunne geldkas is plaats van in 
den catechismus; we blijven alzoo even verre.

De Staat moet een vader zijn. Hij moet 
zijn volk opbrengen tot meerdere eer en gloi ie 
Gods, en als hij dat niet en doet, hij kweekt 
het op tot kanonvleesch, en om vermoord en 
vermooscht te worden op de slagvelden.

JASPAR te PARIjS.

Onze Minister is naar Parijs en onmiddellijk 
zijn de gazetten aan ’t raden waarom

Belgie heeft recht om een deel vooruit te 
krijgen van de betalingen die Duitschland 
moet doen. ’t Is om daarvan te spreken 
schreven de fransche en belgische dagbladen.

’t Zou daar kunnen over gesproken worden 
later maar z’ en hebben ’t nu niet gedaan. De 
kwestie was eene verhooging van tol of dou
anenrechten De zaak en is nog niet effen, 
’t zullen nog belgische afgeveerdigden naar 
Parijs gaan. en ze zullen nog klappen eer 
•alles klaar is Wat er uit hunne beraadslagingen 
komt zullen we met tijd en stond vermelden 
als ’t de moeite weerd is, ■.

VAN HIER EN DAAR.
’t Komen al veel duitsche waren in Belgie. 

Nu dat de Mar* zoo leege staat kunnen ze 
hier leveren beneden alle prijzen. Ge zult 
zeggen, ’t is wel, we krijgen goedkoope waren !

’t Is waar, doch wat zoowel niet en is, de 
duitschers sluiten hunne grenzen voor onze 
waren. Ze komen zij hier met hunne artikels
en wij en geraken met de onze in Duitsch
land niet

De liefde en kan van eenen kant niet komen.

De Turken maken van hunnen beer. Ze 
vermoorden Armenianen, jagen de Grieken uit 
Klein-Azie, vallen de franschen aan in Cilicie, 
en bedreigen de engelschen te Cqnstantinopel.

Als ’t de franschen en engelschen maar niet
kwalijk en nemen, en nen keer den turk zijn
panne en gaan vertinnen.

In Ierland gaat het zijn oude gangen Sol
daten, Politie, Sinn Feiners en Burgers dood
schieten, nu en dan een gebouw of nen winkel 
in brande steken, eenige Sinn-Feiners aan de 
galge knnopen en ’t en helpt al niet. ’t Is al
gelijk voortvechten en voort doodschieten.

Er is sprake Duitschland in den Volken
bond op te nemen, dat is gestemd en aanveerd. 
Als Duitschland daaruit was en kon de Volken
bond niets, als ’t erin komt 7al hij even rel 
kunnen

Nationaal werk van hetweezenbloempje

Hier te Iseghem gelijk in andere steden en 
gemeenten van ons Land, hebben goede en 
deftige burgers het op zich genomen den ver
koop in te richten van ’t Weezen bloempje. 
jn ’t jaar 1919-1920 wierd de opbrengst van



dit werk besteed tot de dotatie der weezen. 
Het ...nationaal werk van ’t Weezenbloempje 
zal in 't kort eene som van 900 duizend 
franks verdeelen tusschen de ingeschrevene 
oorlogsweezen, en dit bij stortingen gedaan ten 
hunnen voordeelt! op de spaarkas van den 
Staat. Qm een degelijker bestemming aan dit 
werk.te kunnen geven, zullen van nu af de 
gelden van den Verkoop van ’t Weezenbloempje 
bestemd worden tot een leendienst waarvan 
de gelden zullen uitgeleend worden zonder 
andere noodige waaroorg dan hun eerlijk 
woord, en dit op langen termijn.

Wij verhopen dat dit nieuw werk tot de 
opbeuring der oorlogsweezen bij onze vader- 
landschgezinde Devolking wel zal onthaald 
worden en de noodige steun zal vinden die 
dit schoon werk verdiend, en dat op 19 Juni 
aanstaande nogmaals den verkoop van ’t wee
zenbloempje ean rijke opbrengst zal opleveren 
ten voordeele van die ongelukkige slachtoffers 
van dea oorlog.

Om den verkoop van ’t Weezenbloempje it 
bevoordeeligen, hebben de Stadsfanfaren be
reidwillig hiïnnï m^de^erking verleend, en 
zullen 2 Cinserten spelen Zondag 19 dezer 
op de Kiosk der Groote Markt, na de hoog
mis en s’avonds om 8 ure. Het is te hopen 
dat het weder zal gunstig zijn en er vele volk 
die feestelijkheden zullen bijwonen .

Het Bestuur

Ouderdomspensioenen.

I e categorie 720 fr. voor de gemeenten met

25.000 zielen.
2e categorie 630 fr. voor de gemeenten met 

5000 zielen.
3e categorie 600 fr. voor de gemeenten be

neden de 5000 zielen,

Maar dat krijgen enkel de oudjes die] teene- 
maal van alle bijwinst zijn beroofd ; ’t zij uit 
hoofde van daghuur, eigendom, hulp van kin

deren, enz.

In dit geval verminderd het pensioen naar 
gelang van de inkomsten der gepensionneerden. 
Op die manier kan het pensioen van 720 fr . 
sluiken tot 480, 363, 210, 120, of teenemaal 
niets meer.

Vele manschen dus, zullen hunne overdreven 
verwachtingen zien verzwinden bij de lezing 
van tótgeen volgt. Zij laten echter nog niet 
al te spoedig hunne hoop varen. Eerst en 
vooral, wordt enkel rekening gehouden van 
de persoonlijke vermogens der gepensionneerden.

• Vervolgens wordt van de helft van hetgeen 
de oudjes aan dagloon nog verdienen geen 
rekening gehouden. In de veronderstelling dus, 
dat man of vrouw 1000 fr. wint, rekent men 

maar 500 frank.

Indien de ouderling zich door vlijt en spaar
zaamheid een pensioentje heeft bezorgd, houdt 
men geen rekening ervan bij ’t aftrekken. 
Alleenlijk ’t geen deswege meer ingetrokken 
wordt dan 3ö_> fr. komt in aanmerking.

Dat is weinig geweten, en dient dus te worden 
bekend gemaakt : z >olang men maar door eigen 
stortingen een' pensioen vân 360 frank heeft 
verworven, neemt er de Staat geen notitie van, 
en als ge geen andere inkomsten hebt, ontvangt 
ge het maximuu van uw pensioen.

Aldus kan iemand die zich zelf een pensioen 
van 350 fr. heeft bezorgd, ook nog de 720 fr. 
trekken, hetgeen voor hem het ronde somme- 
ken van 350+ 720= 1070 fr. uitmaken zou.

Ook hetgeen inen wegens ouderdomschevrons 
bij ’t leger uitbetaalt, komt niet in aanmerking 
als aftrek van ’t pensioen.

Een huisken dat men zelf gebouwd heeft 
1 met zijne spaarcenten, telt ook niet als bezit 

en vermindert de ouderdomstoelage niet.

Dus herhalen wij het hier tot grooter ge
ruststelling van de menschen die er belang bij 

hebben :

Men houdt bij ’t verminderen van ’t pensioen 
maar van de helft van hetgeen ge nog wint, 

rekening.
Men houdt geen rekening van de 360 fr. 

pensioen waarvoor gij zelf gespaard hebt ; 
men houdt' geen rekening van een hui zeken 
dat gij met gespaarde penningen hebt laten zetten. 
De ouderdomsstrepen bij den troep en ’t geen 
zij opbrengen, verminderen insgelijks ’t pensioen 

geen cent.

En nu eene andere kwestie :

—  Wanneer krijgen wij nu ons pensioen, 
aangezien dat van minister Wauters afhangt, 
zou deze heer alleen op uwe vraag kunnen 

antwoorden.

Maar ge weet. al die staatsinrichtingen vergen ' 
schrikkelijk veel tijd om opgericht te worden 

en in gang te schieten...

W ij wenschen uit den grond van ons hart, 
dat onze brave ouderlingen zoo gauw mogelijk 
in ’t bezit mogen kotnen van hetgeen de wet 
hun rechtmatig .toekent. 'M - \

Assisenhof van W est-Vlaanderen.

Donderdag werd Van Begin beenhouwer te 
Brugg«, ter dood veroordeeld. Hij was be
schuldigd een zekeren Heer Duwé uit Brussel 
vermoord te hebben. Allé vermoedens waren 
tegen hem '

Priesterlijke benoemingen :

De Eerw. Heer Labis, geboortig van Cuerne, 
werd bénóemd tot Hulppriester van den Eerw. 
Heer Pastor van Emelghem.

De Eerw. Heer A chiel Deschryvere, wordt 
professor in het College te IJ peren.

Sterfgeval len.
Zondag laatst is na eene kortstondige ziekte 

te Clercken overleden Eerw^erde Heer Cyriel 
Claeys, zoon van Frederick eri Euphrasia Tanghe, 
geboren te •I^-gtóm den 12'Juni 1874. Priester 
gewijd te Brugge don 17 December 1899. op

volgentlijk hulppriester, te Wulverghem, Wyt- 
schaete en Ooteghem, Onderpastor op Sint 
Antonius te Oostende in 1902, onderpastoor 
te Woumen den 29 Juni 1905, dienstdoende 
Pastor te Clercken.

K .J1 . Claeys werd na deir oorlog dienst
doende pastoor benoemd te Clercken Geheel 
do gemeente was verwoest en hare bevolking 
was niteengesineten, al de inrichtingen ver
vallen of te niet. De oorlog had alles vernield. 
Da jonge Pastor Claeys ging daar aan 't werk 
in die woestijn. Hij zorgde voor een schoone 
houten kerk, hij richtte de scholen herop,. en 
naarmate er meer volk terugkeerfle bracht 
hij alle inrichtingen wederom Lot stand. Clercken 
herleefde onder de wijze lei ling van Paster 
Claeys.

Verleden weke wierd Pastor Claeys van een 
geweldig fleurus aangedaan ten gevolge eener 
berechting dien hij gedaan had, kwam hij 
hall' verhit naar huis, kreeg koud en wilde 
toch voort zijn werk doen in de keik. Hij 
wilde biecht hooren en prediken met den feest
dag van het 11. Hert en den Vrijdag avond 
moest hij te bed overvallen door de geweldige. 
koortsen. Zijn groote ijver had hem zijn eigen 
zelven doen verwaarloozen. Den Zaterdag wierd 
hij berecht en den Zondag overleed hij. Don- 

„ derdag laatst werd hij onder eenen grooten 
toeloop van parochianen, vrienden en kennissen 
te Clercken begraven. Na den dienst schetste 
de Deken van Dixmude den vurigen ijver van 
den overleden priester, zijne bekwaamheid, zijn 
geld, zijne gezondheid, alles stelde hij ten 
dienste van Onze Lieve Heer en ten voordeele ’ 
van de geloovigen. Op het kerkhof sprak de 
hoofdonderwijzer de lofrede uit van den over
leden Pastor. Te Woumen als onderpaster, in 
Frankrijk als almoezenier, te Clercken als 
Pastor, was hij altijd dezelfde zijn zelven ver
getende om goed te doen.

Wie zulke loopbaan komt beschrijven moet 
toch wel getuigen dat een goede priester , een 
waar geluk is voor het volk.

Eerweerden Heer Claeys stamt af langs moe
derlijke zijde van eene aloude kristene Iseghem- 
sche familie die verschillige zeer onderscheideju 
Priesters aan de Katholieke Kerk schonk. Immers 
op hun stamboom vinden wij- dat Jan Tanghe 
trouwde te Iseghem den 18 Februari 1618 
met Maria De Jonckheere waarvan onder ander 
afstâmdea de Eerwaarde Heeren Kanoniken 
Guillielmus en Pieter Tanghe, Kanonik Gustaf 
Vandeputte, E. H. Godfried Vandeputte, de 
EE. HH.Joseph, Jules en Gustaf Vandeputte, zonen 
van M. F,miel Vandeputte-Florin te Kortrijk, enz.

Kanonik Guilielmus Tanghe was opsteller 
van ’t Parochiebnek van Iseghem die gedrukt 
bij David Van Hee te Rousselare in 1852, 
verscheen in eene tweede uitgave gansch her
zien in 1862 te Brugge gedrukt bij Daschryveré- 
Van Haecke. Kanonik Tanghe, geboren te Iseghem 
wierd kersten gedaan in den beloken tijd, den
12 Maart 1802 in de St Pieterstraat, door zijn 
Peter G. F. Tanghe en stierf te Brugge den
9 Juni 1879 om 9 1/2 ’s avonds. Hij ligt be
graven op het stadskerkhof in den kelder van 
de kanonikken van Brugge. Het was een zeer 
godvruchtig en geleerde Priester, een goede 
predikant en keurige schrijver, die door woord 
en pen veel goed gedaan heeft. Toen hij in 
1826 als onderpastoor te Sweveghem kwam, 
was hij in ’t ronde van Kortrijk tusschen 
Schelde en. Leie de eenige priester die prak 
zonder boek. Zijne sermoenen in 14 deelen 
wierden gedrukt bij Descheeinacker-Van W in
dekens te Brugge 1863-1874 en werden door 
de zorgen van eenige priesters in verscheidene 
vreemde talen omgezet en men mag zeggen 
alzoo de wereld rondverspreid. Behalve zijn 
sermoenen, heeft Kanonik G. F Tanghe nog 
een groot getal Parochieboeken uitgegeven of 
geschiedkundige beschrijvingen van menige ge
meenten van Vlaanderen.

Zijn broeder E. H. Petrus Tanghe wierd 
geboren te Iseghem den 10 Feb. 1807 en 
overleed te Brugge den 18 Nov. 1863. Hij 
wierd priester gewijd te Gent in 1833 en was 
opvolgentlijk Coadjutor te Passchendaele in 
1834. wierd onderpastor te Thielt ’t zelfde jaar, 
Licentiaat in de Godsgeleerdheid te Leuven 
in 1837 en te dien tijde Sekretaris benoemd 
van ’t Bisdom Brugge in 1840, tot Eere Ka
nonik verheven, lid van den Bisschoppelijken 
raad en Pastoor Deken van O. L. V. te Brugge. 
Kanonik Gustaf Vandeputte die ook van ’t zelfde 
volk afstaint wierd geboren te Iseghem den 
20 Maart 1833, wierd priester gewijd te Brugge, 
onderpastor te St Jacobs te Yper in 1881, 

leeraar aan het Groot Seminarie te Brugge in 
1832. Eere Kanonik der Kathedraal van Brugge 
in 1895, Pastoor te Ardoye in 1901 en aldaar 
overleden den 13 Maart 1913.

Kanonik Vandeputte liet een zeer merkweerdig 
werk verschijnen samen met eenige zeer geleerde 
priesters te weten tót oude en nieuwe testament 
in ’t Vlaamsch vertaald naar den oorspronke-
1 ij ken tekst.

Freiderik Ciaeys-Tanghe had drie zoons Pries
ters : Te weten E. H. Florent Claeys, geboren 

.te Iseghem den 10 Feb. 1871, zendeling van 
't Missiehuis van Scheut, thans verblijvende 
in den Ortous in Mongolie. Pater Florent Claeys 
deed zijn plechtige eere-mis in St Hiloniuskerk 
te Iseghem, Zondag 16 Juli 1899, bijgestaan door 
zijnen overleden broeder Cyriel als diaken en 
Willem als onderdiaken. Paster D’Hulster deed 
ter dier gelegenheid een schoon en zielroerend 
sermoen. De studentengilde vierde zijn afscheid 
den 30 Juli en den 10 September daaropvolgende 
zijnde Kermis-Zondag verliet hij Iseghem om 
naar ’t verre oosten ’t geloove te gaan ver
kondigen. Sedert kwam hij nooit naar zijn 
vaderland terug alhoewel het hem gegeven 
is geweest die reis te doen, zoo verslaafd is 
hij aan zijn missiewerk.

E. H. Willem Claeys, broeder van den over
leden Pastor van Clercken is thans onderpastor 
te Th ou rout.

Aan de familie Claeys-Tanghe bieden wij 
onze kristene gevoelens van deelneming.

Heden Zaterdag morgen ontvingen wij nog 
het volgend artikel o oer de dood van Ê.
H. Claeys, door een zijner studiemakkers 
welke wij niet willen 'nalaten mede te deelen.

De dood" spaart niemand,..., Als een her- I 
haalde donderslag kwam de mare toe en van

onverwachts ziêk zijn én van de haastige dood 
van Eerw. Heer Cyriel Claeys. ..

Wie had er oott gedacht dat hij de eerste 
zou zijn, — hij die. in ongerepte gezondheid 
over korte maanden nog, op de H. Hertepa- 
rochie te Iseghem, assisteerde iu de begraving 

! van zaliger E. H. Onderpastoor Karei Berton ?
I Wie had het gedùcht, onder zijne toehoorders 
; op den Feestdag van het H. Hert laatstleden, 

toen hij iu zijne prächtige noodkerk van Clercken
I den Triduum aau het prediken ging i  Wat slaat

de dood soms' harde slagen.....  doch, zulks
doet ons meest nadenken, en kan best zalig 
inwerken.

Opgegroeid in de schaduw van het eeuwen
oude Hofkruis van ’t ouderlijk erfgoed had hij 
in groote mate de vo jrzichtigheid, de eenvou
digheid en de rechtschapenheid zijner doorbrave 
ou Iers, Frederic Claeys en Euphrasie Tanghe 
overgeerfd. Ter school, iu klein- en groot se
minarie hield hij tucht en regel iu nooge weerde.

Priester gewijd in December 189J klom hij 
s’Heeren altaar op in al de blijhei 1 van Zijn 
vrome jeugd, en droom ie slechts van goed te 
doen en zielen te winnen. O^volgentlijfc hulp
priester te Wulverghem, Wytschaete en Oote
ghem, werd hij op 15 Mei 1901 onderpastor 
op de pas ingerichte parochie van St Antonius 
te Oostende, om reeds op 29 Juni 1905 over 
te gaaiK naar dei ineer bevolkte çn veel belang- 
rijker parochie van Woumen. De wreede oor
log scheidde hem van zijn diepbeminde volk, 
doch hij maakte zich verdienstelijk bij de vluch
telingen in Frankrijs. Op 19 Juni 1919 werd 
hij dienstdoendeu Pastor van de Parochie Clercken. 
Eerst woonde hij iu eenen duitscheu onderstand, 
thans in eene ciineut-barak en miek er zich 
alles voor alles om allen tot Christus te 
winnen.

Wat hij er al tot nu toe verrichtte is on- 
beschrijveiijk, dag en nacht was hij met zijn 
geliefde Clerckenaren bezig. De iever voor de 
zielen heeft hem verslonden. — Vrijdag 3 
Juni laatst, feestdag van het H. Hert, begon 
hij zijn Eucharistischen Triduum. Voor de eerste 
dag deed nog zelf het sermoen, gaf nog leering, 
en werd daarna overmand door de koorts. Den 
Zaterdag, tweeden dag van den Triduum of
ferde hij zijn leven op voor het welzijn van 
zijn parochie, hij wierd berecht ’s avonds om
8 ure. — Deu Zondag, derden dag g a f hij 
zijn leven ten besten, en stierf zachtjes inden 
Heer met valavond. ,

Donderdag 9 dezer om 11 uren werd hij 
luisterlijk begraven te Clercken. De hoogmis 
werd gezongen door Zeer Eerw. Heer Deken 
Van den Abeele van Dixmude, bijgestaan als 
diakens, door E. H. Declercq. parochiaan van 
het H. Hert, en als onder-diaken, door E. H. 
Itonse, parochiaan van St Hiloniuskerk, De naaste 
familileden werden opgeleid door E. II. De Wasch, 
Pastoor van ’t H. Hert, E. H. Loosveldt, Pastoor 
vau St Hilonius, Zeer Eerw. Heer Deken Ver- 
helst van Tnourout en E. H. Alberic.Decoene, 
Bestierder der Normaalschool. De 35 aanwezige 
studiemakkers, verdeelden onder elkander het 
gezang, het dragen van licht en van het lijk. 
De offerande duurde tot aan het einde der 
mis, de Z E. ^leer Deken van Dixmude deed 
eene welgepaste lijkrede in de Kerk, De hoof 1- 
ouderwijzer die den overleden Pastoor in al 
zijn zwoegen ter zij Ie stond, hield op het 
graf eene indrukwekkende aanspraak, en de 
plechtigheid, waaraan ook een overgroot getal 
andere priesters deel hadden ' genomen, liep om
1 uren ten einde.

Mochte de verdienstvolle loopbaan van den 
te vroeg afgestorvenen endiepbetreurden priester, 
voor zijne Eerw. Medebroeders, een voorbeeld, 
voor zijne diepbeproefde familieleden een echte 
troost,.en voor zijne dierbare parochiauen een 
ware reden van vurige dankbaarheid blijven.

St JOZEFSGESTICHT.
Maandag was het blijde hoogdag voor de 

schoolkinderen met communie en hoogmis. De 
leerlingen van Sint Josephs»esticht vierden 
immers de goede intrede van hunnen nieuwen 
Bestuurder Eerwaarden Heer D’Hondt. In zaug 
en dicht, bij jaarschriften en brieven werd hij 
begroet en toegejuicht als de geestelijke vader 
der kinderen. De kleinere verwelkomden Hem 
met « bloemen jeugdig en frisch — lijk hun 
kinderhertje is —  zelf een ' zieklijk kind deed 
hem door zijn vader naar school dragen om 
toch eens den nieuwen Hesr Bestuurder te 
zien en te begroeten — het koor bezong zijne 
blijde intrede “ Gezegend Hij die komt, in 
de naatn des Heeren — en de brieven wisten 
zijne deugden en veriiensten ah almoezenier 
aan het leger en bewaker in het Klein Seme- 
narie te Rousselare, te roemen.

Onder het portret van Weledele Heer Baron 
de Pélichy priestèr-stichter van- Sint Jozefs- 
gesticht was het woord liefde neergeschreven
— met dezelfde liefde sprak de Heer Bestuurder 
D’Hondt zijne leerlingen aan, en hoopte te kunnen 
vervullen wat in jaarschrift geteekend stond 
« Voer de christen schooljeugd al dichter bij 
Jesus, »

Mocht onder zijn wijs bestuur, en de toe
wijding der heeren leermeesters Sint Jozefsge- 
sticht immer bloeien tot welzijn van de Ise- 
ghemsche jeugd, tot roem van ons kristen 
Vlaanderen en tot heil van de heilige Kerk.

Verder kon men op de muren der school 
de volgende jaarschriften lezen.

Voer De Christen sChodLJeUgd a L Dichter  
bIJ J esUs .

’t sChoonë knapensCiiap  VeuW e LkoMt ü , 
sChooLbestIe r De r . . ' .

Door goD ger ICht 
U It L IefDe en p LICht 
W erk  In ’t gestICht .

SPAAR- EN LIJFRENTKAS.
BERICHT

Alwie een spaarboekje heeft in de post 
(geel boekje) waarop de intrest van het jaar 
1920 nog niet geschreven is, mag het dadelijk 
naar het postkantoor dragen.

De brievendragers zullen deze boekjes dan 
terug- brengen, ten ware men verlangt ze zelve 
af te halen.

0e Processie van het H. Sacrament op de 
Parochie van ’t H. Hert.

Buitengewoon wel gelukt-heeft de processie 
van Zondag laatst geweest. Veel volk was 
langs gansch den doortocht, des te meer de 
processie in den namiddag plaats had.

iliDe straten waren als met een echt bloem
tapijt bestrooid en hier en daar had men een 
schoon rustaltaar opgericht. De verschillige 
groepen waren prachtig en er was vele orde 
in dezelfde. Voor ’.t naaste jare worden er 
reeds verschillige schoone verbeteringen en 
nieuwe groepen voorzien die dank den milden 
steun der Iseghemsche burgerij zullen tot stand 
komen en van de processie van ’t H. Hert 
een der schoonste maken van gansch Vlaan
deren. Aan allen die er in medehielpen herte- 
lijken dank en tot ’t naaste jare.

Openbare badsn te Jseghem,
Bezorgd om de goede gezondheid en netheid 

bij de ingezetenen te bevorderen, heeft M. Bral 
Burgemeester der Sta l een openbare baddienst 
ingericht ten behoeve der burgerij van Iseghem, 

Deze inrichting bestaat in de afhankelijkheden ■ 
van tiet electriciteitsgesticht, Albertlaan. Alle 
dagen kan het publiek daarvan gebruik maken 
mits betaling van BEN FRANK per bad. Al
hoewel deze inrichting reeds meer dan een 
jaar bestaat zijn er nog vele die schijnen dit 
niet te weten. In ’t voordeel der openbare 
gezondheid en vooral met die warme dagen, 
ware het wenschelijk dat de burgerij daar 
gojd gebruik van maakt, des te meer de baden 
door alle geneesheereu voreigehoudeti worden 
als een der beste behoedmiddelen tegen vele 
ziekten.

Algemeene voorwaarden om lid te worden 
van den Bond der Winkeliers te Iseghem.

Ieder lid is verplicht eene jaarlijksche stor
ting te doen van 5 fr , een aandeel nemen 
van 25 frank of meer, (daarop is een intrest 
toegestaan van 5 0 'o’- Iedereen is verzocht 
zooveel mogelijk al de artikelen te koopen 
aan den Bond.'

Al de gevraagde goederen worden ten huize 
besteld, de bestellingen moeten gedaan worden 
aan den schrijver van den Bond : G i lb e r t  

DECLERCK, Ommegangstraat. De betaling 
der rekeningen moet geschieden op eerste 
verzoek van den schrijver.

De leden worden beleefd aanbevolen zooveel 
mogelijk de vergaderingen bij te wonen, daar 
het van zeer groot nut is de werking van den 
Bond goed te volgen.

Winkeliers van Iseghem en omliggende wacht 
niet langer lij ts wjrden van den Bond, 
daarin alleen is uw voordeel, zeer -voordeelige 
prijzen worden u gegeven. In de vereeniging 
zult gij macht en sterkte vinden om uwe 
rechten in de maatschappij te verkrijgen.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Roger Huysentruyt, zv. Julius en Martha 
Vandorpe, —  Pierre Porteman, zv. Jules en 
Magdalena Parmentier. — Rachel Tandt, dv. 
Petrus en Maria Werbrouck. —• André Van
dorpe, zv. Joseph en Magdalena D ’hont. — 
Paula Mortier, dv. Joseph en Emelie Vynckier.

STERFGEVALLEN :
Camiel Nonkel, rentenier 66 j. zv. Bernard . 

en Natalia Desmet. — Mathielde Verpoucke, 
huish. 76. j. eclitg v. Augustinus Vandamme.
— Jeanne Casier, dv. Severin en Rachel 
Christiaens. — Elisa Dewulf, huish. 35 j. vrouw 
van Paul Vanfleteren — Roger Linseele, 3 1/2 j, 
zv. Prospéré en Silvia Vandenberghe.

HUWELIJKEN :
Cyrille Durieux, daglooner 21 j. en Blanche 

Vercruysse, fabriekw. 20 j. — Oscar De Brou- 
were, autovoerder 35 j. en Magdalena De Coop- 
man, dienstmeid 24 j.

EMELGHEM.

GEBOORTEN :
Joseph Devlaminck, zv. Alois en Euphrasie 

Roelens. — Ro?er Maes, zv. Gustaf en Emelie 
Vanhaelst —  Petrus Debacker, zv. Cyriel en 
Julia Pollefeyt. — Mafie Vanackere, dv. Adel- 
son en Emma Vandeputte.

STERFGEVALLEN :
Henri Vanderheeren, 26 m zv. Cyriel ea 

Marie Debacker. -  Henri Lecluyse, landb. 71 j. 
echt. Melanie Vandecasteele.

HUWELIJKEN :
[ulien Callens, barstelm. en Leontine Bos- 

suyt, talonm. —  Albert Vanhaverbeke, gasbe
diende, en Maria Stevens, naaister.

R o g e r  AM EVE
H A N D E L S IN G É N IE U R ,

(Diploma, 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 zaken betreffende het vak, namelijk voor :

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

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

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

EENE GOEDE VOORZORG ’t is van altijd eene 
doos M0N0P0-DERS in huis te hebben want het

is een onfeilbaar geneesmiddel tegen Hoofd- en Schele 
Hoofdpijn, Zenuwlijden, Bazende tandpijn, Rhuma- 
thiek of Grippe. Te koop in doozen van fr. 1,75 en 
3.00. Iseghem, «bij de Apothekers WYFFELS, VER- 
HAMME en LALEMAN.



IEDEß HÜISKEN HEEET ZIJN KEÜISKEN... 
maar... DE VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER 
VAN DEN POKCELEINWINKEL .. zegt gij die 
een spaarpotje bezit, en om redelijke intresten en 
eene verzekerde plaatsing te vinden, wendt U in volle 
vertrouwen toi onze Agenten'iwer streek, die met 
de meeste bereidwilligheid en kosteloos alle inlich
tingen zullen geven.

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

’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-ßekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vasto G^deren, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
IGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe 
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

M A R K T P R IJZ E N .
KORTRIJK (i Juni — Haver, 63.00 tot 00 

peerdeboonen, 70 tot 75; aardappelen, 35 à 40 
Boter 9.50 à iO fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,42 
koolzaadolie, 0J0 tot 000; lijnzaadolie, 1ö8 tot 
170 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 00 tot 
00 ); koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 81 ; ammoniak, 90-00
suikerij, 56 tot 57 ; duivenboonen, 52 tot 53 
hooi, 14 tot 18; strooi, 9;50 tot 10,

OPENBARE VERKOOPING
van hetK a s te e l T e r  W a l l e
met groot

Park, Conciergerie, Stallingen, Remisen 
LAN Den DRIE WERKMANSHUIZEN

tes ISBGHEM.

De Notaris L E  G O R B E S I B R ,  te
Iseghem, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan 
van den heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en 
met de pleegvormen der wet van 12 luni 1816, over
gaan tot de openbare verkooping van :

S ta d  Is e g h e m .
Koop Een. — Het KASTEEL “ Ter Walle „ te Iseghem 

Kortrijkstraat, met medegaand schoon groot park, vijver, 
conciergerie, stallingen, remisen, en andere afhankelijk
heden, DRFJ WERKMANSHUIZEN en eene partij 
LA.ND, samen groot volgens kadaster 3 hectaren 42 
aren 20 centiaren.

Het Kasteel met ’t park, de conciergerie het huis 
hiernevens en het huis palende a*n de remisen zijn 
verpacht aan de Zusters Arme Clären Collettinen tot
1 Oct. 1922, mits 1850 fr. ’s jaars boven de lasten.

Het ander werkmanswoonhuis en de partij land zijn
verpacht aan verschilligen tot 1 Oktober aanstaande 
mits 236 fr. ’s jaars lastenvrij.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met koeistal en 
andere afhankelijkheden en koer, staande en gelegen te 
Iseghem. Gentstraat, samen groot volgens kadaster 1 
are° 28 centiaren palende zuid aan de Gentstraat. west 
aan Heer Vital Delobelle. noord en̂ oost aan de Burger
lijke Godshuizen van Iseghem.

Gebruikt door Heer Victor Brouckaert tot 1 November 
aanstaande mits 187,50 fr. ’s jairs boven de lasten̂

De oorlogsschade vergoeding wordt hier mede verkocht.

Koop Drie. —Een WOONHUIS ten dienste van Bak
kerij en Herberg, genaamd * De Bakkerij „ met afhan
kelijkheden en medegaande land, staande en gelegen te 
Iseghem, Wijk “ t’ Kotje „ langs de Lendeledestraat, 
samen groot volgens kadaster 8 aren 69 cent palende 
west aan de Lendeledestraat, noord aan Heer Eugène 
Carpentier-Hamman, oost aan het Bureel van Welda- 
digheid van Iseghem en zuid aan Juffrouw Elodie Vincke.

Gebruikt door Heer Louis Christiaens-Meurisse tot 
21 Januari aanstaande mits 250 fr. ’s jaars, betaalbaar 
alle 6 maanden de helft, en boven de lasten.

Z I T X I I V G E I V  :

I N S T E L  op D insdag  2 8  Juni 1 921
T O E S L A G  op D insdag  1 2  Juli  1921 telkens om

2 ure namiddag ter zittingszaal van ’t VREDEGERECHT
te lsegh em. .

1/2 0/0 Instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING van

Twee Handelshuizen
en verscheidene

W O O N H U IZ E N  met LA N D  

te ISEGHEM.

De Notaris V ’ ï m c l e  M o o r t e l e  te Ise- 
gham, zal openbaar te koop stellen, ten overstaan van 
den heer Vrederechter van het kanton Iseghem, de vol
gende goederen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Een nieuwgebouwd Woonhuis, dienstig 

voor handelshuis met vijf en negentig centiaren mede
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend
ten kadaster Sektie D, nummer 1113i/2, palende west 
en noord Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders, oost 
vanden Bogaerdelaan. zuid koop twee. Gebruikt door 
Victor Aspeel mits 62 fr. per maand.

Koop 2. — Een nieuwgebouwd woonhuis, dienstig 
voor handelshuis met vijf en negentig centiaren mede
gaande erve, staande en gelegen te Iseghem, bekend
ten kadaster Sektie D, nummer 1113 K/2, palende noord 
koop één, oost vanden Bogaerdelaan, zuid Heer L. 
Orochon, west Weduwe Ghekiere-Delobelle en kinders. 

Gebruikt door Laridon mits zestig fr. per maand. 
Koop 3 — Een woonhuis met land groot volgens

meting zeven aren en negen en veertig centiaren, erve
staande en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster 
sektie B nummer 478 en deel van nummer 475a, pa
lende noord de Lendeledestraat, oost koop vier, zuid 
en west den Weledelen Heer Baron Alexander Gillès 
de Pélichy. Gebruikt door D’Hondt mits dertig franks 
dtrtig per maand.

Koop 4. — Een Woonhuis met land, groot volgens 
meting zes aren vier centiaren, staande en gelegen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 477 
en deel van nummer 475a, palende noord de Lendeledestr. 
nog noord en oost koop vijf, zuid den Weledelen heer 
Baron Alexander Gillès de Pélichy, west koop drie.

Gebruikt door Alfons Verstraete aan dertien fr. dertig 
per maand.

Koop 5. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting zeven aren een en zeventig eentiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, 
nummer 476a en deel van nummer 475a, palende noord 
de Lendeledestraat, noord en oost koop zes, zuid den 
Weledelen heer Baron Alexander Giflés de Pélichy, 
nog zuid en> west koop vier.

Gebruikt door Leo Vanquathem, mits 13(30 fr. per 
maand.

Koop 6. — Een woonhuis met land groot volgens 
meting acht aren 82 centiaren, staande en gelegen te 
Iseghem, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 476b 
en deel van 475a, palende noord de Lendeledestraat, 
oost M. Gustaf Vandeougstraete, en de Burgerlijke Gods
huizen van Iseghem, zuid den Weledelen Heer Baron 
Alexander Gillès de Pelichy, nog zuid en west koop vijf- 

Gebruikt door Petrus Vierstraete mits dertien fr. 
dertig per maand.

Koop 7. — Een Woonhuis met verdere gerieven en 
eene hectare zeven aren zeventig centiaren, medegaande 
land, staande en gelegen te Iseghem ten oostkante der 
Manegbemstraat, bekend ten kadaster Sectie 0, nummers 
42, 43, 44c, 46 en 47.

Gebruikt door de We Vens mits vierhonderd vijf en 
zestig franks s’jaars op vaidag eersten oktober.

Koop 8 — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting vier aren negentien centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie D, nummer 
1150b en deel van nummer 1147c, palende noord de 
Krekelstraat, oost koop negen, zuid M Remi Vande- 
putte, west M. Henri Dejonghe.

Gebruikt door Buysse mits zestien franks te maande. 
Koop 9. Een Woonhuis met land, groot volgens meting 

drie aren drie en negentig csntiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, bekend ten kadaster Sektie D, nummer 1150c 
en deel van nummer 1147c, palende noord de Krekel
straat, oost koop tien, zuid M. Remi Vandeputte, west 
k00D acht.

Gebruikt door Petrus Verschoot mits zestien franks 
te maand.

Koop 10. — Een woonhuis met land, groot volgens 
meting drie aren drie en tachtig centiaren staande 
en gelegen te Iseghem, bekend ten kadaster Sectie 
D, nummers 1150d en deel van nummer 1147c palende 
noord de- Krekelstraat, oost François Ghekiere en deel
hebbers. zuid M. Remi Vandeputte, west koop negen.

Gebruikt door Constant Debackere, mits zestien fr, 
te maande.

Recht van Samenvoeging.

Z I T D A G E N  :

OVERSLAG Vrijdag 17 Juni 1921, om 3 ure (4 ure) 
namiddag, in de gehoorzaal van het VREDEGERECHT 
te Iseghem, herberg De groote Hert, Marktstraat.

N. B. De liefhebbers worden verzocht zich te voor
zien van hun trouwboekje of uittreksel van geboorteakt.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per W agon  of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I O K
Coupure, 72, GENT 

Teleph. 338.

BLA U W  DESTRÉE
vraagt overal het ALLERBESTE BLAUW 

in gesloten pakken van 1 kilo.

GROOTHANDEL in MARGriLRXNNEN

R a y m o n d  M A E S
”  M a r k ts t r a a t ,  4 4 ,  I S E G H E M .
BELLA

IN VRAC, KILOS 
1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

P ILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

OPENBARE VERKOOPING 

van eene

B A K K E R I J

dienende voor Handelshuis
— te CACHTEM —

De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal ten 
overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton 
Iseghem, openbaarlijk verkoopen :

Gemeente Cachtem. — Eenige Koop.
Een WOONHUIS, dienstig voor bakkerij en winkel, 

staande en gelegen te Cachtem, op de plaats, bekend 
ten kadaster Sektie A, nummers 420f en 420g. voor 
eene grootte van 8 a. 80 ca.

Deels gebruikt door Leopold Buyse aan 150 fr.’s jaars 
tot 1 October 1922. Het andere deel onmiddelijk beschik
baar met de geldtelling.

Z I T  DA. G E N  :
OVERSLAG Vrijdag 24 Juni 1921. om 3 ure

(4 ure) namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht 
te Iseghem, Herberg DE GROOTE HERT, Marktstraat.

Kantoor van den 

Notaris Alberic LE C0RBESIER te Iseghem.

O P E N B A R E  VER K O O PIN G  VANE E N  W O O N H U I S
vroeger tweewoonst, en LAN0

te Ingelm unster. (bij de Kapelle).
Samen groot 47 aren 58 centa.

Gebruikt door Heer Cyriel Kiethaeghe, tot 
1“ October 1921.

ZITTINGEN :

TOESLAG op Woensdag 15 Juni 1921 , telkens 
om 3 ure namiddag te Ingelmunster, in « De 
Kapelle ».

Studie van den Notaris Alberic LE CORBESIER 
te Iseghem.

O p e n b a r e  V e r l c o o p i x i g

van Tien'W O  O N H  T J I Z E N
met LA.ND 

te ISEGHEM en LENDELEDE

De Notaris A l b e r i c  i _ e  C o r b e s l e r
te iseghem, daartoe m rechte benoemd, zal ten over- 
staan van den Heer Vrederechter van 'l Kanton Iseghem 
en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, 
overgaan tot de openbare verkooping van :

STAD ISEGHEM, Sectie A.

3 Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meen -n- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 502b 
en ex 502m, groot 02 a. 30 c. — Gebruikt door Alois 
Vantieghem. mits 21 fr. te maande.

4. Een WOONHUIS gelegen te Iseghem, Meenen- 
straat, gekend op het kadaster Sectie A, nrs 502k 
en ex 5Ü2m. groot 02 a. 40 c. — Gebruikt door Cyriel 
Tack, mits 18 fr te maande.

5. Een WOONHUIS dienste voor herberg 'Postil
lion gelegen te Iseghem, Meenenstraat, gekend 
öd het kadaster Sectie A, nrs 502b, ex 502m, groot 
02 a. 50 c. — Gebruikt door Alois Seynaeve, mits 
40 fr. te maande.

Boom- en haagprijs 30 fr
6 WOONHUIS met LAND gelegen te Lendelede, 

Kliitsjat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 204b 
ex 205b en 211c groot 06 a. 90 c. -  Gebruikt door 
Lam. Dewulf mits 15 fr. te maande.

„.7: WOONHUIS met LA.ND gelegen te Lendelede,
KUltgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
20jb en 211c, groot 01 a 00 c. — Gebruikt door Victor 
Malfait mits 16 fr. te m.

r,.§. ®en WOON HUIS met LAND. gelegen te Lendelede, 
Kliltgat, gekend op het kadaster Sectie B, nrs 206e ex 
205b en 211c groot 04 a. 10 c. — Gebruikt door Theofiel 
Vanneste mits 10 fr. te m. '

9- WOONHUIS met land. gelegen te Lendelede. Kliit- 
gat, 208a en ex 211c groot 7 a. 90 ca. — Gebruikt door 
Alfons Deweerdt mits 15 fr te maande.

10. WOONHUIS met land, gelegen te Lendelede Klijt- 
gat, 210b ex 211c groot 5 a, 70 ca. — Gebruikt door Henri 
Iverckhof mits 16 fr. te maande. —Boomen haagprijs30 fr.

Samenvoegingen zijn toegestaan,

Zitdag :

TOESLAG OEN DINSDAG 14 JUNI 1921,
om 2 urenamiddag in het VREDEGERECHT te Iseghem 
in Den Hert °

“ De koopers zullen artikel 5 der wet van 14 
Oogst 1920, kunnen inroepen,,.

De koopers worden verzocht hun trouwboekje of een 
uittreksel hunner geboorteakt mede te brengen.

N. B. Koop 1 en 2 zijn reeds verkocht.

Openbare Verkooping van eenGROOT WOONHUIS
mat SUIKERIJDR00GERU •» LAND 

te ISEGHEM, Krekelmotestraat
en de Welgekende.. "..-..'f

HERBERG « De Bonte Koer
BOUWGRONDEN en LAND

te R O U S S E L A R E , W y k  Tassche.

De Notaris L .e  G o r b e s i e r  te Iseghem,
zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Huis, schuur, stallingen, suikerijdroogerij - 

en bouwland groot 33 a. 40 ca. sectie D Nummer 778a 
778b 778c.

Koop 2. — Zaailand, groot 33 a. sektie D nummer 
781a. Koopen 1 en 2 zijn verpacht buiten de suikerij
droogerij aan Heer Cyriel Maertens mits 325 fr. lasten
vrij tot 1 October 1921.

STAD ROUSSELARE, Wijk Tassche.
Koop 3. — Schoone groote herberg “ De Bonte Koei „ 

suikerijdroogerij stalling en hof groot 17 a. 38 ca. seotie 
B. nummers 1379b en deel van 1379i. Boom- en haag- 
prns 131 fr

Kóóp 4 — Bouwgrond 4 a. 13 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 40 fr.

Koop 5. — Bouwgrond 4 a. 78 ca. sectie B deel van 
1379i, Boom en haagprijs 65 fr.

Koop 6. — Bouwgrond 5 a. 7 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 40 fr.

Koop 7. — Bouwgrond 5 a. 22 ca. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 65 fr.

Koop 8. — Bouwgrond 5 a. 50 ca. sectio B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 90 fr.

Koop 9. — Bouwgrond 5 a. 78 c. sectie B deel van 
1379i. Boom- en haagprijs 181 fr.

Koop 10 — Zaailand 39 a. 40 ca. sectie A nummer 1356. 
Koop 11. — Zaailand 41 a. 90 ca. sectie A nummer 1359. 
Koopen 3 tot en met 11 zijn verpacht aan Heer Jean 

Mahieu te Rousselare mits 425 fr. boven de lasten tot
1 November 1921. —

De Oorlogschade toe te kennen aan koop 3 wordt hier 
mede verkocht.

ZITTI1VOE3V :
TOESLAG op Donderdag 16 Juni 1921, om

2 ure namiddag ter herberg “ T OUD STADHUIS „ be- 
bewoond door Heer Remi Sabbe-Verstraete, Koornmarkt.

Er zullen samenvoegingen toegestaan zijn.
De koopers worden verzocht zich te voorzien van hun 

huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

O P E N B A R E  VERKOOPING vanDRIE HERBERGEN
en verschillige perceelen LAND 

------ te ISE G H E M . ------

De Notaris X_.TE3 GORBESIBR te Ise
ghem daartoe in rechte benoemd zal ten overstaan van den 
Heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en mét de 
pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en met tus- 
schenkomst van den Notaris CAMERLYNCK te Rous
selare, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Huis, tuin en stalling, Herberg * St Eloy „ 

3 a. 80 ca , sectie D, 329d-329e. Boom- en haagprijs 50 fr- 
Gebruikt door Debruyne Alfons mits 440 fr. per jaar 
met p>rceel D 55a tot 1 Oktober 1921

Koop 2. Huis en land, 12 a. 90 ca. sectie D 326b 
en deel 330c. Gebruikt door Debruyne Allard, mits 
13 fr. per maand tot 1 October 1921.

Koop 3. — Land, 20 a. sektie D deel 330c,
Koop 4. Bouwland, 18 a. 10 ca. sektie D deel 55a.
Koop 5. — Bouwland, 8 a. 10 ca. sektie D deel 55a.
Koop\6. — Land, 15 a. sektie D deel 55a.
Koop 7. — Land, 11 a. 60 ca, sektie D deel 55a.
Koop 8. — Land, 8 a. 60 ca. sektie D deel 55a.
Koopen 3 tot en met 8 zijn verpacht aan Debrnyne 

Alfons, mits 440 fr. per jaar, met D 329d-329e tot 1 
Oktober 1921.

Koop 9. — Herberg “ De Klokke „ met gerieven,
gelegen in de Gentstraat. 1 a. 8 ca. sektie A 829a.
Gebruikt door Vandenbussche Alberic, mits 17.50 per 
maand.

Koop 10. — Herberg * Da Katte „ met hof en ge
rieven, gelegen in dj Kortrijkstraat, 2 a. 33 ca. sektie 
A 617c-618k. Gebruikt door Vansteenkiste Emiel, mits 
17 fr. per maand.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
Z I T T I N G t E J I V  :

TOESLAG op Vrijdag 24 Juni 1921, om 
2 ure namiddag in het Vredegerecht te Iseghem. ter 
herberg * De Groote Hert „

De koopers worden verzocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

g e v r a a g d .

Eene goede en deftige Meid (goeden loon)
ia een burgerhuishouden te Dooruijk. Adres 
ten bureele van ’t blad.

TJE KOOP

bij de firma D. Decoene & Cie eene doornaai* 
machien Blake ia zeer goedea staat, voor 
nadere inlichtingeu wende ineu zich Nederweg, 
14, Iseghem.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewarking, Herstellen van gebitten, enz.

GRÉDIT FONCIER D ’ f l N V E R S
HULPHtriS Rouss3Hrestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kap itaa l 8 0 0 0  0 0 0

A. Bankrekeningen : zonder Ba;.kloon :
1° op zicht 3.50 %

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/o

4° op .[aarliiksche rekeningen 4.25%

8. Spaarkas vrij va. alld belastingen.
1" op zicht 3 60"/“

2° op termijn van een jaar 4. °/°

3° op termijn van twee jaren 4.25 °/°

AANKOOP en VERKOOP yan Ffdasch, Siigalsch ea AmariKaaasch Rapier
aan de voordeeligste w isselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghatn. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



TLT it t e r  h a n d  t e  k o o p

eene zeer goede partij

Z A A I L A N D
Kunnende dienen voor bouwgrond

Gr<.ot 50 aren 92 centa.

g e le g e n  t e  I S E G H E M

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wonden bij 
VUYLSTEKE G ebuoedmis,, Rousselarestr. Iseghem.

M t  Foncier de Belgique
(BELGISCH G RON DC RE DI ET)

Naamlooze Maatsçlianpii gesticht in 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H y potheek i een ; ng en » X
voorafgjiandeli]ke kosten om het koopea van huizen en 
gronden en het Houwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Qeld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen lonler verlies van intresten 
RECHT van door La Royale öelge, inits eene zeer 

gematigde premie de leru'oetaling, bij sterfgeval, te 
doen ver/.eKeren van h«t verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

a i  I m - gewaarborgd: 1° door over-
U b iig a tie n  4  I ,  2 0 ; 0 eenkomsfcige pandleeningen; 

2* door het m latschappelijli kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
van de leening van don Onafltankelijken Congostaat bezitten voor 
8.400,000 frank van die obligatiën.

Z j injgenean allerbeste geldplaitsing voor huisvaders 
geheeten worJen.

Voor de pandleeningen, Jen aankoop der obligatiën, 
juuad teru^oetaling ea de bîtahng der koepons zich 
wenden tot den luer UtfäÜ StLfiiT, Wisselair, 1, St- 
Jorisstraat, £0RTR[J£.

BI£^H AMD EL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri M e r to e a - L w e
KA SriîELS l’t tW T , 10 

-----------------  I S E G H E M  -----------------

Extra Stout en Jannekens bier
van ie M b r a m i j  fiebrMders Galleüaiit, Wieze

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

ia kleine eu groote flesschen 

Voordeelige prijzen. 0>i nogzlijk ; Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

LUX3- 31 2J3/V313 l3U3dlsj
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach vaa MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P  )E D IG E  E N  TROU W E B E D IE N IN G .

In ’t grail en in 't klein

bij

Alex. R33S3-Vuylstske
° t  K u c H » « « » r . i a .  I S E G H E M .
recht over ->t Uil muiskerk

Werklieden en Burgers

Wit en schildert uw huis.
1° ’t is nog zoo gezond 

2° ’t is nog zoo aangenaam.

3° 't is de deug Ivoor binnen en buiten 't]huis. 

Menschen gebruikt goede verf van zuiver lijn- 
/.avlolie ei eerste klas van kleuren, 't is al den 

i-t><i! f» kost is weinig meerder en 
’t is veel ster er

Q-oed.t en ter trouwe verf te. verkrijgen bij Désiré 
M 4cL0EM 'N, V< 11ïloniusstraat. 6, alsook Meu- 
nelpapier, euz E li zeg ket voort.

A .  L a m b e r t - W e r b r o u c k

0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen
op maat, uitsnijden van alle soort tieren of toe- 
brt'i «ortan zojiats : galocti'n. voorvoeten, voeringen 
In coutil of ieder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bfflHening aan voor
deelige voorwaarden.

G e v r a a g d ,  b i j

Cyriel 1INT08IN-V4NQCMMELE

JéMchystraat 26. ISEGHEM
Goeie Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken voor broeks, vesten, mans en- 
vrouwhsm len, rokken, blousen en kinder- 
kleeijes.

t b :  K O O P  een GOEDEN TREK
HOND zich te wenden Rousselarestraat n° 14.

____■ - -•■Vv-t ;___________________________________

A .  i s t  r * 3 S 3 i\ r

Komt zien naar onze nieuwe uitstallingen van 
de pas aangekomen « Swan » vulpennen.

« Swan » is een der best alomgekende merken.

« Swan » is de hoogst verdienstelijke pen voor 
den zàakman en intelectueelen werkman want : 
« Tijd is geld ! »

De gouden « Swan pen » is zacht ea buigzaam,

en geeft eenen gematigen en onmiddelijken inktloop.

Te verkrijgen bij J. DE BUSSCHERE-BONTE 
Rousselarestraat, 97 Iseghem.

?  E ile itó ie re- M oM le
Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

OPENING VAR EE^WUKEL
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGPED 
en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUW E 'BED IEN IN G .

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 
hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere 
Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen enz alles wat onzen stiel 
betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen / stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

rX'JE32 K O O P  par occasie 2 bedden 
met de ressorsbakken.

Adres ten bureele van ’t blad.

Eene handelsfirma der Stad vraagt Jongeling
van 16 tot 20 jaar kunnende fransch schrijven 
en opstellen.

TE K O O P  
Schoonen DAMEN-VELO in goeden staat prijs250 fr 

Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Eene deftige Juffer zoekt plaats in een 
Burgershuis, om in te wonen mits goede be
taling. Inlichtingen tea bureele van ’t blad.

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel denr voor 
in^emaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

In de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. I SEG H EM .

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons eu andere ellegoederen.

MOEDERS vooraileer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

G . HOET-ANNE, opticien, StAmaudstraat 8, HOUSSlïLAliE
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? V "  1

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 verscnillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Erankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieên zijn Glazen, op recept der 
II. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brilleu en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijn'e monturen 6 en 7- fr. GEENE WOEKERPRIJZEN

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. hqen de N <ofdstraat, Roussala-'e.
Er is altijd een o^naester tea iäder beschikking.

. en I .eer

/ (volgens ecu fok

Scherpe rheumatische pijlen
Op zeventigjarige!) ouderdom genezen
Oji ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
Flcrfgevalleu dan bijna al de andere 
/.ijkten. Veie personen worden hevig 
ge! weid door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en swakte op 
do blaas — maar zij stollen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
i f t, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Briglitziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lnmbagCT, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn in den rug gewaar wordt, 
niet hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zw akte 
op de blaas.

Het moderne •heelmiddel, dat het 
meest bijval in lendenziekten genoten 
heeft, is : de pillen I)e Witt v.oor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

In .Januari 1914, schreef de Heer 
llenri Trim, 6, Orchard Street, Glas- 
touburv, Somerset :

« Ik ben gaswerker aan de spoor
wegen en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen 
De Witt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rheumatische pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik 
had de voorschriften van twee genees 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar mijn toestand werd er nog 
slechter op. Na een monster flesehje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik mij verlost, en na drie 
andere flesr.chen w; s ik geheel gene
zen. Ik zal deze j>:11 jii- aan iedereen 
aanbevelen. Gij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de lieer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik ben steeds goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik bezit steeds 
van uw pillen. Ik heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. Toch is-hij thans in leven 
en goed gezond. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van alle 
giftig pisguur, dat zoovele ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren wordt het 
lijden lichteren de blauwachtigo kleur 
der pis bewijst dat de genezing van 
lenden en blaas op weg is.

De Witt
V O O R  L E N D 6 N  e n  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat l:ct echie pillen I)e W itt zijn, iu 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch e’en 
stempel in bi uw lak. Neem een ern
stige proef e:i co deel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtinf’ a 
wenscht, • stuur dan een ' kaartbrief
:;m tie tói 
■ï 1 O' 1..- 

t \er: • 

’c p illa
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cnl.-rs i:.-i'. De Witt 
ast doi:. i . • >. !.
r; s a ■; d t ;ur. .c! : c:i.

: V. i't. veo/ 'eu l-n ca
'ra ;. !fo a; oSi.t Utii in

Te Verkrijgen telSBJHEM VERHAMME, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de eelite pillen 
l)e Witt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zulten onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt. f  

E.-C. I'e Witt et C", 22, ru# de la 
Glacière, Bruxelles.

13, Marktstraat, W7PPELS, 53, Marktstraat;

HUIS

0. SCHELDEM&N-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier.

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

— E e rlijk e  en  t ro 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 .

IN DE PLASTRON^
M arktstraat. 4 4 :, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

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

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, euz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

■ -v%

131
Meenenstraat. ISEGHSIM .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Oeurplakken, 

Portratten-Glazen, Giazenpannen.

Ik gelast inij ook met het

HERKWIKXEM van ouda SPIEGELS.
Genadige prijzen — [Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gdkemnerkt door hunne voortèekeas :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

De Cachetten KEPHIL
zijn hit eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht nidt tot h 3t te laat is, bij da
ninste hoot'dp jn of zonuwko )rts neemt 
dadelijk een C4CHET KEPHIL.

A L L  EEN TE  B EKO MEN
B I J  DEN UITVINDER

L Ä L E W & N

Opvolger van A. Rojeniach, ISEGHEM 
IN  DE  G O U D EN  P L U IM

11
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN
IGemaakte Vrouw- en Kinderkleederen

Groote keus voor alle slach van witte roks, 
satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ÎELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, (54, ISEGHEM

Java Sterk — Dubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — P âle-ale.
Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aau zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENFRUITKAB, te koop bij 
Sabbe-Bbulez, Beeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaethem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

JHUIS

J. Vanlandegliein-Behipglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

^GROOTE KEUS VAN. BENOODIGHEDEN 
VOOB MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
[Spécialiteit van

GORSETS Merk H. D. B.


