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Zoete Jesus is geboren
Der H erders-Kerstnachtl ied je

, Mvz. D. Fr. Treuin.
r?® s ! wat gebeurt.in 't dal?

IV  c l  Wat ^ebeurt in 't dal !...-L>e schaapjes zien onrustig op
Naar gindschen heuveltop !...

1 Ç“ s.ch c]e hemel staat vol licht,
Als o ij een grootsch* belicht !..;

En z ie t! er daalt eene englenschaar 
Ĵ n zingt zoo wonderbaar :

Hosannah ! looft den Hemelheer ! 
r, -■ aJ Jesus daalde neêr !

J orengt op'aard’ , Gods zegen meel 
bn  aller heil en vree !

Gaat,, Heiders, gaat naar Bethleëm 
ü  ! gaat naar Bethleëm !

Daar ligt nu Jesus [in een . stal,
In  eenen armen Jstal ! ..

Aanbidt vol liefde ’t godd’lijk Kind.
Dat ge in een 'kvihiV ' 'i-'di ui een.-ünim- ------------ — —

-- kt| iiaiauii zeem en wol en melk —
Een gul geschenk van; elk !

Eu kwamen zoo in d'annen stal
Ginds verre in 't Eenzame dal !...

Zij knielden voor liet Kindje neêr.
Dat loech zoo goddelijk teer ! ..

En Jozef en Maria zoet
Bedankten uit ‘i gemoed !

En os en ezel knikten meë 
3ij aller zif'lebeè !

En uit den hooge, klonk het weër :
Hosannah ! looft Jen Heer !

P. P. Denys.

Rond den Kerstblok0’.
Kerstverhaal.

Wij zaten rond den heerd en warmden aan 
eenen elsenstok die te laaien lag daf geheel 
het huis er klaar van van was. In denhoek, 
op zijnen oudewetschen zetel zat grootvader 
aan zijn pijpken te trekken en rond te zien 
of al de kinders hun manieren hielden.

Wat wilt gij van eenen hoop jongens, die met 
rooi gebroekt of gerokt, boven het hoofd van 
groote menschen willen zien Doet ze stille zitten, 
als gij kunt. Doch grootvader kon dat. Het was 
een oude soldaat die Napoleon gediend had ; 
zijne oogen dwongen, en een woord was genoeg 
om al de bubbels op hun vierkante te brengen.

Nu, het was Kerstdag en de goddelijke diensten 
waren gedaan. Buiten kloeg de wind, de sneeuw 
lag op de daken-Jen^de sterreniglariëden met wol- 
venoogen op het wit tapijt dat den grond bedekte,

« Grootvader, als ’t u belieft, vertel uw ver- 
tellingschen ; 1 gij hebt een beloofd voor dezen 
avond rond den kerstblok »

« Het is waar, » zei hij daarop, « en belofte 
is schuld. »

En hij .klopte zijn pijpken uit, stak het in 
den ring van de vierweere, droei hem in 
zijnen zetel en peisde

*
* *

« Maar wat den bliksem wilt gij dat ik verteile ? 
Van hft kindeken Jesus ? Gij weet het zoo wel 
als ik. »

« Maar grootvader toch, gij zijt soldaat geweest. 
Qij hebt zoovele gezien en tegengekomen Vertel 
eens van uwe gevaartenals gijjNapoleondiendel ».

« Gij vraagt dat, ’t is wel maar en weest niet 
benauwd »

« Het was geheel op het einde van den oorlog 
met Spanje, ik miek kennisse met een Korsi- 
kaan en trok mede naar zijn eiland. Gij weet 
zeker niet waar die streke ligt, ’t en doet er

(1> Kerstblok of Kersttjok. Groote renting of 
boomtjok. die men eertijds in den Kerstnacht op 
den heer t deel branden terwijl men naar de 
na htmis ging, om dan, neêr’’ thuis gekomen, zich 
Ie warmen Die dikke tjokken hielden trouwens 
lange vuur

niet aan. En, dat volk van Korsika is vechters- 
volk, zij staan altijd met de wapens in de hand, 
gereed om te strijden tegen wien hem te naar 
gaat ; zij leven in arme kleine hutten en zorgen 
maar voor hunne dolken en geschot Zij kennen 
geene rechtbanken, doen hunzelven recht en 
wraken somtijds op eene wreede wijze het 
minste ongel ij k dat hun aangedaan wordt. Ik 
was misschien nog geen tien dagen bij mijnen 
vriend, toen ik ooggetuige wierd van hetgeen 
ik u ga vertellen.

• Ik was bezig op mijn armtierig zolderkamertje 
toen ik al met eens buiten hoorde roepen en 
tieren. Ik liep seffens naar beneden en zag 
daar iets dat schrikkelijk was.

« Rond de twintig mannen stonden met ge
weld te twisten voor het huis; aan hunne 
voeten lag een man, den schedel verbrijzeld, 
badende in zijn bloed : het was mijn vriend 
die daar dood lag vermoord.

« Bleek, bevlekt met bloed, stond zijn vrouwe 
rechte bij het lijk Zij versmachtte bijna, hoe 
moedig zij was, in hare kreten van wanhoop ; 
maar, onbedacht riep zij haren oudsten zoon 
bij, toogde hem zijnen vader.

« Zweer, Marco, » zei zij, « dat gij den 
moordenaar overal zult vervolgen : gij kent 
de wetten van ons volk, het recht van straffen 
behoort u toe. »

« En hij, de arme jongen van twaalf jaar, 
vooraleer het jawoord uit te spreken, smeekte 
zijne vrienden hem ten allen tijde bij te staan 
om den moordenaar te vervolgen.

« Gij weet misschien niet, » antwoordde de 
hoofdman, « dat Kerstavond en Kerstdag de 
eenige dagen des jaars zijn waar het verboden 
is wraak te plegen. »

« 't goed, nernain Marco, zijn blond hoofd 
moedig verheffende, « de toekomst is aan mii : 

Jen a'rm en de macht van eenen man hebbe ;
dat niemand aan den plichtige roere, ik be
waar hem voor mij »

« En, snel gelijk de bliksem, greep hij den
dolk van den vermoorde, dopte hem in het
bloed, en z voei hem in de richting van den 
Ronden berg, waar de laatste der ondergaande 
zon op schongen.

** *

« De vader van Marco was in t vist gerocht 
voor een hoekschen land met eenen zijner 
gebuurs Deze was een ruwe ;en oploopende 
kerel In zijne haastige woedexhad hij geslegen 
en gesteken, maar bloei ziende stroomen was 
hij verschrikt weggeloopen en hem gaan ver
duiken in een der holen van den berg.

« Ik zag Marco geerne, zoo geerne als 
ik u zie, kinders Om hem aanjd ie  pijn
lijke plaatsen te onttrekken, vroeg ik aan zijne 
moeder om hem voor eenigen tijd met mij 
te mogen medenemen. De ongelukkige, na 
wat gedubt te hebben, stemde toe.

« Wij gingen weg ; ’t is omtrent zeven-en 
veertig jaar geleden.

« Drie maanden later stierf de moeder van 
Marco. De jongen was nu alleen, overgelaten 
aan mijne zorgen.

« Zeven jaren gingen voorbij ; Marco.J was 
een deftige jongeling geworden, groot en sterk 
van armen.

“ Doch daar kwam een dag dat hij ’de land
ziekte kreeg 

« Laat mij naar mijn vaderland terugkeeren, » 
vroeg hij.

« Waarom, Marco P *
« Niets kan den geboortegrond doen vergeten 

daarenboven, ik heb nog eenen plic'it te ver
vullen »

« En welk een ? »
•• De wraak die ik moet nemen. Hebt gij 

het dan vergeten ? »
« Hoe zijt ge nog slaaf van hetgeen ge zoo 

woest en zoo haastig gezworen hebt ? »
« Nog een weinig. Doch ik wil allesdns tnijn 

vaderland waderzien. »
« Ik ga mede met u ; tnaar gedenk dat gij 

christen mensch zijt en bijgevolg vergeven moet.»
« Ik zal trachten. »
« En wij reisden naar het vaderland van 

Marco Het was winter ; de bergen lagen met 
hunnen sneeuwmantel aan. de wegen waren 
hard vervrozen en in de lucht zweefde een 
dikke koude smoor : eene vereende streek voor 
wien ze de geboortestreek niet is.

« Wij gingen en kwamen aan het dorp waar 
ik eertijds woonde, waar Marco gewonnen en 
geboren was.

« Stil ! » zei al met eens Marco, « het is hier »
« En met den vinger, toogde hij een huis dat 

groot en schoon was, en waarbinnen wij snaar- 
spel hoorden

« W ij naderden zonder geruchte, en keken
door de spleten van den venster.

. « Zie, » sprak Marco, al op zijn lippen bijten
en zijne vuisten sluiten, « daar zit de moor
denaar mijns vaders. Alles is hem meêgeslegen, 
hij is rijk, gerust, geëerd misschien, kinders 
spelen rond hem ! En ik, wat blijft er mij 
over? Noch huis noch t’huis! nog vriend, 
maag.. . Ah ! aan mij is ’t nu vän te moorden 
en te doen weenen. »

« Hij wilde binnen springen, doch ik hield 
hem tegen. Iemand binnen hoorende die de 
stilwijgendheid vroeg, luisterden wij.

« Vrienden, » sprak de stemme, vooraleer wij 
de geboorte van 't Kindeken Jesus vieren moeten 
wij bidden—  bidden voor een plichtige dien 
ik niet noemen moet. bidden voor eenen ge
storvene die gij niet gekend hebt, bidden ook 
voor een armen wees »

« Marco beefde geheel zijn lichaam door.
« De snaren roerden zuutjes een landdeuntje ; 

de vrouwen bogen het hoofd, en allen, als uit 
een mond, spraken de naam van Marco en 
zijnen vader uit 

« Daarop begon de feeste, feeste voor de 
ouden, feeste voor de jongen.

« Marco’s keel neep toe van wraak en van 
woede ; ’t docht mij alzoo ten minste. Voor
aleer ik het zag, had hij de deur open gesmeten 
en hij stond te midden zijner vijanden 

« Bij zijn binnenspringen viel de vader van 
zijnen stoet ; anderen liepen rond om hunne 
dolken.

« Marco, de armen gekruist, onbeducht rond
ziende, naderde traagzaam den moordenaar.

« Deze stond op en stamelde :
« Gij zijt in uw recht ! Ik weet het, voor 

ons volk, voor een Korsikaan is de wraak 
jd opperste, de heiligste der plichten, 
en bedaard, daar is iets ueiei, ntrib mrogCT-
dan de wraak. »

« Wat dan »
« De vergiffenis... Sta op ; ik kwam om uwe 

misdaad in uw bloed uit te boeten, maar het 
is Kerstdag, en uit liefde tot Jesus, in ’t krib
beken geboren, vergeef ik u. »

*
* *

Grootvader had uitverteld ; hij stopte weer 
zijn pijpken, stookte aan den laaienden elzen- 
blok en horkte naar hetgeen wij zeiden over 
zijne vertelling.

« De engels kondigden den vrede aan voor 
den hemel en voor de aarde, » zei hij tot opsluit ;
« wat kan de kranke mensch beter doen dan 
dien vrede ontvangen en alle gevoelens van 
wraak rouwhertis nederleggen voor de voelen 
van het kindeken Jesus in het kribbeken ? »

De Vlaamsclie HoopcM.
Na woelige en rumoerige Kamerbesprekingen, 

werd eindelijk in zitting van Dinsdag namiddag, 
het grondbeginsel gehuldigd van het Vlaamsch 
hooger onderwijs, en door de stemming van artikel
I van het gewijzigd ontwerp Van Cauwelaert, be
treffende de vervlaamsching der hoogeschool van 
Gent, liet men aan de eischen en wenschen der 
overgroote meerderheid der Vlaamsche bevolking, 
recht wedervaren.

De verkregen meerderheid, ter stemming is niet 
groot ; zulks moet overigens ook geen wonder 
baren.

Wat alles werd niet in ’t werk gesteld om de 
stemming der vervlaamsching te beletten ! Wat al 
beleedigingeu, verdachtmakingen, leugenachtige be
weringen werden den Vlamingen niet naar het 
hoofd geworpen !

Wat misbruik werd er niet gemaakt .van het 
heilig princiep der Belgische eenheid en nationa
liteitsgevoel, om de Vlamingen die enkel strijden 
voor hun recht, te doen doorgaan als scheurtna kers 
in het vaderland, als vernielers van de glorie en 
den roem, door de beide Belgische broeder-volks- 
stammen, in den vrijheidskrijg verworven !

Niets heeft gebaat : Het recht zegeviert !
Belangrijke toegevingen werden van Vlaamsche 

zijde gedaan, en het blijkt klaar dat de Fransche 
kuituur, in weerwil aller verkeerde vooruitzettingen, 
in Vlaanderen niet het minste gevaar loopt, De 
Vlamingen begrijpen hun belang ; De Vlamingen 
willen den broederband niet verbreken, die hen 
met den Waalschen stam saam verëenigt in het 
gemeenzame va Ierland. Zij willen hun recht, maar 
zien ook de plichten in van het oogenblik.

Eene ruime plaats blijft aan de Fransche taal 
voorbehouden in het hooger onderwijs in Vlaanderen.

Verblind zijn zij, door haat en verbittering, die 
daarin geen bewijs willen zien van verzoenings
gezindheid, van erkenning der rechten van elkeen.

Mochten hunne oogen opengaan, en mochte de 
heldere zonne die thans in Vlaanderen ter kimme 
komt te rijzen, aan de verdwaalden de breede 
baan aantoonen die het Vlaamsche volk tot zijne 
geestesverhefling opgaat, tot zijne hoogere ontwikke
ling, niet alleen binnen het enge gebied zijner 
eigene taalgrenzen, maar ook in den wijden kring 
der wereldkennis en wetenschap

Verkregen recht baart kalmte en rust : Gelijk
heid' baart broederliefde. Broederliefde baart een
dracht ; Eendracht baart macht en vooruitgang.

Mogen alle Belgen, Walen en Vlamingen, zulks 
begrijpen, dan wordt de dag van 19 December 1922 
een zegedag niet alleen voor Vlaanderen, maar ook 
en vooral voor Belgie.

De M A N D E L K O O R .
O:er het Sint Ceciliafeest der Maatschappij 

“ De Mandelkoor ,,, ontvingen m ij de twee vol- 
gende bijdragen :

« De Mandelkoor » vierde Maandag laatst ! Spijts 
het slechte weder, waren « de Nachtridders » vroeg 
te been, en kwamen de Bestuurleden beurtelings 
wakker maken met hun schoonste liederen waar
van de zoetaardige rijthmus en gezapige woorden 
verwittigden dat ze heel gerust hun morgendtuksken 
mochten uitslapen ! — « Goeden Nacht ! — zoo 
klonk het, - slaap zacht,.., droom zacht,... Be
minde !... »

Te 8 1/2 uren, zong «de Mandelkoor» een 
prachtige muziekmis. — Jammer dat zoo weinig 
liefhebbers van kerkmuziek, — en ’t zijn er toch 
van langs om meer in Iseghem — die uitvoering 
bijwoonden ! . 40 leden gingen ten offer ; (ter 
jare moet er 60 zijn !) — Jonkheden, liefhebber’s 
van nut en vermaak, kunnen daar een deugdelijk 
verzet vinden in een treffelijk gezelschap

Na verschillige Leden t’huis bezocht te hebben, 
wierd te 1 ure een feestmaal opgedischt in ’t Lo-

bereid en zoo aangenaam opgediend f  — Welzulten 
maar niet zeggen wat we daar al gekregen hebben, 
om aan de lekkerbekken zelf, het water niet te *  
doen in den mond komen !... — Maar tusschen 
in de spijzen kregen we anderen kost ! — Bestuur
leden, Eerevoorzitter M. Emile Vanden Bogaerde, 
Voorzitter, M. Camiel Vanden Berghe, Ondervoor
zitter M. Cyriel Sintobin, de spille, de ziel van 
«de Mandelkoor », E. H. Onderpastor Proost, 
spraken den lof van de Leden, van den Bestunrder 
Heer Jules Clement; er wierd een genegenheidswoord 
geuit voor de twee duurbare afgestorvene Leden,
HH Pieter Scheldeman en Pieter Bourgeois, en 
de verschillige aanspraken trachten elkeen tot het 
gedacht dat we, hoewel fier zijndo over «onzen 
Mandelkoor » waar verscheidene nieuwe jonge Leden 
bijkwamen toch nog verder kunnen geraken, met 
goede instemming en verstandhouding tusschen al 

de Leden.
Wat er verders op het Feest gebeurde. Dat bleef 

in ’t Cabinet van.’t Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken : ’t was onder ons ! Florent Naert was 
Minister ; hij gaf een volledig en zeer lang relaas 
over geheel zijn ininisterieele werkingen, dat met 
vele wijzingen en nog meer onderbrekingen wierd 
goedgekeurd, met de belofte dat te naaste jare,
— als ’t God belieft, zijn verslag, nog veel langer 
zou zijn ,... « van ’t hof tot aan ’t kasteel », zei 
Florent !... —

We bedanken meteen al de zangers-liefhebbers 
die ons vergast hebben met hunne opwekkende 
en aangename nummers, inzonderheid de jongere 
die zich voor de eerste maal met zooveel durf 
lieten hooren en de « Emelghemsche Vrienden », 
die met een bijzondere « Ovatie » begroet wierden 
door den Heer Voorzitter omdat ze ’t zoowel ver
staan dat Emelghem en Iseghem e'e'ns kunnen zijn 
en blijven, en elkander voor kunst en liefhebberij 

ondersteunen
Er wierd ten slotte stillekens een gedacht uit

gedrukt De Leden van « de Mandelkoor » kunnen 
een Plechtige Mis zingen; en ze bewezen, Maandag 
laatst, dat ze dat we'l kunnen ! .. Waarom zouden 
ze, in overeenstemming met de Kerkzangers, die 
de Hoogmis ’s Zondags, en de Plechtige Missen 
op de feestdagen zingen. — waarom zouden ze 
hunne stemmen niet samen in Harmonie brengen 
tot het opluistereu van onze godsdienstige plech
tigheden ???...

Alle maatschappijen hier ter stede die muziek 
behertigen, hebben als naar gewoonte Cecilia gevierd,
De reeks komt Maandag laatst op waardige wijze 
gesloten te worden door een der oudste muziek
maatschappijen van stad, « De Mandelkoor. »

’t Is nu reeds 64 jaar dat deze Koorzangersgilde 
gesticht wierd. Bij enkele jaren van iet of wat 
verslapping, heeft zij veel jaren van bloei en glorie 
in haar guldenboek aangeteekend.

Velen zullen zich nog herinneren hoe, eenige 
jaren voor den oorlog, het vijftigjarig bestaan 
gevierd werd. Dan was het volop feest in onze 
stad en niet zonder reden waren de leden fier 
op hunne maatschappij.



Niemand zal het verwonderen dat ook de Man- 
delkoor onder de oorlog veel geleden heeft, zoo 
ten anderen aile maatschappijen die de kunst 
beoefenen. De menschen waren dan te veel be
kommerd met voedsel en kleederen, en veel te 
benauwd voor bommen, grenaten en Duitschers 
om nog aan koorzang of iets dergelijk te denken. 
Maar God dank de oorlog is voorbij ; alles her
neemt ?ijn vroeger leven, en de Mandelkoor ook. 
In ’t avondfeest dat hij laatst gaf, heeft hij reeds 
blijken gegeven van heropleven ; en nu ter ge
legenheid van St Geeiliafeest, heeft hij laten zien 
en hooren dat hij niet alleenlijk leeft maar zelfs 
bloeit. Het was goed te bemerken als onze leden 
door stad trokken dat ze fel aangegroeid waren 
in getal, en de zangen die ze uitvoerden bewezen 
genoeg dat ze bloeien ; niet enkel in getal maar 
ook in kunst Van ’s morgens, nog voor ’t krieken 
van den dage, waren ze r< eds te been, om hunne 
bestuurleden eene serenade te geven, en ’t was 
een serenade in regel, gezangen in partijen met 
begeleiding van harmonium, ’t Is mogelijk dat 
sommige slapers, in hun rust gestoord., ne keer 
grolden, maar ’t liet daarom niet van een wonder 
schoon effekt te maken, zoo in ,de stilte van den 
vroegen morgen, Mijnheer Moenaert, die dees zan
gen voorbereidde en bestuurde, haalt er eere van.

Gedurende den dienst in de kerk, werd een drie
stemmige mis uitgevoerd door de leden onder de 
kundige leiding van onzen bestuurder, den Heer Ju 
lien Clement,’t was waarlijk prachtig en aandoénlijk. .

Na een jaar regelmatige herhalingen en menig
vuldige uitvoering, en bijzonder na de vroege 
morgendkooren en plechtige mis, hadden onzen 
leden voorzekers een schoou noenmaal verdiend. 
Dit zijn wij dan ook rond een uur gaan zopken in 
ons lokaal het «Oud Stadhuis», en zijt er zeker 
van, wij liebben het er gevonden, waarlijk smake
lijk overvloedig en gezellig. Onder de gerechten, 
werd als inzet het- gelegenheidslied der Maat
schappij gezongen door M, Cyriel S>ntobin, onder
voorzitter der Maatschappij, waaraan twee nieuwe 
kouplets worden bijgevoegd den E H. Proost 
De Baecker en de Heoren Emiel Vandenbogaerde, 
Camiel Vandenberghe en Firmin Vandekerckhove 
ter eere, en tot,,dauk aan de menigvuldigs op
offeringen die zij voor de MandelkoOr doen. Daarna 
gaf de ondervoorzitter een prachtig verslag over 
de drie verloopen jaren, waarin hij bijzonderlijk 
zijn vreugde, terzelvertijd die der andere bestierleden 
te kennen gaf, over den weg di-e de Mandelkoor 

thans bewandelt
’t Was wel te zien dat het smaakte, immers, 

spijs en drank ,’t was al om ter best en begoten met 
eene saus van gemeer.de broederlijkheid en deftige 

gezelligheid
Ook werd er menig liedje gezongen, zoowel door 

nieuwe als oude leden. Het ware ons onmo/elijk 
alles aan te stippen, toch zeggen wij dat Ooievaar, 
Tante Mina , Hemelhuis, Landman, Marleentje, 
de Blauwe Iiie l, enz. enz , veel bijval genoten 
hebben en bijzonderlijk de kluchten van onzen 
Florent, die waarlijk in zijn element was.

Door den E. II Proosten M. E. Vandenbogaerde, 
werden eenige gemoedelijke en aanmoedigende woor
den gesproken : tot Bestuur en leden, en de beste 
wenschen uitgedrukt voor-den groei en bloei der 
Maatschappij Hopen wij die wensch te zien ver
wezenlijken; en lange jaren de Heeren Voorzitters in 
bloeiende gezondheid in ons midden te mogen bewaren 

Het was zes ure als wanneer er aan gedacht 
werd dat de leden nog ne post of twee te doen

UgßAS P u M im U  >r u i r ’i ê F ^ i ï ^ V ^ V e n  7i\n
rond 10 ure on half naar het lokaal terug te keeren, 
waar wij ons tot aan het politie uur deftige leute

- gemaakt hebben en ons allerbest verzet.
Ja waarlijk zoo een feestje doet deugd, lang 

nog zullen de leden er met genoegen aan terug- 
denken en ’t zal ongetwijfeld eene aansporing zijn 
om ieder zijn plichfr als getrouw lid zooveel mo
gelijk te vervullen. Zoo zal onze maatschappij al 
beter en beter haar doel bereiken ; ontspanning 
zoeken in ’t beoefenen der kunst, ontspanning 
welke de lede,n al beter en beter zullen genieten, 
naarmate zij zich zelf ontwikkelen in de edele 
kunst van ’t gezang.

Nu, nogmaals dank aan allen die medegewerkt 
hebben, door ’t welgelukkeu vau ’t feest, eu bij
zonderlijk een woord van dank van wege al de 
werkende leden, aan onze heeren voorzitters Cam. 
Vanden Berghe en Firmin Vandekerckhove alsook 
gansch het bestier.

Eenige Leden.

Het feest in den Bond der fnvalieden.
Zondag laatst was het feest bij onze Invalieden. 
Reeds van in den voormiddag waren zij voltallig 

bijeengekomen in hun lokaal « De Gouden Leeuw », 
Gentstraat om vandaar stoetsgewijze met Muziek 
en Vaandel naar de Hoogmis te gaan.

Om 12 1/2 nam het noenmaal plaats, in voor
noemd lokaal waartoe een 6 ötal hadden ingeschreven 

Om 2 12  ure in den namiddag ving het Sint 
Niklaasfeest aan uitsluitelijk de kinders van de 
Invalieden met deze van de Oorlogsweduwen 
on Burgerslachtoffers aangeboden.

Niet min dau 120 kinders ontvingen er uit de 
handen van St Niklaas (den Heer Albert Eeck- 
hout) eenen schoonen prijs Het feest was waarlijk 
van groote belangstelling voor onze kleinen en 
verwekte grooten bijval bij de ouders, moe Iers 
en andere aanwezigen. De St Niklaas was prachtig 
in zijn rol Het feest was on) 4 1/2 ure gedaan 
en de kinders verlieten wel opgeruimd de feestzaal.

Om 5 ure was het tooneelfeest de makkers In 
valieden met de leden van hun huisgezin kosteloos 
aangeboden. Onder de aanwezigen konden wij de 
Dames Eer?voorzitsters van den Bond der Invalieden 
met de Heeren van het steunkomiteit aanstippen 

Op het programma waren eene reeks prachtige 
nummers dewelke door de Tooneelmaatscbappij van 
de V. 0. S « Hulp en Troost » op eene meester
lijke manier werden voorgedragen Het , weze ter 
hunner eere gezegd want spijts vele tegenkan
tingen blijven onze moedige tooneelspelers voort 
ieveren tot grootoren groei en bloei van hunne 
Maatschappij.

Het welgelukt feest liep rond 8 ure ten eir.de 
en den heer Jules Leenknecht, Voorzitter van den 
Bond der Invalieden bedankte de vergadering in 
naam van het Bestuur voor hare zoo talrijke op
komst ; stuurde ook een woord van dank aan 
de zoo jeugdige Tooneelgilde V. O S onder de 
leiding van den Heer Pil-Deman voor de bereid
willigheid welke zij getoond had om het feest 
wel te doen gelukken 

Een bijïonderen da'.k nog zegde hij aan de 
Dames Eerevoorzitsters en do Heeren van het 
Steunkomiteit voor al hetgene welke zij gedaan 
hebben en nog doen tot verheffing en veredeling 
van den Bond, tot deu Invalieden aller welvaart.

De vergadering ging opperst tevreden uiteen

Het Bestuur.

B o n d  d e r  K r o o s t r i j k e  G e z i n n e n
Afdeeling : ROESELARE-THIELT.

Over enkelo weken werd er te Iseghem eeno 
eerste bijeenkomst belegd om tiaar de mogelijkheid 
uit te zien in de Arrondissementen Roeselare-Thielt, 
ook mede te werken tot het stichten van Bonden 
der kroostrijke gezinnen, onder het Bestuur van 
een Regionaal Komiteit.

Een twaalftal gemeenten waren door verschillige 
afgevaardigden vertegenwoordigd Een voorloopig 
Komiteit werd aangesteld, hetwelk tot het besluit 
kwam dat eene nieuwe bijeenkomst zou belegd 
worden, waarop een afgevaardigde van het Hoofd
bestuur van Brussel zou gevraagd worden.

Wij kunnen nu met genoegen aankondigen dat 
deze bijeenkomst zal plaats hebben 2 0 Kerstdag. 
Dinsdag 2 6  December, te 2 1/2 ure namiddag, 
in “  PATRIA „  Noordstraat Roeselare.

Zullen er tegenwoordig zijn, M STAES, uit 
Leuven en mogelijks ook M. De Voghel, Alg. 
Bestuurder van het Ministerie van Arbeid.

Wij verwachten dan uwe geëerde medewerking 
om deze bijeenkomst goed te doen gelukken, met 
al wie kan mede te brengen naar deze vergadering 
waar uitleg zal gegeven worden over het stichten 
van Plaatselijke Bonden, de werking van het Re
gionaal Komiteit, en ook de werking met het 
hoofdkomiteit te Brussel. Ook zal er gesproken 
worden over de werking van het Hoofdkomiteit

Willen wij medewerken om de talrijke gezinnen 
te beschermen ? zorgon wij dat deze vergadering 
ten beste mogelijk gelukke. Minstens een drietal 
afgevaardigden van iedere gemeente zouden moeten 

tegenwoordig zijn.
Wij rekenen dus op uwe tegenwoordigheid en 

medewerking, en groeten U met alle achting.

HET VOORLOOPIG BESTUUR : 

/Schrijvers, Eere-Voorzitters, Voorzitters,

A Decock B°" K Gillès de Pélichy E. Allewaert
Schoolbest. Senator Senator
telseghein. te Iseghem.

H. Depraetere M Mahieu-Liebaert A. VanCouillie
Ingelmunster Senator en Bürgern Schepen

Roeselare. Roeselare.

LEDEN : A. Denys-Schelpe, Roeselare ; N Ghe- 
kiere, Bürgern Winckel-St-Eloy ; A. Dossche, Burg. 
Oostroosbeke ; 0  Rosseel, Rumbeke ; C. Vanha-  
verbeke. Iseghem ; 0 Kerckhof, Ingelmunster ; 
J. Claus, Ardoye; T. Verslype, Oost-Nieuwkerke ; 
C. Denneweth, Meulebeke; E Vandoorne, Le
deghem ; H. Vermeersch, Cachtem

Katholieke Burgersbond.
Donderdag aanstaande 28 dezer richt de Katholieke 

Burgersbond voor zijn leden en hun familio een 

kunstavond in
Als eerste deel, een Voordracht met lichtbeelden 

met onderwerp : « Het Kerstfeest » In ’t tweede 
deel zullen door eenige jufvrouwen, oude en nieuwe 
kerstliederen uitgevoerd worden.

Daar de Heer Voordrachtgever nog denzelfden 
avond vertrekken moet, zorge men goed op tijd 

te komen.
Het feest heeft plaats in de feestzaal der Con

gregatie, en begint te 7 ure zeer stipt

Deze week vergaderde het Bestuur van de 
afdeeling van den aankoop van ’t klein werktuig 
om eenige aanvragen te bespreken.

Alles laat voorzien dat onze bond in dees af-
Iip l- 1 (\q*• 1 î n ifûn OûArûtnri

kunnen verschaffen.

O P R  O EP.
Op Zondag 24 dezer om 8 1/2 ure voormiddag 

i n ’t lokaal « Café Royal », Nieuwstraat, vergaleren 
al de Vlaamsche Oud-Soldaten otn over te gaan 
tot de bepaalde stichting van hunnen B V O. S 
(Bond Vlaamsche Oud-Soldaten).

Het voorloopig Bestuur koestert de vaste hoop 
dat alle Vlaamschgezinde Oud-Soldaten het als een 
plicht zullen aanzien op die vergadering tegenwoor
dig te zijn, ten einde eensgezind en voltallig in 
gezellig samenzijn hunnen Bond te doen oprijzen en 
bloeien tot nastreving v n hun Ide'aal : VLAAMSCH- 
GEZIND en GEZOND-ANTIMILITARISTISCH 
'  Een vreemd spreker zal er het woord voeren.

Alwie uit vergetenheid geen uitnoodiging zou 
ontvangen hebben, wordt verzocht dit bericht als 
dusdanig te aanzien.

Het Voorloopig Bestuur.

H o e n d e r e n t e n t o o n s t e l l i n i ï  

t e  A u  d e  n a  e r d e .
Nogmaals hebben de leden van onzen Hoen- 

derbond in deze tentoonstelling de schoonste prijzen 
j behaald, M. B. Rosseel bekwam de hoogste 

onderscheiding onder al de dieren : een beker 
toegekend aan het prachtigste lot, met eene 
Iseghemsche Koekuit hen.

Verders verwierven nog :
M. B. ROSSEEL ; I p met een Koukuit jonge haan. 
M C. VANDENBERGHE ; 1 p met een Koekuit 

jonge hen ; eereprijs met jongen Hamburger haan ;
2 eerste prijzen met Birchen-grey.

M. J. VERHAMME: eereprijs met jongen Ham
burger haan ; l p .  met Hutteghem hen.

M. V. LARIDON : 1 p met duiver Antwerp- 
schen sinierle,

M. L. COLPAERT : 2 eerste prijzen met
Ardennaisen.

Aan allen onze beste geluk wenschen.

P. S ‘ Chasse et Pèche,, vermeldt dat, in
de laatste tentoonstelling van Gent, de Keurder 
M. Dutroy gemist heeft in het aangeven van den 
eersten prijs der Hamburgers trios : M. J. Mistiaen 
zou hem verdiend hebben. M C. Vandenberghe 
moest ook den eersten prijs bekomen van de
Hamburger jonge hennen. Hier ook zou door den
zelfden Keurder eenen soortgelijken misslag gedaan 
geworden zijn Zulks is onaangenaam en schadelijk 
voor de liefüebbers die zich aldus in hunne recht
matige verwachtingen bedrogen vinden. V. L.

Een smertvol ongeluk gevolgd van dood. —
Vrijdag 15 December kwam Henri Simetier- 

Vanhove, handelaar wonende te Iseghem nabij de 
Paterskerk, met zijn peerd en kar die zeer geladen 
was van Hulste op Ingelmunster gereden en aan
den wijk ’t Hoogwalleghem gekomen, was de
zoon Gaston die het paard geleidde en aan het 
voorbord zat, met de beenen tusschen het zwinkel 
en de kär geschoten, met het ongelukkig gevolg | 
dat zij a bei Ie voorbseneu verbrijzelden. De vader, I 
die de kar langs achter volgde, hoorde het gekraak 
der beenen en kwam seffens toegeloopen en ' 
verlostte de jongen uit zijnen slechten toestand. ! 
Daar niemand in de nabijheid naar Iseghem wilde 
rijden per velo om den doktoor was de vader zelve f

verplicht zijn paard uit te spannen om seffens 
naar Iseghem te komen. Dadelijk reed Dr Emile 
Vandeputte ter plaats en bracht den gekwetste 
jongeling naar Iseghem Samen met den heer 
Dr Verhamme werd hij onder de Xstralen gebracht 
en nadien al de beste zorgen toegediend en naar 
de woning zijner ouders overgebracht. Alles deed 
voorzien dat in eenige weken tijd de jongen zou 
hersteld zijn Doch ’s anderendaags verergerde 

zijn toestand. De jeugdigen jongeling overleed ver
leden Zaterdag omringd van zijne brave ouders 
en familie m  werd verleden Donderdag onder eenen 
grooten toeloop van volk op de parochie van het 
heilig Hert geuitveerd en begraven oud zijnde bijna 

19 jaren.

VELODIEVEN — Mijnheer Vander Ghinste, 
bediende in stad liet Donderdag avond eenige 
minuten onbewaakt zijn velo aan de statie staan, 
toen hij aan ’t winket ging om een telephonisch 
gesprek te vragen, Inlusschen was een behendige 
dief ermede weggevlucht.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Ri-usaoliirc-ThifiJU

b etaa lt  of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig  
verlies.

U it d ’oude K ron ieke
van Emelghem.

Ten jare i 8ï i ,  kwamen vier godvruchtige dochters 
— waarvan twee zusters van Pastor Debruyne 
(van Iseghem) eene dagschool openen onder het 
Bestier van Pastor Cappelle, te Emelghem.

— In  ’t jaar i856 wierd die dagschool in eene 
kloostei gemeente veranderd en door het Bisdom 
aangenomen.

— Moeder Francisca (Debruyne) was de eerste 
Overste.

— In 1869 wierden twee Zusters van Liefde van 
Iseghem (uit t Hospitaal van de Roeselai estraat) 
naar ’t Emelghemsch klooster gezonden, waar eerst 
Zuster Benedicta en later Zuster Antonia als O ver
sten aangesteld wierden onder het Bestier van 
Pastor Verstraete, die, met den geldelijken steun 
van de W e l Edele Fam ilie Gillès de Pélichy. de 
kapel van ’t klooster, op Emelehem, en ook Sint 
Antonius’ school, op den w ijk : « Tinnen Pot » 
deed bouwen.

In 1896, w ierd Eerw . Moeder Gabrielle als Overste 
benoemd Daar de bevolking van Emelghem meer 
en meer aangroeide, bijzonder op « den Dam », 
stichtte Pastor Lecoutre de « St Joseph school » 
tot nut en voordeel van den van langs om meer 
bevolkten w ijk : « D e  Vijfwegen».

Op de plaats wierd, korten tijd nadien, eene 
nieuwe Meisjesschool gebouwd. Eerweerde Moeder 
Gabrielle bracht er al haren iever bij, en onder 
Haar geleide nam het getal kloosterzusters op een 
gezegende wijze toe. — Zoo kwam het dat tijdens 
Pastor Devisschere, het klooster van Emelghem 
met zijne scholen voor Meisjes, vooruitgang deed. 
Ongetwijfeld, onder de geleide van den huidigen 
Pastor. E. H . Roelens, komt het klooster verder 
vooruit. De Zusters, telken jare naar de Norm aal
school gestuurd, zullen samen met de Bestuurster. 
Eerw. Moeder Marie-Joseph, hunne kl achten vooit 
inspannen om in Emelghem het onderwijs der jeugd 
te doen bloeien.

H et Gemeentebestuur, dat, verantwoordelijk voor 
den vooruitgang van ’t onderwijs in de gemeente, 
samen met de Priester, wedievert om met de 
tijdelijke opleiding der kinders ook het Godsdienstig 
Onderwijs vooruit te helpen, bedankt de Eerw. 
Moeders en Zusters in naam der ouders en kinders 
a m  wien ze zooveel goed willen.

’t Overige nu strijdt met* de Spreuke : « Ciê moogt 
uit de school niet klappen ! » — ’t Schijnt dat er 
op Emelghem een betooging op touw staat !

Op Zondag, 3i December. — daags voor N ieuw 
jaar, — moet er een geheele « Manifestatie » zijn ! 
Rond 11/4 ure komt 't Muziek spelen bij 't « klooster ». 
De kinders zullen in feesttooi zijn ; de Geestelijke 
en Burgerlijke Overheid en meteen de Heeren  
Schoolopzieners komen geheel ’t klooster « Proficiat» 
wenschen om 't welverdiende Burgerskruis van 
i e klasse verleend aan Ferw . Moeder Gabrielle en 
de Médaille van i e klasse (en niet van 2e klasse, 
gelijk we ’t over 8 dagen verkeerd meldden), voor 
Eerw. Moeder Marie-Joseph.

Die Heeren komen ook bijzonder hulde brengen 
aan de Leerlingen die in dit jaar hun « Diploma 
met Eereteeken » verkregen in 't Bekwamings- 
Examen van 4" Graad in 't Lager Onderwijs.

Emelghem moet nu toopen dat ze ’t Onderwijs 
van de Meisjes, door de Zusters gegeven, willen  
waardeeren,... en ze moeten ei bij z ijn !...

De Vlaggen moeten dien dag wapperen, overal 
waar ’ t zijn kan : Op de Plaats en op den Dam!

« Een die zal komen kijken ! »

STAD ISEGHEM.

Burgerstand.
Morgen Zondag 24 Decemb* r 1922 zijn de bu- 

reelen van den Burgerstand open van 9 tot 10 ure 
voormiddag enkel voor aangiften van geboorten en 
overlijdens.

Iseghem, 22-12-1922. De Burgemeester,

_________________  C STAES

Burgerstand -Iseghem
GEBOORTEN :

Ivonna Cloet, dv. Emile Marie Claes, de Pe'lichy- 
straat, 9. — Rend De Forche, zv. Odile en Octavie 
Tuyttens, Molenweg, 3. — Hendrika Wyffels, dv 
Michel en Juliana Sintobin, Marktstr, 53 - Marie 
Louise Costeur, dv Georges en Julia Verthé, Kor- 
trijkstr 179.

STERFGEVALLEN :
Noellus Windels, 10 m zv. Cyrille en Alida 

D’Hondt, — Leo MasseFn, landb 74 j. wed Ju 
liana D’hondt. — Gaston Semetier, handelaar, 18 j 
zv. Henri en Leonia Vanhove. — Paula Terryn,
10 m. dv. Valèreen Cesarine Maes. — Marie Vro- 
man, landb 50 j echt Victor Depickeie _ — Gus
taf Lippens, 37 d zv Valere en Julia Rebry. —

— Raphaëlla Lodewyk, 5 1/2 m dv. Alberic en Mar
guerite Rebry.

HUWELI/KEN :
Cyrille Rousseau, smid, 23 j. en Adronia Bostyn, 

meid, 24 j .  -  Cyrille Baert, borstelm. 23 j. en 
Elisa Houthoofd, borstelm. 17 j.

Te beginnen m e t  1 Januari 1923  
Opening eener Verkoopplaats van

M E U B E L S
bij Jules OOST-VAN HEVEL, Handelaar
te W I N C K E L - S t - E L O Y ,  o p  d e  P l a a t s ,  

BIJZONDERE KEUS EN VOORDEELIGE PRIJZEN
Zooals : S laa p k am e rs , ee tkam ers , ru stkam ers , 

zetels, stoelen, w iegen, ta fe ls , kassen, bedden, 
spiegels, beelden, kruisen, m atten , toile, to ilec iré, 
enz. enz

De Verkoop geschied aan de beste voorwaarden.

Studie van den Notaris Schotte te Ingelmunster

V rijdag  5  Janu ari 1 9 2 3  om 2 ure namiddag
in ’t VREDEGERECHT te Iseghem 

IN S T E L  van

6 koopen schoonen BOUWGROND
te IN G E L M U N S T E R  (bij de plaats). 

Dadelijk gebruik. — Instelpenning.

Studie van den Notaris A rth u r M U S S E L Y  te 
Ledeghem.

V EN D IT IE

van 103  koopen zw are  en langstam m ige

B O O M E N

waaronder 99 populieren. 3 abeelen, 1 esch op 
M aandag 8 Juanuari 1 9 2 3  (Verkoren Maandae) 
om 12 ure en half namiddag, ter hofstede gebruikt 
door de W eduwe Gheysen, gelegen tusschen de 
Klip en Ledeghem Statie.

Mu i s  M A U  R IC  E
Tengevolge het gedurig aangroeien mijner 

klienteel, kan ik onmogelijk geene kalanten meer 
aanveerden voor bediening buiten den huize.

M aurice  VANDENDRIESSCHE,
Nieuwstraat.

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens 
en Kalkoenen, zijn gemakkelijk te genezen door bet 

IDEAAL KIEKENPOEDER “  S A Z . V  A T O F l ,,
prijs 3 fr de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in het 
hoofddepot : K. STEPPE. Geeraardsbergen en m 
de Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5, Brugge.

Eisch het echt merk “ SA.I-iVA.TOFt ,, 
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe. G eer aards’, er g en
Met genoegen laat ik u weten ,dat ik dew 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken- 
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen; 
van het snot genezen en, o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij nog twee dozen op, 
Ik wil die goede remedie in huis hebben, en ont
vang mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L. PIETERS, Meester-Steenhouwer 
Kerk hofstraat 3 Wilryck.

Een zeer ee r l i jken  w erkm an met 5 kinderen, 
hebbende ten gevolge van een ongeluk bijna 
gansch zijn rechter hand verloren, en onbe
kwaam tot grooten arbeid, vraagt eene plaats 
als N achtw aker of Dienstbode in eene fabriek 
of een soortgelijke bediening.

T E  KO O P bij Evarist Debrauw er in den « Avenir » 
Statieplaats. te Iseghem éénen schoonen H E R -  
BER G TO O G  met Pompe, schoon Buffet met spie
gel en kassen.

— Voordeelige Voorwaarden. —

TE KOOP UIT TER HAND een 7 V r 
Goed EIKEN BEDDE m e t  ressort. Zich te be
vragen ten bureele van ’t blad.

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas  
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit

Zich ie bevragen Rousselarestraat, 133.

BERICHT.
W ie begeert in te  schrijven voor den PRO

VINCIALEN WEGWIJZER voor 1923, w ord t drin  
av" ."  -------------- • * — |- « « i  m nneli ik  te  doen

Men vraagt eenen bekwamen mecanicien 
in de leestenfabriek  van A. Gheysens en C,e 
in stad Zich aldaar aan te bieden.

Timmer- en Schrijnwerkerij

O S C A R  V E R B E K E  
van den Bogaerdelaan, 4 , ISEGHEM.

Ten gevolge van het overlijden mijns vaders 
zal ik mij nu gelasten met het maken van alle 
slach van timmer- en schrijnwerk, meubels, enz 

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout

Trouwe en eerlijke bediening.

RHEUMATIEK

J I CHT

GENE ZE N j

ELIXER
►PHIUPPAPï

Rhumatisme ! Flerecijn ! Sciatika Î
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt; bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den Elix ir  Philippart.

De Elix ir  Philippart is te verkrijgen bij A Lybkkr 
Apotheker Rousselare en Florent LALLEMa N, 
Apotheker te Iseghem
l ö  f r  de groote flesch ; O fr. de halve flesch.

WOONPLAATS m et LAND kan verpacht worden 
aan haarborstel afreeder en vrijver. Inlichtingen 
ten bureele van ’t blad.

Valère B ourez-Keste loo t vraagt goede STUK  
WERKBOORDERS.

WORDT GEVRAAGD een goede SMIDSGAST
bij JULES BOURGEOIS, peerdesmid, Zege 
plaats, 23, Iseghem.

GEVRAAGD, Boulevard Vandenbogaerde, 13 ,  
meisjes kunnende filet maken, grof en fijn ; 
alsook eene fijne borduurster. Goed loon. 
Standvastig werk.

Damen,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT ( laats te  nieuwigheid)

bij JA N S S E N S  Zusters
n° 6 Brugstraat, ISEGHEM



T A A R T E B A K
Zondag 24 December IN TRANSVAAL 
bij A lois D elaere , Hondstraat, 15.

bor Kerst- en Nieuwjaargeschenken
wendt U  tot het gekend 

HUIS VAN VERTROUWEN

jezüsbet*s Steienrjaf)
93, Rousselarestraa t,  ISEGHEM.

Te bekomen alle slach van 
fljNF CHOCOLADE en CONFISSERIE 

Groote keus fantaisie doozen 
Fijne peperkoek, allerhande Biscuiten. 

rnlinen — Spekken — Dragées —  Fondants 
Chocolade van de beste merken  

aan zeer  voordeelige prijzen  
PECIALITEIT VAN FIJNE SPECULOOS.

B O M  m î t

■ P L A T E  .

B E R I C H T  A A N  
rouwers, Bierhandelaars en Herbergiers
Van heden af a ltijd  te bekomen T U B E N  K O O L- 
UUR (Acide Carbonique) bij

enri V  A  N  D E  R  H  ELI R E N
10, K as tee ls traa t ,  te  ISEGHEM.

Nieuw jaargeschenken
TE BEKOMEN BIJ

De Bruyne-Devoldere
Rousselarestraat, (bij de Post). 

VERKOOP VAN ALLE SLACH VAN

UIKERG-OED, CHOCOLADE, 
KOLONIALE WAREN, 

edroogde VISCH, CONSERVEN.
Groote verkoop van alle slach van

W IJN E N  EN LIKEUREN
’trmindfring van Prijs voor Vortverkoopers

F’ r-v ifZh f f f ,  f, a

B fes? u ïs â  1:.? * * * ■

OCCASIE te KOOP
Eene MACHIEN om Limonade te maken, alsook 
esschen voorzien van M arbels  en verder 
nder gerief. Alles aan zeer voordeelige voor
aarden. — Zich te wenden bij LEFERE- 
ANDENBERGHE, Dixmudesteenweg, 135, 
ousselare -

Florent Devos-Dejoncfebeere
Huurhouder en Voerman

Statieplaats, 28, ISEGHEM
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone  

nieuwe r i j tu igen  aangekocht heeft  voor HUW E -  
IJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.
Deze Rijtuigen zijn gemaakt naar het laatste 

ilelsel, wielen beleid met caoutchou. _______

Het W in te r t  fel ! ! !
’t Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

IG0EDE FOURRUREN
lom u van verkoudheden te be- 
Ivrijden, bij

STROBBE Gezusters
Gentstraat, 57. ISEGHEM.

[Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
V A S T E  P R I J S

bij A.

Kerst- en Nieuwjaargeschenken 

Alti jd  minstens 100 écrins te r  keuze 

M O E N A E R T - N O P P E ,  29, Roeselaerestraat.

AIE CONTIENNENT AUCUN OPIACE . NARCOTKÏ'Ó" 0\) ÇO\SO\V N
ELLES SONT PARFAITEMENT INOFFÊ'KSWE.S \  \ * \  i

MÊME POUR. LES PERSONNES UE P1JUS DfoJCMUS \\ \

.................. ...........................

P ilu les  pour les Reins et îa V esst
* Ces pilules agissent également sur le foie.
«Elles ne sont véritables qu'accoæpagnees de cette signators,

Croydon, London, Eng.

ce^aicM? »c

J U L I E N  L E F E V R E
Meubelmaker en Timmerman

wonende aan ’t Steenputje. « Land van Belofte », 
bericht een ieder, dat hij zich gaat vestigen aan den

ABf-lELE in de Herberg “ De Zandberg
Verders beveelt hij zich aan voor alle slach 

van Timmerwerk, Meubels, enz.

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.

G E V R A A G D  bekw am e S c h r i jn w e rk e rs  bij

G V anqroenweghe-Devos , Gentstr. 51, Iseghem

D A N I E L  D E L  A N N O Y

cd

'~o
o
V.

St Hilonïiisstraat. 5, ÎSCGHEM.
Gelast zich met het maken van alle slach van 

Manskleederen, Kinderkostuimen, Pardessus, enz.

De Kalanten mogen zelf stoffen en benoodighe
den leveren.

Het werk wordt goed verzorgd, en naar de laatste 
mode afgemaakt

N IE U W JA ARßESßHENKEN ! ! !
TE BEKOMEN BIJ

Henri Vercaiflert-Declerck
— de Pélichystraat — 

Groote keus van CIGARILLOS en CIGAREN
Van de beste merken -

aan zeer voordeelige prijzen
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was voldoende voor dejen }iekc Ie p e p
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene e:.keSe flesch vol

lende was om geheel zijne nierziekten te genezen. I l i j  is'verzekerd 
dat degene die lijden van nier- of blaasdriften, vau welke natuur ze 
ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Waunccr 
gÿ de pillen de W itt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, d t uw 
water modderig en blauwaehtig is. D it  geval is een bewijs dat de 
pillen onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door het reinigen 
van elke jdoei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverhed» n 
•uilen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genC/.iug.

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :
« Ik  heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken.

> voor het geneesmiddel « De W itt  P illen » waarvan eene enkele ffesrh 
» voidoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan w elke ik 

■> leed.
» Sinds meer dan één jaar, leed ik  van rheumatisme der maag en 

nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel, 
î lien ik gansch genezen.

» Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik  u toe van mijnen 
.> naam gebruik te maken en hem te doen kennen. »

In d ien  gij o nm idde lijk  uitslagen w ilt hebben , neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Fillen

De Beste Remedie in de W ert ld voor

R heum atiek, Blaasontsteking, Rugpijn,
H eup Jicht, Steen in de Blaa«, V erm oeidheid ,
L e n d e n jic h t . G raveel, M eeste vorm en van
Z w akk e Rug, Jicht, Blaas A an d oen in g

Do Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, tiau 
len prijs van 5  frank  de kleine flesch en fr . 7 .5 0  de groote flesch, 
■.elke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen D e \\ itt  
an te schaffen.' zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, .ver-' 

-meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W itt &. C°, rue de la G lacière, 2 2 ,  te Brussel, en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te ISEGHEM , bij VERHAM M E, i3, Marktstraat; 
W YFFELS , 35, Marktstraat; LALEM AN, 2, Brugstraat.

O K U  » MATIOKALB B IJ IK D IIH

w

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o r h e e n  : Bank G. D E  L A E R E &  G° Naamlooze M aatschappij

SE D E R T  4 0  JA R E N
genezen zij jaarlijks vele duizeodeu personen.

Opgepast ? oor de namaaksels. — Eischt wel op 
iedere doos den naam van F. VERGAUWEN.

BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST —  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET -  INFLUENZA

en »lie ziekten der luchtpijpen en der borst.
Zij verzachten van den eersten dag en genezen 

na enkele dagen.
PRIJS : a  fr. de doos in alle goede apotheken.

2° Bloedpillen van F. VERG AU WEN
teger.

VKRBTOPTHEII», HAAfiZIEKTR»,
UAIj, s l i jm e n ,  z u u r ,  k k k k e x  
DER JAREN en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : 2  tr

DÉPOT : Apotheek 1'. VERGAUWEN.
160, Anspachlaan, Brussel.

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te R O U S S E L A R E . — Tel. ft° I en 250.

basa::.

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM, Tel. No 6
VPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 68
STADEN, Tel. No 21
ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBIKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan^ Tel. :<No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

C R É D I T  FONC I ER  D ' A N V E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

N a a m l o o z e  M a a t s c h a p p i j  

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

8  0 0 0 . 0 0 0— Kapitaal 

8 Spaarkas :
1° op z icht 4 00 7  '
2° op te rm ijn  van een ja a r  4 .5 0  7 '
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

VERMURIN1 van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

Dö Batik Ineft zijne Medewerkers ia a ih  S te le i v a i H  Land en op den Vreeraie.

1° op z icht 3 .00  %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 0/0 
3 '  op dr iem aandelijksche rekeningen 3.50 7 o 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3 .75  °'0 
4° op jaar l i iksche  rekeningen 4.25 7«

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  van Fransch, Engelsch en Âmerikaansch Papier
a a n  d e  v o o r d e e l i g s t e  wisselkoers

Verdere inlichtingen Kan men bekomen bij den Plaatselijhen 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 SPINGEIVIAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,

Eugène VERHAMME doktßr in oeneeskumle Iseghem

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van buizen Autogene-Soudure

I N S T E L L  A T I  E N  B A D E N  E N  STORTBADEN

W e r k h u i z e n  D E L i C O U R T ,  44, Zaidlaan, B r u s s e l



H U I S

J .  Vanlandeghem -Behaeghe i
___X- sa__1.4 if r JGroote Markt. ISEGHHIVÎ.

A L L É É N  verkoop van de 

bekende CO RSET S m erk

H D B
H . U 3  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle eoneurentie.BRUXELLES

G . H O E T  A N N E ,  opticien, StAmaiidslraat 8, KOUSSLLUiE
Waarom wordt het huis, 6  Hoet- H UIS  VAN V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oog-raeesters, meer to 
meer aanbevolen ?

1° Omdat. h<!t gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ns juist 
het nummer van 't gezicht a; n iu id , 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor hel gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitsjelezene glazen en alle verschillige modellen ran bril en 
pince-nez monturen, uit Je voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in-'goud'.’zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
II. H Oogmeesters voorge^chreven, worden kunstlijk afgewerkt ürillen en pince-nez van af 3 fr 
't stuk Allerfijnste «■esiepen glazen, met dine monturen 6 en 7 fr GËENË WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoeg-en; 
Specialiteit van thermometers voor broeiraaehienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximati ermometérs . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wepers. Loupen voor wevers, enz..

GERMAIN HOST reist niet ineor, doch is alle lige ton zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo n 
of hoegenaamd geeno reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Arnandstraat 8, tegen de N.ordstraat. Sousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbawerki.ig

HmifeSP?? ..

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 do 1 uit.sie uitvinding (zonder pLtnt'i 

— ----  H erstellen  van Gebitton enz ^ ,

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor OELCROIX en E D M .  M O R E L  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en WoansJag van iedere week hij M P i f r r e  

B E R L A M O N T - A B E E L E ,  ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS- VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandegbem-Behaegbs
firfcté ï^arkt, 21. iSEGHEIVf.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en W i ’goedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

ELKEN VRIJDAG

S tokv isch  en M oluw e

ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

16, W ijn g aard s traa t ,  ISEGHEM. 
Vermindering van prijs  aan voortverkoopers.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, ' 4, ISEGtiEAl

J ava Sterk — Dubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale. 
V e r b o o p  v a n  X V i j n e n

HANDEL in KOLEN

H O U T
Het huis JULES OELSAERT van W aterm ael

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 tot verkoop 60 hektaren 
schoone faillie aan de Fransche grenzen

Verkoop van gezaagd hout, zeer droog, 
dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmaken, meu
belmakerij, enz zooals peerlaren, notelaren, 
plataenen, errables kriekelaars, olmen, eiken, 
appelaren, steenbeuken, linden, accacias, ca
nadas, enz

I G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

I

I

Gepreste (imentbuizen op alle wijden 

CITERNS en REIRPUTTEN van gelijk welken inhoud f
S T E E N P U T B U IZ E N ,  ENZ. %

flmand Denys-Hoehepiedf
'M  D w e e r s s t r a a t ,  17, I S E G H E M  §

K iekenkw eekers, Landbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN1 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 hunpooten, 
geef dan aanstonds

Apotheker V er mander e ’s
ONFEILBAAR POEDER N J 4-.200 tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak. 

Apotheker Verm andere 's  MARVOL geneest snot  ̂ 2.50 en 5 0')

Apotheker V e rm and ere ’s ARSYL0L geneest pokken | de flesch 

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

SCHOONE KEUS VAN

Kegenmantels — Im perm eables 

voor Heeren, Damei e i  Kinders.
voor Damen van af -45 fr*

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
In wolle Öabardine 8 S  F r.

TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
B ru g stra a t ,  6, I S E G H E M .

Alb. VANN ESTE- V ANHOUTTË

Tafelhouder (Traiteur)
— Gentstraat, 35, ISEGHEM

Opvolger van ’t oud gekend huis 

V an h ou.tte-N ey rin.ck van R o u sse la r e  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 
M atige  prijzen —  R ijke  en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafe lserv ies .

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P  E D I G E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .
In ' t  groot en in ’t  klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
Oï. PÉLICHYSTRAAT; 12, . o r  p 11 C M
recht over Sl HilonnjsVerk I O t b  it t, St» .

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  N a 
t ionaal S i jn d ik a a t  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

Te koop “een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 
inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos,
Brugstraat, 25, ISEGHEM

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aai;.* 
zeer voordeelige prijzen. Grooten af.'lag op frarschfJ 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt ■ 
zien raar de prijzen onzer stoffen, alle eoneurentie' 

onmopelijk.

HUIS VAN VERTROUW EN.

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

de Pélichystraat, 38  ISEGHEM
B r i l l e n ,  P i n c e -N e z ,  B a r o m e t e r s  

J u m e lle n , V e r r e k i j k e r s
W ij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen dê  
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 

zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordo» ligen 

invloed uit oefenen op de oogen.

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

huize.

Automobielen FORD
RECHTSTREEKSCH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK,
H O V E N  I E R S S T R A A T .  

K O R T R I J K
Het eenigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft a óór den 

oorlog, jedert de eerste typen uitg-kornen zijn.

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

A UTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN  met waarborg uitge
voerd door specialisten, in ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders.

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren. —  Vulcaniseerirg.

W e rk h u iz e n  d’Electro-Mecaniek A . E. M. G.

Flektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSI XG DER BARNKRACHT IN DE FA BRI EK LX

ölapeloosheid— Zenuwachtigheid
en Dyspepsie.

Oude strijder, dank aan de Dr. Cassell’s Tabletten  
vindt kracht en goede gezondheid terug.

M. Evan Hughes, 37, James-street, Wrexham,
/ïegt: “ De Pr. Cassell’s Tabletten hebben m ij 
genezen, dan wanneer geen ander geneesmiddel 
niet ééne werking verschafte. Ik was in 
veldtocht toen ik ziek wierd, de geneesheeren 
zonden m ij naar het hospitaal als neurasthenie 
lijdende; ik wierd vreese.ijk ïiv a ï en zoo 
zénuwachtig dat ik m ij niet stil houden kon. 
tn  plaats te slapen, beweegde ik m ij uren lang 
in mi j n bed; ik had geene eetlust meer, zooda 
ik erg vermagerde. Ik  w ieid moedeloof 
vreesde, alléén te z ijn , e indelijk  was mij- 
gansch lichaam  verslapt.

“ Na eenige maanden verblijf in het hoepitaa 
zond men m ij als invalide so ltaa t naar m ijne 
woonste terug; ik was dan eene ware 
menschel ijke vod. Ik  bepi" erde alle soorten 
van geneesmiddelen, maar niet ééne verbeterde 
m ijnen toestand dan den çlag waar ik de Dr.
Cassell’s Tabletten innam . Na eenige dosis 
genomen te hebben, voelde ik m ij veel beter ' 
en weldra was ik genezen. Heden ber. ik in goede gezondheid.

D r. C a s s e l l s
Tabletten

Universeel familie geneesmiddel tegen :

tenu waf mat ting Slapeloosheid Hartkloppingen 
Zenuwzwakheid Bloed e’orek Leve.isalmaltrng 
Zenuwonsteking Siechte rpijsvetfe» n g  :enuwaohtighöid 
Neurasthenie U itputting Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter C asstll’s Co., Ltd., M anchester. England 
Algem een depot voor Belgie e n  het Grooi Heriu^acm •

M a i s o n  L o u i s  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u e  d e  l a  G l a e i C r e ,  B r u s s e l .

P R IJ S  3 FR EN
7.50FR .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine^ V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  letten en 
weigerd a . le
namaking. -r

N EEM T TW EE 
T A B L E T T E N

bij het slapen 
gaan en ge. zult 
bemerken )v e 
goed ge slapen 
zult: vxJrvoUd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kernen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


