
DE
VOOR

ISEÛHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50f. ’s jaars. Buitenland 12,50 f.

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

J .  D E  B U S S C H E R E - É O N T E ,  R o u s s e la re s tra a t ,  9 7

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en anders 0,40 per regel. 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

O. L. V. Hemelvaar!.

^  ie zou U niet geerne loven 

m n U loven lijk hierboven, 
ra ngelen, Heiligen één van zin, 
t/3 choone Hemelkoningin.. .
I

O  roete U, Maged rein geboren, 
m chte Perel uitverkoren 
C  ansch van vlek en zonde vrij,
/O oem 'k U boven d’englenrij.
0  Gij zijt die Wonderschoone,
m euwige Lust van God den Zone !
H lag in ’s Vaders raadsbesluit,

1
O  m te wezen ’s Geestes Bruid.
■
2  oeder tevens van Ons Heere,
>  I wat vergt zijn Dochters eere :
70 ijkste gratie en heiligheid
— s o  iVlaagd, U voorbereid
>  1 van in der eeuwigheid.

G. B illiet , 

Pastoor van Runckelen.

Bij vader en moeder.
Een Zondag avond, zeer laat, het kon 

ongeveer elf uur wezen, trok een groep 
zingende jongelieden voorbij onze woning.

Er klonken ook meisjesstemmen, die 
de tonen rekten en hoog deden opgalmen.

Ze zongen gemeene liedjes, vol dub
belzinnigheden.

Ik keek even door hel venster ’I Waren 
jongens, pas uit de eerste broek, en 
piepjonge meisjes, waarvan eene met 
hangende haren.

Uit mijn venster straalde lichterreen 
der meisjes keek in mijne richting. Ze 
stond met. het aangezicht tegen liet ven
sterglas. Ik kende liet kind. Een paar 
jaar geleden woonden we in hare buurt.

Ik sprak meermaals met hare moeder, 
welke me voorkwam als eene doorbrave 
vrouw, met veel gezond verstand.

Het wou er bij me niet in dat ze haar 
dochtertje de toelating geven zou om té 
loopen tol, bijna middernacht... en in 
welk gezelschap.

Dat Fientje, zoo zullen we ze maar 
noemen, zich los en ongedwongen thuis 
voelde bij die uitgelaten jonkheid was 
maar al te wel te hooren Het was haar 
hoog stemmetje dat boven de andere 
uitkwam.

’s Anderdaags bracht een gelukkig toé
val ons samen in een winkel

De oogen stonden vermoeid in haar 
hoofd, maar frisch en jong was hel niet 
aan haar op te merken dat ze maar 
een paar uren had geslapen.

— U goed vermaakt gisteren ! vroeg
ik

— O ! ja !... en ze lachte luide.
— Ge waart nog zoo laai op de baan 1. .
Fieulje keek me zeer verwonderd aan.
— Het was wel half twaalf toen ..
Ze liet me niet uitspreken,
— Maar loeu zijn we nog niet naar 

huis gegaan .. Toen begon liet eerst echt, 
plezierig te worden. We hebben ons best 
gedaan met dansen te...

Ze noemde een slraatjeskermis, een 
lialf uur van huis.

— En wat zegt moeder I

— Wat zou die zeggen, Zagen en 
zeuren... Die is haar jongen tijd vergeten 
Dag madam.

Daarmee was Fientje weg.

* *

Ik heb dien dag veel gedacht aan 
die moeder .. die zaagde en zeurde., en 
haar jongen tijd vergeten was. Inderdaad, 
ik kon me zeer goed voorstellen dat 
het niet inet haie volle toestemming

geschiedde. Eenige dagen later wandelden 
we met de kinderen langs Fientje’s straat. 
Hare moeder riep onze kleuters eenige 
vriendelijke woorden toe en zoo hadden 
we de gelegenheid even binnen te gaan

Alles kraaknet en in orde, als vroeger : 
vaders zetel achter de tafel, de pijpen 
in een koperen rekje aan den wand, de 
vloer helder rood met krijtwitte voegen 
er tusschen, en boven de stoof, tegen, 
de schouw een groot portret van Fientje 
hun eenig kind, als eerstecommuniekantje, 
Ze waren reeds op jaren getrouwd, en 
ze durfden niet meer hopen op een 
kindje Toch werd hunne liefde gezegend 
en het kleine meisje kwam hunne kalme 
dagen itr volle zon zetten.

Dat het kind hun al was, kon men 
zoo dadelijk bespeuren : portretten van 
het kleintje... nog en nog...

Moeder kwam terug binnen met een 
schotel kersen voor de kinderen

— Waar is t ientje '!

De vrouw antwoordde zonder iemand 
aan te kijken :

— Fientje werkt in de fabriek Ze 
heeft er niet veel te doen, acht uren 
zijn spoedig voorbij, en ze heeft een 
tamelijk goed loon.

— En komt het u niet droevig voor 
in huis, nu het meisje weg is.

Met groote moeite kon ze een traan 
terugdringen, maar bekennen wou ze het 
toch niet. Ze kon over haar kind geen 
enkel onaangenaam woord zeggen.

— Ach treen, niet wanr. Ze is ’s avonds 
toch t’huis... We hebben het kind vrij 
gelaten liet is ginder op het werk veel 
aangenamer : al jonkheid. We zijn wij 
loch maar twee oude menschen, en een 
jong meisje moet al eens kunnen lachen.

Ze nam een der kleinen bij de hand 
en zei :

—  Zóó zouden ze moeten blijven, dan 
zijn ze zoo lief,. Later verandert liet.

—  Is Fientje niet braaf meer, moeder 'i.

Ze voelde .lat ze haar mond had 
voorbij gepraat, in een adem kwam het 
er uit. :

— Jawel, jawel, ze is wel braaf... 1 
maar ze is jong, en de lijden zijn ver
anderd .

— Blijft ze soms niet laat uit?

— Ja, dat is niet meer lijk in onzen 
tijd. Wij werkten thuis, de gansche week, 
en ’s Zondags bleven wc nog bij vader
en moeder, maar nu is het anders., nu 
is het anders.

Ik zag dat er een groote weemoed 
over haar kwam en ze sprak verder 
zeer weinig.

— Zoudt ge Fieulje niet kunnen ver
bieden zoolang uit te blijven ?

Ik zag dal raad haar bepaald onaan
genaam was.

— Verbieden... ze is geen klein kind 
meer en. . ze rrroet hier niet zitten uitdroo 
gen om ons aangenaam te wezen.

Hare mondhoeken beefden, hare oogen 
waren met tranen gevuld. . We zijn 
weggegaan.

Arme moeder !

* *

Ja, ze he ft wel gelijk, Fieulje is geen 
klein kind meer en moeders verbod zou 
niet meer hebben gebaat. Het kwaad is 
geschiedt, Fientjen heeft het zachte ou-' 
derlijk gezag van de schouders geworpen, 
de eerste maal, dat ze de toelating 
kreeg om uit te gaan met de gezellinnetjes.

Ze heeft smaak gevonden in het soort 
vermaak, en ze is niet meer thuis te 
houden.

De tranen van moeder noch de zachte 
vermaningen van vader hebben geen 
invloed meer op het. meisje.

Wanneer de jongelieden eenmaal die 
losse, gevaarlijke gewoonte hebben aan
genomen van het vermaak te zoeken 
builen den h uiskring, dan vinden ze bij 
vfider en moeder het geluk niet meer . 
Dan noemen ze het vervelend en saai, 
een namiddag met hen doorgebracht.

Ja, ze hebben waarachtig hel hooge 
woord en bevestigen onder alle vormen 
dat het er zeer onschuldig toegaat, dat 
er enkel wordt gedaan aan geoorloofd 
vermaak en onschuldig plezier. Menschen, 
di/‘ er aanstoot in vinden, deugen zelf 
nfet... hoe zouden ze anders in alles 
sldcht zien...

Eilaas, daarna komt er wellicht een 
dag, dal het meisje met tranen van bloed 
beweent, niet geluisterd te hebben naar 
wijzen raad... En de ouders, de arme 
zwakke ouders dragen hun deel van de 
schande. Hunne laatste dagen, die vredig 
en rustig konden zijn, worden vergald 
door zelfverwijt en groot zielelijden.

Vaders en Moeders, houdt uwe meisjes 
thuis, bij u, onder uw toezicht. Maakt 
den huiselijketr haard gezellig. Uwe kin
deren moeten hun genoegen vinden bij u.

Moeders moeteir wezen de beste vrien
dinnen hunner dochters, en alles welen 
wat er in hun hart omgaat.

Als de liefde gekomen is, hoeven de 
ouders nogmaals de eerste vertrouwelin
gen te wezen. Het is hun plicht een 
eerlijk verkeer der jongelieden in hun 
huis toe te laten.

De eerste stap is de beslissende.

’t ls beter dat het dochtertje een avond 
weent omdat ze niet alleen mag uitgaan, 
dan een leven lang Ie berouwen dat ze 
gegaan is. E l z a  W o l f .

KONFERENTIËN
Eene nieuwe konferentie is dus aan den 

gang te Londen om naar middelen uit te 
zien Duitschland te doen betalen, ’I is te 
zeggen om eenen kei het vet af t,e doen

En het refrein luidt weerom Duitsch
land moet betalen want Frankrijk en 
ook ons land : België, moeten volstrekt 
geld hebben om voort Ie kunnen

Dat refreintje is reeds aangegeven bij 
elke konferentie. Ook van elke konfe
rentie is gezegd geworden dat zij cent; 
oplossing zou en moest brengen, maar 
noch die van Washington noch die van 
Genua hebben geen de minste oplossing 
gebracht en de ontworpen konferentie 
van den Haag is gesloten geworden voor
aleer ze geopend was

Nu is er weer eene konferentie aan 
den gang in Londen ; zal ze eenen 
beteren uitslag geven, welkdanig ook 'i

De toestand is nu zoo : als de menschen 
het woordje konferentie hooren uitspre
ken beginnen ze te lachen.

*
*

Al die konferentien, die men bijeen 
roept en welke onmachtig zijn om een 
redmiddel aan te duiden, zeggen ge
noegzaam aan iedereen in welken afgrond 
al die politiekers de wereld hebben ge
stort.

Toen de oorlog uitbarstte, hebben zij,, 
hoewel ze op de hoogte waren, zoowel 
als iemand anders de schrikkelijke ge

volgen berekend van eene botsing tusschen 
de volkeren. En eens dat de oorlog aan 
gang was heelt, men voortgevochten met 
de onverbiddelijkste hardnekkigheid.

Zoo is het gekomen dat de vernie
lingen veel grooler zijn dan door Duitsch
land kan betaald worden.

Daar ligt eigenlijk de knoop van bet 
vraagstuk.

Lloyd George h ont zich bereid om 
toegevingen te doen, dat is om niet zoo
veel te eischen, als Duitschland verleden 
jaar beloofd heeft maandelijks te storten ; 
hij zou tevreden zijn met een half mil
jard pond sterling per maand.

Frankrijk, Belgie en Italie dringen 
aan op de twee miljards per maand om
dat zij hoogst noodig geld hebben en 
ze hebben overschot van gelijk want 
zooals het spreekwoord zegt :

Het is beter een vogel in de hand 
dan 10 in de lucht

’t ls hetgeen M. Poincaré heeft doen 
uitschijnen In zijne redevoering heeft 
hij aangetoond dat men aan Duitschland 
enkel vraagt de schade te betalen ver
oorzaakt aan de burgerlijke personen en 
onroerende goederen — wat op 132
miljard berekend is -.. dat men niets
vraagt voor oorlogskosten en dat men 
van die 13-2 miljard reeds 1 u2 miljard 
heeft laten vallen

Niettegenstaande dat alles heeft .Duitsch
land maar zeer onregelmatig betaald en 
het vraagt wederom uitstel, terwijl de 
schuldeisschers van Frankrijk betaling 
eisschen.

Men moet Duitschland niet tol wan
hoop drijven, zegde ten slotte de heer 
Poincaré, maar Frankrijk toch ook niet; 
als Frankrijk betaling eischt doet het 
dat omdat bet niet verder kan

Frankrijk kan zijne uitgaven niet meer 
iukrimpen en ook zijne belastingen niet 
meer verhoogen

Hij is nochtans niet volstrekt tegen het 
verleenen van' uitstel, maar vraagt dat 
die uitstel zeer kort zou zijn en dat 
ernstige waarborgen gegeven worden.

De heer Theunis, in den naarn van 
Belgie heeft in denzelfden zin gesproken 
en gevraagd dat op Duitschland gedrukt 
worde omdat de stortingen, die het dit 
jaar moet doen, daar deze voor Belgie 
bestemd zijn.

*
* *

ln de konferencie van Genua heeft 
onze afgevaardigde, minister Jaspar, 
zeer kloek de belangen van Belgie ver
dedigd ; hij heeft den doorslag gegeven, 
en later heeft Frankrijk zich bij zijne 
zienswijze aangeslolen.

De heer Jaspar is nu ook met den 
heer Theunis afgevaardigde van Belgie; 
men mag er op betrouwen, dat hij onze 
belangen krachtig zal te voor staan.

Doch, hij kan geen ijzer met handen 
breken, en moet buigen voor het onover
komelijke.

De put is gemaakt door het militarism, 
dat nu uitpakt met heldenmoed en roem, 
en hij moet. gevuld worden met. de centen 
van de burgerlijke bevolking, die daarbij ,

I nog de dooden en gekwetsten te betreuren 
heeft en de ellende te lenigen welke 
hunne verdwijning of hunne verminking 
heeft te weeggebracht.

Hopen wij, zonder er al te sterk op 
Ie betrouwen, dat de konferentie van 
Londen, ten minste een stap vooruit 
wezen zal ; het is maar stap voor stap 
dat de wereld den weg der herslelling 
zal opgaan, die over allerlei hinderpalen 
leidt.



Provinciaal Kapittel 

der Minderbroeders Gapucien van Belgie
gehouden te Aalst den 8 Augustus 1922.

UITSLAG DER K IEZINGEN :

Minister Provinciaal : H.[E. P. Raphaël van Oreye

Z. E. P. Franciscus van St Gilles 
(bij Brussel)

Definitoren :
Z. E- P. Samuel van Emblehem 
Z E. P. Benvenutus van St Michiel 

(bij Brugge) 
Z. E. P. Donatus van Welle.

Z. E. P. ValerianusvanZondereygen 
Custoden Z. E. P. Benvenutus vanSt Michiel

(bij Brugge)

Secretaris van H. E. P. Provinciaal : Z. E. P. 
Samuel van Emblehem.

Plaatselijke Overheden.

A ntw erpen  : Gardiaan : Z. E. P. Adolphus.
Vicaris : Z. E. P. Valerianus. 

B russel : Gardiaan : Z. E. P. Honorius.
Vic. : Z E. P. Alphonsus.

Brugge (S. Clar ) : Gard. : Z. E. P Rochus
Vic. : Z. E. P. Florentinus. 

B ergen : Gardiaan : Z. E. P. Michael.
Vic. Z. E. P. Paulus.

E dingen  : Gard. : Z .E . P. Urbanus.
Vic. Z. E. P. Donatus.

V ervjers Gard : Z. E. P. Richardus.
Vic. : Z. E P. Victorinus.

M eersel : Gard. Z. E. P. Benedictus 
Vic. Z. E P. Henricus.

H erenthals : Gard Z. E. P. Venantius,
Vic. : Z. E. Ignatius.

B rugge (Boev ) : Gard. Z. E. P. Benvenutus.
Vic : Z. E. P. Henricus,. 

Iseghem  : Gard. : Z. E. P. Polycarpus.
Vic. Z. E. P. Hugo.

Aalst : Gard. : Z E P. Cyprianus.
Vic. Z. E. P. Franciscus.

C iney  : Gard ; Z. E. P. Gerinanus.
Vic. : Z. E. P. Theodosius 

L euven : Gard. : Z.-E. P. Ephrem.
Vic. : Z. E. P. Bavo.

D oornik  : Gard : Z E P. Ghislenus.
Vic. : Z. E P. Seraphinus.

Emelghem-Ommegang.
Dus Maandag rond den avond, zal zooals 

voorgaande jaren den voorvaderlijken Meitak 
op Emelghem kerketoren uitgesteken worden 
om aan de bevolking van Emelghem en aan
palende gemeenten aan te kondigen dat den 
ommegang begint.

Emelghem omgang is een van die oude gods
dienstige toeloopen welke ooit in Vlaanderen 
bestonden, en die dwars door de eeuwen nog 
in wezen is gebleven. Bij het volk onzer streke 
wordt dezen toeloop gewoonlijk Peren omme
gang g-enoemd, omdat in de goede fruitjaren 
van voor den oorlog de vroegtijdige peren er 
in overgroote menigte aangebracht wierden. 
Voor eenige cens kocht men er een geheele 
mande. Droeve jongens wierpen er mede in 
de menigte volk, en die ’t vong had het. Klein 
en groot, oud en jong, van de streke moet 
naar Peren Ommegang en die te Iseghem, 
in die dagen Emelghem Ommegang niet bezocht 
heeft mag niet meêklappen.

De instelling van dezen toeloop tot O. L. 
V. ter Ruste voor de kleine kinderen die aan 
’t schreien gaan, ligt in den nacht der ver- 
ledene tijden verloren. Met de geuzentijd wierd 
dek erk van Emelghem verwoest, en met een 
geraakten al de papieren diensaangaande te 
niete. Intusschen bevindt men in geloofbare 
stukken geschreven korts na dien ongelukkigen 
tijd, dat van onheugelijke jaren de Capelrye 
gesticht was aan den autaar van O. L. V 
dat verscheidene gronden van erven aan dien 
autaar toebehoorden, en dat er tot het bedienen 
der Capelrije een hulppriester of te Cappelaan 
was, die het Capelryehuis bewoonde, nevens 
het kerkhof en den hof van den gravens vrije 
Warande.

Na de geuzen tijd zorgde Pastor Eghels 
eerst voor het heropbouwen van den Vrouw- 
choor der kerk, en onder zijnen opvolger Pastor 
Obrecht. Geheel de kerk herbouwd zijnde, 
hernam den Ommegang zijnen ouden luister 
gelijk voortijds. De processien der aanpalende 
gemeenten kwamen zich vervoegen met deze 
van Emelghem op die dagen, bijzonderlijk 
deze van Iseghem. In de jaren 1600, bezat de 
Kerk van Emelghem 4 Vormen of modellen 
die dienden om afbeelden of drukken te maken 
voorde bedevaardersdie naar Emelghem kwamen.

- Een drukker van Yperen bezat een dezer vormen 
om vaantjes te drukken. Aernhout-Huwy zilver
smid te Brugge een vorm om medalien te 
maken en eindelijk één vorm in ’t gebuurte 
van Emelghem'om koeken te bakken ten gerieve 
der pelgrims.

Over eenige jaren heeft men nog vele opzoe
kingen gedaan om van die vaantjes en medalien 
te vinden, maar bij mijn wete hebben er 
nooit geene meer ontdekt geweest ; wat de 
koeken betreft . .. !!

Bericht
aan dezen die naar • 

Einelghem-ommegang gaan
Dinsdag 15 Augusti ter gelegenheid van den 

ommegang zal de Vaartbrugge die opgetrokken 
is, neder gelaten worden.

De reis rond de wereld te voet.
Fritz Hauptman, afkomstig uit Italiaansch 

Tyrolen, onderneemt, te voet, de reis rond de 
wereld. Hij vertrok den 21 September 1921 uit 
San Francisco. Hij heeft reeds de Vereenigde 
Staten, van het Westen naar het Oosten door- 
loopen ; te Hamburg ontscheept trok hij door 
Duitschland en Nederland ; hij heeft nu de ronde 
van Engeland gedaan en is nu te Brussel aan
gekomen

De zak op den rug, blootshoofds, in kakhi 
gekleed, bezoekt de onoverschrokken voetganger 
de hoofdstad, en neemt aanteekeningen die hij

later, in de Vereenigde Staten teruggekeerd, 
’t is te zeggen rond 1926, in boek zal uitgeven. 
Voor hun vertrek naar Londen, hebben MM. 
de ministers Theunis, Jaspar en Van de Vyvere 
het album van den « globbe-trotter > geteekend, 
die reeds de meest verscheidene handschriften 
bezit, van koningin Alexandra, van Lloyd George 
tot Litvinoff.

Van Brussel trekt Hauptman naar Bergen 
en Parijs ; zijn wegwijzer bevat verder : Zwit
serland, Oostenrijk, Italie, Afrika, Egypte, Je
rusalem, Arabie, Indie, China, Japan en Aus
tralie. Zijne reis zal vijf jaar duren. Hauptmann, 

J die in de Amerikaansche mariene gediend heeft, 
is 22 jaar oud. Hij voorziet in zijne behoef
ten door den verkoop van zichtkaarten.

S T A D S N IE U W S

Katholieke Burgersbond.
Het secretariaat van den leertijd dat door 

toedoen van den Katholieken Burgersbond voor 
Iseghem en omliggende komt gesticht te worden 
is voorzeker een zeer schoon en nuttig werk. 
Het helpt immers tot het vormen van goede 
en bekwame ambachtslieden, in staat goed 
werk te leveren, ambachtslieden die eere doen 
aan hun stiel en tezelvertijd aan een schoon 
bestaan geraken.

Dit alleen zou reeds bazen en leerlingen 
moeten aanzetten van deze inrichting een ruim 
gebruik te maken.

De vergoeding welke de staat .verleent en 
die voor den baas tot 410, voor den leerling 
tot 200 fr. beloopen kan, is ook een niet te 
misprijzen aanwakkering.

Het secretariaat houdt zich ter beschikking 
den l n en 3n Zondag van ieder maand van
11 tot 12 ure in ’t lokaal, «Café Royal » 
Nieuwstraat. Daar, alsook bij M. C. Bourgeois 
de Pélichystraat kunnen alle inlichtingen be
komen worden ____________

Bond der talrijke Huisgezinnen 
Iseghem en Omliggende.

Deze bond, pas gesticht, groeit spoedig aan 
en is reeds volop in werking. Verleden week 
werd de prijsvermindering op de spoorwegen 
aangekondigd. In het Gemeentehuis kunnen de 
belanghebbenden een getuigschrift bekomen, 
met hetwelk zij zich in de statie de vereischte 
eenzelvigheidskaart voor de leden van hun 
gezin kunnen aanschaffen Aan de Statieoverste 
moet het portret 0.03 m. op 0,04 m. voorge
legd worden van al de leden, die op het ge
tuigschrift voorkomen, tenzij van de kinderen 
min dan drie jaar oud.

Er wordt ijverig gewerkt om grootere voor- 
deelen, voor de gezinnen met minstens vier 
kinderen, te bekomen Zoo we eendrachtig en 
door de macht van het getal onze rechtvaardige 
eisschen steunen, mogen we wellicht op afslag 
rekenen inzake belastingen ; ook op verzachting 
der Militaire verplichtingen. De bond behertigd 
verder de belangen der talrijke huisgezinnen 
in elk ander opzicht. Vaders en Moeders wien 
het aangaat, laat U onmiddelijk als lid van 
den bond inschrijven, bij gelijk wie van de 
leden van het Bestuur. Verleent alzoo uwe 
medewerking aan het goede doel, door den 
bond betracht. Talrijke Gezinnen van Emel
ghem en Cachtem kunnen bij den Bond te 
Iseghem ook aangesloten worden.

Hoofden der talrijke Gezinnen het zijn uwe 
belangen die we verdedigen. Welaan steunt 
den bond door er onverwijld lid van te worden. 
Heel in ’t kort is er eene groote algemeene 
vergadering waartoe alle leden zullen uitge- 
noodigd w o r d e n . _______

Fonds voor Meestbegaafden
Het fonds voor meestbegaafden is ingesteld 

om aan de begaafde behoeftige kinders eens 
studiebeurs te verschaffen die hun toelaat na 
de lagere school hunne studiën voort te zetten.

Gelijk het woord zelf zegt, worden deze 
studiebeurzen alleenlijk gegeven aan de bijzonder 
begaafde leerlingen.

Deze studiebeurzen zullen verleend worden 
met ingang van het aanstaande schooljaar, dus 
Oktober 1922.

Het zijn de ouders (of de voogd) die moeten 
de aanvraag doen aan het Stadsbestuur. Deze 
aanvraag moet vermelden welke studiën het 
kind geerne zou doen, en in welk college of 
gesticht. Bij die aanvraag moet gevoegd worden 
een uittreksel uit den geboorteakt van het 
kind, en een getuigschrift van het bestuur der 
scholen, die het kind in de laatste drie jaren 
heeft bijgewoond, bewijzende dat het kind 
waarlijk bijzondere bekwaamheid bezit.

De ouders die zulk een studiebeurs voor 
hun kind (’t zij zoon of dochter) willen aan
vragen, moeten het seffens doen. Na deze week 
is het te laat.____________

Donderdag avond kwam de genaamde Henri 
Vanden Berghe-Hochepied, Schaliedekker Sta
tiestraat in botsing met een motocykel aan 
den ingang der Kruisdreef. Henri viel zoo 
ongelukkig dat hij erg getroffen wierd aan 
’t aangezicht. Hij wierd door een geneesheer 
verzorgd in de herberg Spanje nabij de kerk 
van ’t H. Hert. _____________

— Woensdag avond kwamen twee Rousse- 
laarnaars met peerd en kar van Ingelmunster 
gereden in vollen draf Het schijnt dat die 
lieden bedronken waren. Peerd en kar kwamen 
terecht in het huis van Jules Ramon wijk 
Steeeputje. De menschen verschooten hun bijna 
dood van zulke onverwachte bezoekers.

Er is stoffelijke schade, ’t zal er op aankomen 
van een kleine geldkwestie voor ’t betalen der 
schade.

G R O O T E N  B R A N D
j in de Houtdraaierij en Schietspoelenfabriek der 

Gebroeders Verbeke, Rousselarestraat Iseghem.
De hulp der Pompiers van Rousselare met 

hunne autopomp wierd ingeroepen om den 
brand te blusschen.

I

Aan den Noordkant der Rousselarestraat be
vinden zich de woonhuizen en houtdraaierij 
der Gebroeders Verbeke.

Hun vader François Verbeke De Brabandere 
was houtkoopman en voorheen suikerijfabrikant.

Sedert eenige jaren hebben zijne zonen aldaar 
eene groote houtdraaierij opgericht, waar 
reeds voor den oorlog een groot getal werklieden 
in wrochten. Zijwaren voornemens zich gansch 
moderne in te richten, toen de oorlog uitbrak.
• Binst de Duitsche bezetting van 1914-1918 
dienden deze gebouwen tot Bouwabteilung voor 
het Duitsche leger, door de Duitschers zelve 
wierd er een groot deel bijgebouwd. Met het be
gin van den oorlog waren de Heeren Valère en 
[oseph Verbeke met hunne familie naar England 
gevlucht.

Toen zij daar eenigen tijd verbleven, zijn j 
zij werkzaam geweest in een Engelsche hout
draaierij, alwaar zij met veel belang en kennis 
de fabricatie van houten bobijnen en schiet
spoelen hebben aangeleerd.

Daar zijn zij gedurende de oorlogsjaren aan 
’t werk gebleven, en na den oorlog terug naar 
Belgie gekomen wierden hunne werkhuizen gansch 
heringericht. Sedert twee jaren heeft hunne fa- 
brikatie zeer veel toegenomen en is hun personeel 
verdubbeld

Dagelijksch komen daar groote hoeveelheden 
hout toe, die gezaagd worden, gedroogd in 
open lucht, en daarna in de droogkamer geplaatst 

I  Gansch den koer en de uitgestrekte ge
bouwen zijn opgestapeld met hout, zoodanig 
dat men er zich geen gedacht kan van geven 
welke hoeveelheden hout er zich daar bevinden.

Het is in de droogkamer dat Donderdag 
laatst rond 9 3'4 ure ’s avonds er brand ontstond.

Het alarm wierd gegeven. De pompiers der 
r stad onder het bevel der Heeren kommandanten 

Jules Vanbesien, Lucien Neirynck, Jean Bour
geois enz. waren seffens ter plaats met hunne 
bluschmaterialen.

Bij gebrek aan water en door het gedurig 
toenemen van het vuur wierd men verplicht 
de hulp der pompiers van Rousselare in te roepen 
Het was rond 11 ure toen de Roeselaarnaars 
met hun autopomp hier ter plaats waren. Al 
de putten der geburen waren reeds droog.

M Alberic Sintobin-De Busschere die op 
eenigen afstand woont stelde zijn artésische 
put ter beschikking der pompiers. Seffens deed 
hij zijn stoomtuig in beweging stellen en kon 
de autopomp van genoe zaam water spijzen 
om den brand met kracht te bestrijden.

Dank de moedige werking onzer pompiers 
kon men de aanpalende achtergebouwen en 
keuken vrijwaren, en alzoo beletten dat de brand 
die zich begon mede te deelen aan de woonhuizen, 
en den eigendom van M. Frederic Declercq-Ver- 
mote, tegen houden.

Op den koer en in het huis van M. Fre- 
derik Declercq werd er dapper gewrocht, anders 
brandde zijn huis en misschien geheel bet ge
buurte af tot aan de Kruisdreef

Het was 2 uren van den morgen toen alle 
gevaar geweken was.

Gansch de houtdroogerij en machienkamer is 
afgebrand, alsook een deel der houtstapels die 
in open lucht op den koer staan.

De schade is aanzienlijk zoo in koopwaren 
als in materialen en gebouwen.

Dank de goede werking der pompiers heeft 
men kunnen de gebouwen der werkplaatsen 
en machienzalen vrijwaren

Alles is verzekerd door de Maatschappij 
Centrale d'Assurances van Brussel.

Geen ongelukken zijn te betreuren, alles be
paald zich tot nu aan stoffelijke schade.

Eenieder beklaagt de familie Verbeke, die 
zoo diep beproefd wordt door die brandramp, 
alsook de arbeiders die tengevolge daarvan 
moeten hun werk staken.

In al zulke gevallen hoort men soms vele 
kritieken van menschen die geen ’t minste 
gedacht hebben vau den toestand der zaken. 
Het moet gezeid worden dat in de stad 
Iseghem er groot gebrek is aan water. Dit ge
brek heeft men verleden jaar zeer wel bestatigd — 
en dat gebrek blijft nog bestaan, altioewel het 
sedert eenige maanden nu en dan geregend 
heeft. Het Schepen kollegie der stad heeft j 
de kwestie van waternood reeds in menige 
zitting besproken. Er zullen waarschijnlijk hier 
en daar op de belangrijkste punten der stad 
groote waterputten gemaakt worden en langst den 
kant der Brugstraat en Markt waterbuizen geleid 
tot aan de vaart. Verders zal Iseghem eene 
autopomp hebben en zullen de bluschmaterialen 
verbeterd worden.

Het korps der pompiers verdient allen lof 
en dank der bevolking, en bijzonderlijk van 
de famielie Verbeke en geburen.

Door hun kranig optreden in het blusschen 
wierden al de aanpalende eigendommen en 
van verdere en meerdere brandrampen gevrij
waard

Aan de heeren Bevelhebbers, leden van 
’t Korps der Pompiers 

en Burgerij van Iseghem
Bij deze drukt de Firma Verbeke gebroeders 

te Iseghem hier opentlijk hunnen besten dank 
uit, om de moedige en onverschrokken hulp 
die z ij geboden hebben b ij het blusschen van 
den brand ontstaan in hun fabriek.

De Firma VERBEKE Gebroeders.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oiule bank Roiissehire-Thielt) 

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

Straatschenderij.
Zondag rond middernacht heeft men de naam

plaat met bedrijfs-aanduiding, gehecht aan het 
huis van M. Joseph Declercq-Lannoy, Groote 
Markt in stukken geslagen 

Niemand kan eere halen van zulke laffe daad.

Een schooljongen verdwenen te Iseghem.
Na vele zoeken en volgens gegeven inlich- j 

tingen is men tot nu er niet in gelukt den 
jongen Werner Geldolf terug te vinden.

Zijne verdwijning en persoonsbeschrijving j 
wierd in Het nieuws van den dag gepubliceerd, j 
Heden nog wordt de Landwacht van Gent en 
’t Nieuws van den dag gevraagd dit nogmaals ! 
over te drukken. Al wie hier over iets zou 
vernemen of kunnen vernemen wordt verzocht 
het aan zijne ouders of de politie kenbaar te j 
maken De jongen is verdwenen sedert Dinsdag j 
3 Augusti in den namiddag ; hier volgt zijn j 
signalement : Bruine klak ; zwarte vest ; blauwe i 
broek ; bleeke grijze kousen ; lage schoenen 
tvelo) één beslagen met ijzer ; bleek van wezen ; J 
draagt een blauw militair zak. Hij is 12 jaar 
oud heeft blonde haren en diepe holle blauwe 
oogen j

Onderscheidingen.
St Lucasschool — Doornijk.
TWEEDE JAAR. Afdeeling Steendrukkerij.

Penteekenen : A. De Busschere il"  prijs ; 
Joseph De Busschere ( Ie prijs). - Kleurdruk : 
A. De Busschere (onderscheiding).

Afdeeling Nateekenen van plaaster.
Avondlessen) A. De Busschere (2e prijs) ; 

Jos. De Busschere (Ie prijs).

Graveeren op steen.
A. De Busschere (Ie prijs : Joseph De Bus

schere ( Ie prijs)

Beroepsschool van Kortrijk.
In de Stadsberoepsschool van Kortrijk hebben 

de volgende leerlingen hun diploma van stoom- 
tuigleiding bekomen.

1 Vanthuyne Antoon Iseghem ; 2. Buyse Leon 
ingelmunster ; De Busschere Pierre, Iseghem.

— Daar de uitslagen onzer studenten in de 
verschillige Collegen en onderwijsgestichten 
ons tot nu onvolledig toegekomen zijn, zijn 
wij verplicht dezelfde uit te stellen om over te 
drukken tot de naaste week.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN 

Daniel Eeckhout, zv. Michel en Maria Van- 
tomme Wijngaardstr. — André Defour, zv. 
Gerard en Zulma Vanderheeren, Droogen Jan 38.
— Maria Naert, dv. Remi en,Maria Claerbout,
Boschmolens 131. - Desiré Dekeersschieter,
zv. Victor en Clemence Noppe, Kortrijkstr. 29.
— Urbain Lybeer, zv .1 ulius en Sidonie De 
Boosere, Krekelmotestr. 404. — Hilaire Dequae, 
zv. Julius en Jeannette Willems. — Joseph 
Fraeye, zv. Alphonse en Anna Verscheure, 
St Antoniusstraat.

STERFGEVALLEN :

Leon Deckmyn, vish 62 j. wed. Emerentia 
Busschaert. — André Vanneste, 3 m zv. Michel 
en Maria Houthoofd.

HUWELIJKEN :
Michel Vandoorne, Schoenmaker 27 j. en 

Margareta Dewitte borstelm 28 j. - Remi 
Werbrouck wijnh. 26 j. en Rachel Staelens, 
bijz. 24 j — Henri Beernaert borstelm. 24 j. 
en Clara Vandaele spinster 23 j.

A Studentenbond ‘ Vlaamsch en Vroom
W C

V
Iseghem

MAANDAG 21 OOGST 1922 

in de Feestzaal van “ Ons GMâenhuis .,

Tooneel- en Muziekavond
gegeven ten voordeele der arme Kerken

O D I N
DRAMA in VIJF BEDRIJVEN

N« 66
OPERETTE van OFFENBACH

Zaal 6  lj2  ure. Gordijn 7 u.

Prijzen der plaatsen 4 fr., 3 fr., en 2 fr.
Kaarten te verkrijgen bij de HH. Raf. De- 

quekere, Gentstraat en H. Dejonghe, Slabbaerd- 
straat.

Gemeente Rumbeke 
« EIGEN HEERD > Samenwerkeniie Maatschappij 

voor het bouwen van goeikoope woningen, 
te RUMBEKE

A A N B E S T E D I N G
voor het BOUWEN van 19 WOONHUIZEN 

te RUMBEKE BEYTHEM.
i ' groep Kortewagenstr. 2 huizen, bestek : 28.919 32 
2C » » 4 huizen, » : 62.976.06
3<= » » 4 huizen, »' : 73.730.86
40 » » 4 huizen, » : 68.104,36
5e » » 2 huizen, » : 28.919.32
6' » Veldstraat, 2 huizen, » : 36.747 28
7e » Beythein-plaats 1 huis, » : 19.526,44

Totaal bedrag van het bestek : 318.923.64 Fr.
De aanbesteding geschiedt PER GROEP woon

huizen. — Nochtans mogen de aanemers benevens 
hunnen prijs, per groep, ook eenen prijs voor de 
7 samengevoegde groepen insteken.

De Maatschappij EIGEN-HEERD behoudt zich 
het recht voor, de aanbesteding Bij SAMENVOE
GING toe te wijzen :

Plans, bestekken, en lastenkohier liggen ter in
zage ten bureele Hoogstraat, 3, Rumbeke. alle werk
dagen van 8 tot 4 ure.

Ze zijn te bekomen : de plans tegen 3o frank ; 
bestek en lastenkohier tegen 20 frank ; ze moeten 
teruggebracht worden ten laatste den 21 Oogst 1922.

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden zijn 
per aanbevolen brief aan het adres van den Heer 
Notaris DEVOS. Voorzitter der Maatschappij 
« EIGEN-HEERD » Rumbeke en toegekomen zijn 
ten laatste den 21 Oogst 1922.

De opening der aanbiedingen zal plaats hebben 
den 23 Oogst 1922 011110 ure ten Gcmeentehuize te 
Rumbeke.

Inlichtingen ten bureele en bij den Bouwmeester 
Heer Georges Van Kerckhoven. Drie Bruggenstraat,
II, te Auderghem.

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster

Woensdag 23 Augusti 1922, om3 ure namiddag 
in « DE CONCORDE » bij Jan Vanpachtenbeke 
te Ingelmunster.

INSTEL van eene

t  w e e : w o  o n s  t
met goed Zaailand

te l&G’£L!yïUI*ISTER, wijk Hoogte
samen groot 16 a 31 ca Gebruikt door Cyr. 
Monteyne en Gustaf Deprez, zonder pacht. 

GEW ONE VOORWAARDEN.



UIT TBR HAND TE KOOP 
EN NIEUW

WOONHUIS met POORT
gelegen Gentstr. 69 ISEGHEM.

Kantoren der Notarissen OUPONT te Ardoye 

en DAVID te Coolscamp.

INSTEL Woensdag 23 Oogst 1922, om 2 ure, 

te Ardoye, in het Oud Vredegerecht, van : 

GEMEENTE COOLSCAMP
langs de Kalsijde naar Lichtervelde.

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

Vrij eene maand na den toeslag. — Oor
logschade wordt medeverkocht. — Geene priizien 
te betaten.

1/2 0/0 Instelpenning te winnen.

MARKTPRIJZEN.

KORTRIJK 7 Aug. — Haver, 75 tot 70 
peerdeboonen, 76 tot 77 : aardappelen, 15 à 20 
Boter 12.00-13 00 fr. de k ; eieren 't st.uk, 34-35 
koolzaadolie, 275 tot 000; liinzaadolie, 235 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 108 tot 
000; koolzaadkoekeo, tot 4S ; lijnzaadkoeken 
71 ; sodanitreat, 72.00 ; ammoniak, 93 00 
suikerij, 000 tot 00 ; duivenboonen, 73 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, i2 tot 15.

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

AUTO-GAR AGE (LE LION(
Téléphoon 73

”  V U Y L S T E K E  Gebroeders z u
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, IS E G H E M .

A u to s  : F N ,  F O F t D ,  C I T R O E N  enz. 
Motes : F N ,  S A H O J L E J A , I N D I A N .

Andere merken naar keus der Klanten.

Het nieuw model FN. 15 PH. type 2200 is heden namiddag 
zichtbaar, en kan ter proef gesteld worden der liefhebberrs.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.
Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 

I I Motos, van alle merken.

8

.....

m

Boek" en Steendrukkerij — Papierhandel

J. DE BUSSCHERE-BONTE
R O U S S E L A R E S T R A A T ,  9 7  I S E G H E M .

.. OUD HUIS J. DOOM S 7 ~~ GESTICHT IN 1870

^  Pracht en gewoon werk —

A fliehen met plans voor verkoopingen 

Programma’s voor Feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 

Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz 

Alle slach van Etiquetten voor Wijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

FABRIEK YÄN PAPIEREN ZAKKEN MET EN ZONDER FIRMAS
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEUS VAN REGISTERS. MEMENTO’S EN BRIEVENKOPPIJBOEKEN 

Em ballage  papier. Fantaisie artikelen, M aroquinerie.

Aan fam ilie
leden en vrien -
den kan m en  
geen NUTTIG-ER G ESCH EN K geven dan een
.Q  \ xr A TV T 7  T TT T=>TP1\T O N V E R S L IJ T B A A R  ! o w  V U J- jx t- tL ly  e e u w i g d u r e n d  :

TE BEKOMEN BIJ U IT E R ST  P R A K T IS C H
B u s s c h e r e - B o n t e ,  R o u s s e l a r e s t r a a t ,  I s e t ^ l l  e i l l .

CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

6  0 0 0 . 0 0 0— Kapitaal 

B. Spaarkas :
1° op zicht 4.00
2° op termijn van een jaar 4.50 9/J
Langer termijn volgent overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 %
2» op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3' op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 %
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Sngelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEÜ/IAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VE3HAMSVIE dokter in geneeskunde Isenhem.

r S $ e  O r a e S /  ü e r >  le e r e r e *

is  c/e frfpcle  v an  h e f O  ogen  b lik

G e b r u i k  d e  Z . a k j k s  IR IS '
6jj zult naarde mode z ijn  en' ÎR  i S ”z a l 'u 

toelaten uwe toiletten tot het oneindige te ueranderen 

Nooit gene mislukking met I R I S

C S jn n o n n / i t . l  Oueral Verkr/jgbaar

BLOEZEN, CONüm/SONS, ROKKEN 

\ KANTE/V, 3ELE6SEIÓ]//A'TEA',fnz:

f  T I N T E N  1 I INOIEN Gij HET U NIET KUNT «ANSCHAFFEN

SCHIJF : I R I S  
Aqspacfy Laaq,l^j0 ,Bf^üs3 EL.x M  h\\

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

Kantoor van den Notaris

LE CORBESIER te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

W O O N  HUIS
met medegaande erve 

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

Gebruikt on vergeld door de Burgerlijke Godshuizen.

Zitdagen :
INSTEL op Dinsdag 29 Oogst 1922, 
TOESLAG op Dinsdag 12 September 1922,

telkens om 3 ure namiddag ter Zittingzaal van 
’t Vredegerecht te Iseghem.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

UIT TER HAND TE KOOP

Ken schoon kloek WOONMUiS
met land omhaagd, 

gelegen te ISEGHEM, Boschmolens langs den 
Steenweg, n° 257. Seffens beschikbaar.

U n ion  & P révoyance.
Spaar- rente- levensverzekering

en lijfrentemaatschappij.

Naamlooze Vennootschap ten kapitale 
van 10 millioen.

Yraagt Vertegenwoordiger voor Iseghem 
en omliggende Gemeenten.

Schrijven Bureel van ’tB lad .

Uit ter hand te koop :

Ken groot schoon WOONHUIS
met MAGAZIJN en HOF, staande en gelegen te 
Iseghem, Rousselarestraat. 348, recht op de Pa
terskerk : Onmiddelijk in genottreding.

Eene partij Land dienende voor Bouwgrond
Een Perceel BOUWGROND gelegen langst de

Man del straat.
Alles gelegen dicht bij elkander en met uitgang. 

Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij den 
eigenaar, Rousselarestraat, 348, Iseghem.

P A S T E I B A K K E R I J

Opvolger van het oud Huis

A. VANDERMEERSCH

Gentstraat 3, ISEGHEM.

Bericht hierbij eenieder dat hij de welgekende 

Pasteibakkerij VANDERMEERSCH voor eigen 

rekening heeft overgenomen, en beveelt zich 

verder aan voor het bakken van alle slach van

PASTEI- en SUIKERGEBAKKEN
Ook te verkrijgen eiken morgen vanaf 7 ure,

versehe PISTOLETS en KOEKEN
welke op aanvraag ten huizen besteld worden.

Verders kan men in mijn winkel alle slach 

van DESSERTS, BISCUITS,PRALINES, FONDANTS, 
DRAGEES en CHOCOLADEN bekomen

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlapdeghenï-Behaeghe
Groote Markt, 21. ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Studie van de Notarissen LE CORBESIER te 

Iseghem en VANDE MOORTELE. te Gent.

Openbare verkooping van

Woonhuizen en Bouwgronden
gelegen te ISEGHEM Meenenstraat en Vanden 

Bogaardelaan.
Verdeeld in 52 loten. 

ZITDAGEN :
O VER SLA G  V rijdag  18 Oogst 1 9 2 2 , telkens om 

3 ure namiddag, in de gehoorzaal van het Vre
degerecht « IN DE HERT » Marktstr. te Iseghem.

i/x o/o Instelpenning — Recht van Samenvoegingen.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen Bank G-DE L A E iR ^  & G° Naamlooze Maatschappij 

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N °  1 en N °  250

^ G k E I I S r T S O I E ^ ^ P F J B I I N r  :

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

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A J L J L E  J B A N K V E H H I C M T I N G E N
Depot rekecing op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 %> op 5 jaar zniyer yan lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN e n  FABRIEKEN
A l le  slach va n  huizen A utogè ne-S oud ure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

W erkhu izen  DELiCOURT, 44, Zaidlaan, Brassel
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H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHKM.

C0R5ET5

HD © IïSS£&

BRUXELLES

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende C O R SE T S  m erk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

2 *  «  5
BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

______  voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GEVRAAGD
bij de Firma Antoone SINTOBIN Meenenstr. 8

C.oede lïorsteJtreksters
voor op de fabriek en ten huize. Alsook

LEERJONGENS. Standvastig werk. 

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

G e v r a a g d ,  bij E miel  DECRU Nieuw

straat. Goede Metsers aan 3 fr. per uur.

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

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOI’ l’ER OCCASIE een grooten schooiien 
KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw met 4 
spelen, aan zeer voor.leeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’I blad

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

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 

Stoommachien demi fixe Wolf, in werkingen 

zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 

Verbrugge Meulebeke

GEW AARBOR GD  GEW APEN D  BETON

4

(lepresle ( imentbuizen op alle wijden 

CITKRNS en RKIKPUTTKiV van gelijk welken inbond
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

flmand Denys-Hoebepiedf
Dweersstraat, 17, IS E G H  E M

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

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

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

Apotheker Vermandere’s MARVOL geneest snot ( 2.50 en 5 0)

Apotheker Vermandere’s ARSYLOL geneest pokken | de flesch

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

G. H O E T -A N N E , opticien,-StAmandstraal 8, KOUSSKLAKK
Waarom wordt het huis, 6 . Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer bn 
meer aanbevolen ?

1° Ómdat 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 ran lf> jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Oradat het huis voorzien is vau uitgelezens glazen en alle verschillige modellen vau bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, eu waarvan de prijzen buiten alle coucurentieën zijn. Glazen, op recept der
H H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met tijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERI’K.IJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoouen keus jumellen, lougues-vues, barometers en kunstoren; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wearers. Loupen voor wevers, enz..

G ER VI HIN HOET reist niet meer, doch is alle dage teu zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo u
of hoegenaamd geene reizigers.

Men Lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraal 8. tegen de Nourdstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerki ng

S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de 1 latste uil vinding (zonder pl uit, 

----  Herstellen van Gebitten euz

On demande pour Banque, employés 
ayant notions de Comptabilité 
Faire offre avec exigences au Bureau du Journal.

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

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

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKERIJ 

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodig zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSFNS
Pi'incessestraal, 56, Emelghem.

0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen. voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzort’d werk en spoedige bediening aan vuur- 
deelitre voorwaarden

Turners
! voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 

met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  ,,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

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

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

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

MOEDERS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie
oninoirelijk

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, <34, ISEGHEM

J ava Bterk — Oubbel Sterk 
Westminster Stout 

Schoth-ale — fâle-alp. 
V e r k o o p  v a n  A V  i j  n  e  n

HANDEL in KOLEN.

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

Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

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

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

Magazijn van KANTEN in a lle  slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

Te koop COFFFEFORT hebbende eeno hoogte 

van 1 50 m Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

H O U T

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

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

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders

V  o o r  1  j a i n e u  a  »1 a . f  - 4 5  !■ ' 1-

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER. 

l n  w o l l e  ( G a b a r d i n e  3 8  K r .
TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
B r u g s t r a a t .  6 .  I S E G H E M .

IIU ISTAX VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 IScGHEM
B rillen, P in ce-N ez, B a rom eters  

Jumellen, V errekijk ers
Wij berichten het publiek dat de receplen der 

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

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

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P  E D I  G E  E N  T R O U W E  B E D  I  E N  J N U . 

In ’t groet en in ’t klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
P É L I C H Y S T R A A T ,  1 2, |S £ G H E M .

recht over St Hiloniuskeik

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c’est la

“ F O R D „
T H E  U N I V E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :

Touring 4-5 places avec démarreur électrique 
et jantes amovibles . fr. 8.950.00

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

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

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

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

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

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, COURTRAI

-------- T é l é p h o n e  3 0 6  ----------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

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

Dépôt régional d’Essence SINCO-GASOLINE.

AI b . V A \ N liSTK- V AM lOUTTI.
Tafelhouder (Traiteur)

—  G e n t s t r a f î t  3  5 .  I S E G H E M
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u t t e - N e y i ' i n c k  v a n  R o u s s e l a r e  

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW en 

GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

E L K E N  V R I J D A G

Stokv isch  en M oluw e

ook Versehe Viseli 

Droom; en lnm*lemle llarinutJ o  o  *

16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

W I L T  GIJ
goedkoop en naar de 

laats Ie mode gekleed zijn
WENDT U TER TROUWE BIJ

DELANNOY-DEMEY
in hot huis CINEMA PATRIA 

Groote M a rk t, 4 , 1FE G H E M .

Ik  aanvaard ook stoffen voor liet maken van 

kostuimen — Spoedige bediening. — Ónmoge

lijke concurentie — Rouw in 2 1 uren

Kom zien en du rf verzekeren dat iedereen tevreden 

zal zijn

Men vraagt LEERJONGEN of HALVE GAST 

Om uit gemeenzaamheiJ te scheiden

Over te nemen 

eene Stoom borstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelogen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A Lot' 
TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven ^onder 
de letters PAX, postljggende te Brugge.


