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Aan onze Abonnenten .
De ingeschrevene van h e i B u i te n la n j ,  w or
in b e le e f j  verzocht het bedrag zijnde f r  12 50  

ils vernieuwing per postm andaat te willen  
oezenden.
Al wie echter VOOR 15 JANUARI d it bedrag 

niet vereffend heeft ,  zal aanzien worden als 
zijn Abonnem ent opzeggende en ook “  DE 
SEGHEMNAAR,, n ie t  m eer toegezonden worden
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Zalig Nieuwjaar ! !
Ge zult het gaan hooren
Van al? ge ’s morgens buiten kijkt, tot
avonds als ge u li j  uwen heerd 1e rusten 

zit, ’t zal klinken : Zalig- Nieuwjaar ! De wensch 
s schoon, ja hij klinkt schoon in de mond 
van een dankbaar kind dat spreekt tot zijne 
jeliefde ouders en beminde bloedverwanten ; 
hij klinke schoon in den mond van den vriend 
die spreekt tot zijnen vriend, van den dienaar 
tot de meester en van de meester tot den dienaar.
Zalig nieuwjaar aan onze le?ers, Zalig Nieuw- 

aar aan onze burgers.- die indeD_-SJnid van 
t leven, soms zooveel last en. nioeiiT] k lie J en- 
hebben

Zalig Nættwfaai—ami Orrag 'landbouwers en 
landsvolk. die van GoJs zegen, van Gods 
wêer en wind zooveel moeten verwachten om 
hun bestaan te winnen.

Zalig Nieuwjaar aan ons werkvolk, dat het 
gedurende gansch het jaar genoegzamen arbeid 
vinde om te kunnen werken en eerlijk zijn 
brood te mogen verdienen.

Aan de zieken wenschen wij de gezondheid 
en spoedige herstelling Aan ons vaderland en 
zijne bevolking, volkomene ruste en voorspoed 
in handel en nijverheid.

Zalig nieuwjaar !

DRUKKER-UITGKVELR :

J .  D E  BUSSGHERE-BONTE, Rousselarestraat, 97.

De Paus betreurt vervolgens het lot, dat werd 
opgelegd aan zooveel missionarissen, die verplicht 
waren,'hun apostolisch arbeidsveld te verlaten.

De Paus zoekt vervolgens de oorzaken op van al 
de kwalen, en betreurt dat het recht van den sterkste 
al te lang onder de menschen heerscht.

Een gemaakte vrede, op het papier gezet, heeft 
in plaats van alle gevoelens op te wekken, den 
geest van wrok en van wraak vermeerderd en bijna 
totr wet gemaakt.

De eenen hebben vooi doel, de anderen uit te 
buiten om meer en beter te genieten van de goederen 
des levens .

Voor het stoffelijk welzijn bestrijdende volkeren 
en de menschen elkaar in eenen bestendigen strijd. 
De liefde voor het vaderland en voor de liatie, 
die van zoovele deugden en heldendaden blijken gaf, 

•is ook oorzaak van ergo'oyiechtveerdighedeu, wan- 
neer, -het zij een ongerekeld nationalisme ontaardt.

De Encycliek betreurt vervolgens dat de samen
leving God verlaat, wat eene diepe oorzaak.js van 
al dat kwaad.

De Paus. de middelen zoekend, welke noodig zijn 
om aan te wenden, zegt dat er geon ander, is, dan 
de geesten te bevredigen.

AANKOND I GI N GE N : 
Notariee le  en andere 0 ,40  per regel  

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

In  den Senaat.
Tijdens de bespreking van h^t buijet vau bui- 

tenlaudsche ■ zaken verleden weko in den Senaat 
heeft M Emile Allewaert, senator van ’t Arrondisse-' 
inent Thielt-Kousselare, de aandacht van den Minister 
getrokken op de ïolgende punten

Sedert Juni 1919 als wanneer onze nijverheid 
op het punt was wederom te hernemen, heeft het 
Fransch gouvernement de toltarieven merkelijk 
vermeerderd Een maand nadien in Ju li, waren 
zij van den helft verhoogd. Het Belgisch gouver
nement heeft diesaangaande niet de minste protos-
tatie ingediend, en ’*. w™»«/.),

■ -m r̂rrstr+Wreri'rig gewaar wordend?, "treeft

De burgerij van Iseghem en omtrek en wel in- 
zondóilijk onze nijverige fabrikanten zullen met 
voldoening vernemen dat den Heer Senator Allewaert 
met tiekwaamhèid en sterke bewijsvoering de zaken 
van onzen handel en nijverheidindenSenaat verdedigd ! 
heeft, en dat hij, zooals hij het beloofde te doen 
bij zijne verkiezing niets en zal verzuimen tot nut 
voordfeel en vooruitgang onzer bevolking, zoowel van 
werkman als burger. Wij durven verhopen dat het 
ingezètte werk over de herziening der toltarieven 
hierbij niet zal blijven, en dat hij samen met zijn acht
baren en hoogedelen kollega Baron Karei Gilles de 
Pelichy, die reeds zooveel gedaau heeft voor onze 
nijvepüeid, bij hoogerhand met hert en ziel onze 
belangen zal voort weten te verdedigen.

KE/tST-EiXCYCLf  E K  
van Z.  / / .  Pias X I.

In de Kerst-encycliek die met de woorden « Ubi 
Arcarno Dei » begint, zegt Z. H. Pius X I dat, vanaf 
het eerste oogenblik zijner verkiezing, hij gewenschl 
had het woord te richten tot .‘■et Episcopaat.

Dezen wensch kon hij niet vervullen, want hij 
moest de dringende en dagelijksche regeering van 

gansche Kerk op zich nemen. Ook moest Hij 
zich met het vraagstuk van het Heilig Land bezig 
houden, evenzoo als met den uitzonderlijken toestand 
van het Kristendom en van de Kerk ; ten slottè 
met de onlusten en gewelddaden die de lotsbeschik
kingen des lands in gevaar brachten en die hij 
trachtte tot kalmte te brengen

Vorvolgens herinnert de Encycliek het Weder- 
laudsch Eucharistisch Kongres en de triomfale over
brenging van het beeld der heilige Maagd, van Kome 
naar Loretto

De Heilige Vader stelt vast dat de maatschap
pelijke klassen en de volkeren den waren vrede 
na een ontzettenden oorlóg nog niet gevonden 
hebben. Dientengevolge genieten zij nog niet van 
de werkzame gerustheid en vau de orde, waarnaar 
iedereen zucht. Het openbaar leven der volkeren 
is nog omringd met eene wolk van haat. Indien 
de overwonnen natiën meer lijden onder de zeer 
zware kwalen die den zegevierenden volkeren niet 
gespaard zijn, klagen de kleinste volkeren door de 
grootste uitgebuit te worden

De angst der volkeren wordt nog vermeerderd 
door de bedreiging van een nieuwe oorlog die nog 
wreeder zijn zou dan deze die nu gewoed heeft 
De ontreddering der maatschappij is een erger kwaad 
nog. De klassenstrijd is thans een erge ziekte der 
maatschappij geworden.

De Paus betreurt het nalaten der christenplichten 
Hij herinnert hoe zeer de H. Kerk door den oorlog 
te lijden heeft gehad en zegt dat een groot aantal 
kerken, die tot andere doeleinden gebezigd werden 
dan de eeredienst, nog niet aan de gebeden werden 
teiuggegeven.

Talrijkej seminarie i werden gesloten.
Men heeft de geestelijkheid in alle landen weg

gemaaid ; men heeft hare tucht en haren geest 
iu verwarring gebracht.

------  ----- ^ ,
in Ju li 1921 dezelfde tolrechten nog meer dan 

verdubbeld.
Intusschen was het militair vraagstuk met Frank

rijk opgelost, en het gouvernement had voorafgaan
delijk geen gebruik gemaakt van de redens die 
het kon doen aannemen om hier verbetering te 
bekomen ten voordeele v a n  o n z e  nijverheid Verders 
haalt spreker eenige cijfers aan tot bewij svoering 
van hetgene hij voorenhoudt. Heden betaalt men 
van 15 tot 25 fr tolrechten meer voor een paar 
schoen, dan wat zi.j kosten voor den oorlog Het 
gevolg daarvan was dat er meer dan 1000 schoen
makers van Iseghem op strate stonden zonder 
werk. Hoeveel schoenmakers waren er in andere 
plaatselijkheden niet, die door dienzelfden ' maat
regel zonder werk gezet wierden ?

Vele schoenfabrikanten wrochten voorheen bijna 
uitsluitend voor Frankrijk, het waren bijzon
derlijk luxe-schoeu met de hand gemaakt. Tegen
woordig is dit bijna op niets gekomen

Voor wat de borstelnij verbeid betreft zijn de 
zaken niet beter gesteld. Daar waar de tolrechten 
voor den oorlog een frank bedroegen betaald men 
tegenwoordig 5 à 6 fr. Het gevolg daarvan is 
dat de borstelfabrikanten van Iseghetn verplicht 
zijn geweest te verzaken aan hunne Fransche 
klienteel. Vau het groot getal onzer borstelfabri
kanten, blijven er enkel twee over die nu on
gehoorde pogingen en sacriticien doen, om in 
Frankrijk uit te leveren, met het vooruitzicht dat 
eriu de toekomst beter voorwaarden van handel 
met Frankrijk zullen toegestaan worden. Een bor
stelfabrikant die voor den uitvoer naar Frankrijk 
werkt, een personeel van 40 arbeiders gebruikt, 
betaald alle 10 dagen ongeveer vier duizend franks 
tolrechten, zijnde dus / '30 duizend franks per jaar 
of 3000 fr  per werkman. Het gevolg van dezen 
toestand is dat zulke handelsverdrageu erge crisissen 
in onze borstelnijverheid veroorzaken.

De werkbazen zijn verplicht geweest naar an
dere gewesten uit te zien om hunne produkten 
uit te voeren. Een vermindering der Fransche 
toltarieven zou voor gevolg hebben dat meer werk
lieden wederom zouden werk kunnen vinden , en de 
jongeren zou aanzetten om het ambacht aan te 

ieeren.
Indien zulke toestand slecht is voor deze nijver

heden, is hij niet beter voor' vele audere, want 
die overdreven tolrechten treffen moer dan '200
soorten onzer produkten. Van den anderen kant zien 
wij dat in de laatste jaren de uitvoer naar
Frankrijk merkelijk verminder ! is, en dat anderzijds 
den uitvoer van Frankrijl-’s produkten in ons land mer
kelijk is aangegroeid. Hetgeen bewijst dat van 
de Fransche produkten de invoer in ons land op 

j  voordeelige wijze kan gedaan wordeu, en voor onzen
I uitvoer naar Frankrijk de zaak onmogelijk is 
j  gemaakt. Wij verhopen dat het Belgisch gouver-
I nement de noodige maatregelen zal nemen om 

dien staat van zaken te verbeteren. Sedert eenigen 
j tijd hebben er onderhandelingen plaats met het
I  Fransch gouvernement. Dat de minister ons gelieve 

te zeggen hoe de zaken staan, en ons laat weten
of er hoop is dezelfde te zien verbeteren.

* *
*

voor het hiiren van een auto, dienstig voor hun 
trafiek, en daar de Amerikaansche soldaten gemak
kelijk over de Hollandsche grens gelaten werden, 
kochten zij een kostuiin ■ in dien zin voor hun 
autovoerder.

De Bernsohn werden Dinsdag morgend over deze 
punten ondervraagd. Drie getuigen zijn gehoord, 
en de ondervraging werd ’s namiddags door M. den 
onderzoeksrechter voortgezet.

De zw endel in  m arken
Onderzoek te  Antwerpen.

Over heel het land is een onderzoek ingesteld 
om de herkomst na te gaan van de zes miljard 
markou, die door de Belgische regeering in franks 
is uiïgekeerd geworden aan den prijs van 1,25 fr. 
de mark. Alhoewel na vier jaren, van zulk on
derzoek niet veel meer te verwachten was, toch 
is dóór het parket van Antwerpen een dier zaakjes 
aan jtet licht gebracht, waarover vroeger zooveel 
werd' gesproken, namelijk de zwendelarij in marken

De gansche week reeds is de rechterlijke dienst 
met het onderzoek van dit eene feit aau den gang. 
Menige reis werd gedaau iu het land, en verkeer
delijk werd toen door dagbladen gemeld, dat er 
nog in verschillende banken van het land bezoeken 
werden gebracht voor de zaak der Handelsmaat
schappij de Bary ; maar het was eigenlijk eon 
heel ander doel, zooals men nu zal zien.

lm
onderzoeksrechters en de geheele rechterlijke brigac 
scheen gemobiliseerd Werkelijk werden- door het 
parket verschillende huiszoekingen gedaan. Eerst 
werd afgestapt in de bureelen vau den wisselagent 
M. P.. , Lüopoldsplaats Verschillende boeken en 
papieren werden aangeslagen, terwijl de wissel
agent uitgenoodigd werd zich naar het gerechtshof 
te begeven om onderhoord te worden. Vervolgens 
begaf het parket zich naar de woonst van M. Bern. 
Bernsohn, Plantijnlei, waar eveneens papieren 
werden aangeslagen ; en vergezeld van agenten, 
werd genoemde persoon naar het gerechtshof gebracht

Een derde bezoek betrof de woonst vau den 
zoon van B..., advokaat The Bernsohn, Transvaal- 
straat ; daar werden tal van papieren meegenomen 
en ook werd in de bergplaats beslag gelegd op 
den auto ; de bewoner was echter afwezig Hij 
was naar Brussel vertrokken oin in eene zaak te 
pleiten. Em piar agenten werden uitgezonden om 
hem ■ op te zoeken eu n iar het gerechtshof te ver
gezellen. Ten slotte is een rechterlijk officier af
gestapt op het buitengoed van Bernsohn, vader, 
de villa Zwarte Heuvel, te Calmphout, op een 
goede honderdtal meters van de Hollandsche grens 
Op deze villa, enkel nog bewoond door een hove
nier, werden nog papieren aangeslagen

Vader en zoon Bernsohn werden namelijk ver
dacht van na den wapenstilstand, een overgrooten 
zwendelha.idel in marken te heb jen gepleegd, en 
wel voornamelijk vielen de vermoedens] op den 
zoon, advokaat Bernsohn, een genaturaliseerde 
Belg. Deze, die Zaterdagavond nog naar de ge
vangenis der Begijnenstraat werd gevoerd, is later 
thuisgekomen, waar hij het ophefmakende nieuws 
vernam

Per telefoon stelde hij zich oogenbliklijk iu ver
binding met den onderzoeksrechter M Mechelynck, 
en stelde zich te zijner beschikking. Zondag 
morgend was de onderzoeksrechter reeds vroeg in 
zijn kabinet en ontving dadelijk advokaat Bernsohn, 
Het onderhoor ging tot ’s middags door en het 
gevolg ervan was, dat de advokaat naar huis kon 
keereu en zijn vader ook op vrije voeten werd 
gesteld.

Er zijn reeds bezwarende getuigenissen inge- 
komen tegen de familie Bernsohn, die op ’t oogen
blik van de omwisseling der marken groote hoe
veelheden dezer munt zou ingevoerd hebben. Het 
parket schat ze op 45 miljoen. Mad. Bernsohn 
begaf zich volgens er beweerd wordt, eiken dag 
met hare meid in Holland en keerde ’s nachts 
terug naar hare villa, gestaan op 150 meter der 
grens, met eene valies volgepropt met Duitsch 
bankpapier. Verder hadden de betichten een depot 
in HoUand, en het gerecht heeft de bekentenis 
vau zekere personen die, voor rekening van de 
Berusohn, de Duitsche marken aan de grens gingen 
afhalen.

De betichten deden hunne marken omwisselen 
te Antwerpen, Geut, Brugge, Edingen. Wanneer 
het verbod kwao liog marken in die steden om 
te zetten, deden zij de verrichtingen in de provincie 
Luxemburg. In eene week betaalden zij meer dan 
10,000 fr aan eene Brusselschen garagehouder

In  het orgaan de Bakkersbaas van 17 Decem
ber, lezen wij 't volgende over de feestviering van 
den Iseghemsche Bakkersbond :

Op Woensdag 6 December, vierden de bakkers 
var. iseghem hun patroonsfeest Sint-Niklaas.

’s Morgens werd er eene mis gezongen voor de 
overledene leden van den boud, die door een 
groot getal mannen, en door vele vrouwen' bijge
woond werd, ofschoon de mis wat vroeg was, en 
nog vroeger begonnen dan was afgevraagd. Eene 
bakkersvrouw hoorde ik in den namiddag de op
merking maken, dat het de vrouwen wel toegelaten 
was ter mis te gaan, en geheel het jaar te werken 
en te slaven, ten minste, en in zekere gevallen 
nog meer dan de mannen, maar als het ér op 
aankwam, van eens mede te 'vieren, of ook eens 
op het gemak aan tafel te mogen kitten, dat men 
dan de vrouwen best kan missen. Als wij toeko
mende jaar niet uitgenoodigd zijn op het feest, 
dan laten wij het werk ook' staan, voegde zij er 
bij eu wij houden « grève » Dat de voorzitter dus 
maar zijn voorzorgen neme, indien hij zoo niet wil 
varen.

’s Avonds vergaderde het bestuur in het huis 
van den heer B De Jonghe, alwaar een glas ge
ledigd werd op zijne gezondheid, om hem te ver
gezellen -naar den « Oafi^Koyal » ons lokaal. Keeds 

-ü;uAvc/i;?gh. .eenen aan het 
men zou naar boven gaan, de spijzen gaan proeven, 
die men nu aan ’t bereiden was, en waarvan de 
uitwasemingen van uit de keuken menigeen deed 
lekkerbekken. Eindelijk brak het uur aau en toen 
iedereen aan tafel was gezeten, en in afwachting 
dat men het voorbereide avondmaal, waartoe al de 
leden kosteloos uitgenoodigd waren, opdiende, deed 
de voorzitter nog eene korte aanspraak en zegde : 
Als voorzitter acht ik het een plicht, hier op ons 
patroonsfeest, U eenige woorden te zeggen. Het 
spijt mij geene schoone aanspraak te kunnen houden.
Ik heb den tijd niet gehad die voor te bereiden, 
en daarbij, wij zijn allen workers, maar geen 
redenaars, Ik denk dikwijls aan ü , dat ,het zoo
veel gemakkelijker is simpel soldaat te zijn, dan 
het bestuur van eeneu bond in handen te hebben, 
zooals de bond van Iseghem eu den arrondissements- 
bond van Kortrijk, zonder U te spreken van de 
talrijke andere werken, waar ik mijne medeburgers 
ter. dienste sta met tijd en kennis Sommigen 
onder u zeggen misschien : Gij moet zulks niet 
doen. ’t Is waar, maar hoe zou het iïaan moest 
iedereen dat zeggen. Beste vrienden, een jaar is 
vervlogen sedert ons laatste feest, waarvan gij nog 
de zoete herinnering in het geheugen hebt, en het 
is te hopen dat gij ü dezen avond ook goed ver
zetten zult. Ik dank de leden die dezen morgend 
ter kerke gekomen zijn om een gebed te storten 
voor hunne overledene vakbroeders. Waarlijk- vrien
den, het doet mij deugd aan het hart, f4 jaren 
aan uw hoofd te staan met hetzelfde bestuur, en 
nog al de bakkers van Iseghem, buiten eenigen 
die gestorven zijn. Ik geloof niet dat er een is 
die vrijwillig de bond verlaten heeft. Ik heb het 
nog onthouden, toen onzen bond pas gesticht was, 
hoe een der oudste bakkers vau stad, mij ver
zekerde dat de vereeniging niet zou geduurd hebben. 
Men zal reeds vechten alvorens gij driemaal zult 
vergaderd hebben, en Goddank, er heeft nog nooit 
geen oneenigheid ontstaan tusschen bestuur en 
leden, integendeel, de vriendschap onder U is zeer 
verbeterd, hetgeen niet belet, dat er onder som
migen van U nog wat jalousie, nog wat broodnijd 
in ’t herte schuilt, en ’t is dat, dat ik zoude 
willen zien beteren, en dat men de spreuk niet 
meer zoude toepassen var. : Elk voor hem en God 
voor al, maar dat allen van U zouden ten dienste 
zijn vau iedereen Geld is er natuurlijk noodig, 
maar ’t geld brengt de ware voldoening niet mede, 
maar wel werken van naastenliefde. Ten anderen,
U kwaad bloed ma’--en in alles is nadeelig voor 
de gezondheid, en gij zult gelukkiger zijn indien 
gij U zei ven overmeestert. Ik hoop dat gij zult 
de belangen van uwen bond behertigen en uw 
voorzitter en uw bestuur verdedigen als ^hetjer op 
aankomt, in de plaats van het te helpen hekelen 
met mannen die er belangen in hebben. Daarom 
houdt uwe oogen open en laat ze niet vol zand 
werpen, Tracht zo >veel mogelijk uwe aankoopen 
in uwen bond te doen, daar liggen uwe profijten.

Nu een woord vau dank aan de twee bestuur
leden van den Burgersbond, hier tegenwoordig, 
de Heeren Cam Bourgeois en Henri Declercq, 
die in ’t verloopeu jaar galles gedaan hebben voor

N I E U  W J  A A R G E S C H E N K E N
GROOTE KEUS van POSTKAARTEN te bekomen ten bureele van 't blad.



deu bond, wat zij konden, ik vraag hun dat zij 
in de toekomst gelijk in liet verleden, onzen bond 

zouden steunen en helpen. •
Ook een woord van welkom en dank aan den 

ongen advokaat Jos. Vandermeersch, hier ook uit
genoodigd omdat hij binst de oorlogsjaren, vele 
diensten bewezen heeft aan onze inrichting. Mogen 
wij hem verzoeken voort zijn steun aan ons te ver- 

leenen?
Nu om te eindigen wensch ik dat wij allen, 

hand in hand, schouder aan schouder, zouden samen 
werken tot groei en bloei van onzen geliefden 
bond, en nu smakelijk.

Een welverdiend handgeklap, eindigde, de rede 
van onzen voorzitter, en het is in de beste stem
ming dat de 49 aanwezige leden, aan het avond
maal vielen, keurig en kwistig opgediend, door 
de leden van het huis C. Delaey, die hieraan 
zijne beste zorgen besteed had. Daarna volgde de 
prijsloti'ng. Vanwaar die prijzen al kwamen, was 
niet gelooflijk.

Toen iedereen prijs gelot had, bleven er dan 
nog over, die beschikbaar zullen blijven tot de 
eerste toekomende vergadering. Menig glas werd 
nog geledigd en, gelijk er een einde is aan alles, 
zoo kwam de tijd ook van scheiden, indien wij 
de plichten van Iseghemschen burger, niet willen 
te buiten gaan. S. H.

Gewestelijk Verbond der

KROOSTRIJKE GEZINNEN
Arrondissement ROESELAERE

Op 2® Kerstdag vergaderden te Eoeselaere in 
« Patria » te 2 1\2 uur namiddag, een vijftigtal 
afgevaardigden deï Bonden van Kroostrijke Gezin
nen, uit het Arrondissement EOESELAEEE-THIELT. 
Het Middenkomiteit van het Belgisch Verbond ; te 
Brussel gevestigd, had Mr S ta e s ,  leeraar te Leuven, 
afgevaardigd om op deze belangerijke vergadering 
het woord te voeren. De Heer Allewaert van Iseghem, 
Senator, Voorzitter, opende de vergadering met 
eene verwelkoming voor den Heer Baron Gillos 
de Pélichy, Senator, en voor den Heer Mahieu, 
Senator, burgemeester van Eoeselaere, beiden Eere- 
Voorzitters van bet Gewestelijk Verbond. Na lezing 
van het verslag der vergadering te Iseghem, op 
29 Oktober, wordt het woord verleend aan den 
Heer S ta e s ,  van Leuven. Spreker heeft het eerst 
over de algemeene inrichting van den Belgischen 
Bond der Talrijke Gezinnen. De plaatselijke Bon
den, die overal moeten tot stand komen, zijn de 
grondslag ; deze hangen rechtstreeks af van de 
Arrondissementsbonden. Het Middencomiteit komt 
slechts met deze in betrekking. Nopens de stichting 
van plaatselijke Bonden, geeft spreker menige 
wenken, die getuigen van zijn groote ondervinding 
en praktischen aanleg.

Daarna handelde hij breedvoerig over de voor
deelen door de werking van het Middencomiteit in 
den loop van anderhalf jaar bekomen. Hoewel 
tot nogtoe vele dier voordeelen dienen uitgebreid, 
daar zij niet in verhouding zijn tot den last en de 
verdiensten der groote Gezinnen, noch met de 
geldelijke bronnen welke deze Familien verschaffen 
aan nijveraars, handelaars, alsmede aan den Staat, 
die het grootste gedeelte zijner inkomsten aan de 
belasting op het verbruik dankt, is het niettemin 
verheugend en aanmoedigend dat het princiep der 
rechtserkenning gesteld is.

iy V r fj W ëVffi’i naerïhg op den aankoop : gewoon
lijk 10 0/0 De lidkaa,rten der leden zijn geldig in 
geheel het land.

2) Vermindering van het Spoorwegtarief : er
wordt gestreefd naar een stelsel van afslag zooals 
in Frankrijk, dat in sommige gevallen tot 75 0/0 
vermindering voorziet, voor groot en klein ;

3) Verlichting van M il i ta iren  last : in het ont
werp van Minister D e v b zh  is verlichting voorzien 
voor Gezinnen van minstens vijf kinderen. Ver
eeniging zal hier ook nuttig zijn om ons recht te 
vollediger te handhaven.

4) Schoolgeld : De vermindering bedraagt in vele 
plaatsen van het land van 20 tot 35 0/0. In West- 
Vlaanderen werd onlangs een schrijven om afslag 
naar alle hoofden van Onderwijsgestichten gestuurd.

5) Studiebeurzen : en bekleeding van bedienin
gen : Het Middenkomiteit behertigt voor deze zaken 
ingsgelijks de belangen der talrijke gezinnen.

6) Jaarwedden en Bezoldiging : — Verlichte 
Gemeentebesturen, handels en Nijverheids instel
lingen hebben een aanvang gemaakt met het vast
stellen van jaarwed len en loonen volgens den 
Familielast. De Gemeente Etterbeek, de Nationale 
Maatschappij der Buurtspoorwegen, de maatschappij 
« Cre'dit Anversois », dienen hier als voorbeeld 
gesteld,

7) Be'astingen en taksen : — Zoo wat overal 
begint men in te zien dat de talrijke Gezinnen 
MIN dienen te betalen dan in andere gezinnen. 
Eoeselaere en Oost-Eoozebeke hebben voor hen een 
gunsttarief gestemd. De belasting op de meubilee- 
ring boven het minimum door den staat geheven, 
wordt van 1000 fr. verschoven per kind.

8) Andere Voordeelen : Eene interministerieele 
Kommissie," werd gesticht door de Eegeering ; zij 
heeft voor taak in de toekomst van alle wetten de 
belangen der talrijke Familiën te behertigen.

De Heer S ta e s  eindigt met eene dringende aan
wakkering tot vereeniging, tot propaganda door 
dagbladen, plakkaten en vlugschriften ; tot regel
matige bijeenkomsten der afgevaardigden en tot 
onverpoosde samenwerking, om iedereen, mannen 
en vrouwen, ten voordeele der talrijke gezinnen.

Deze schoone uiteenzetting wordt hartelijk toe
gejuicht.

De Heer Voorzitter bedankt den redenaar en 
onderlijnt uit de rede twee punten :

De groote gezinnen verschaffen aan het land het 
grootste gedeelte der inkomsten en de overgroote 
meerderheid der soldaten. Door vereeniging moet 
dit in zijnen waren plooi komen en hoeven de rech
ten der talrijke gezinnen erkend.

Daarna geeft de Heer sVancoillie, schepen der 
stad Eoeselaere, mededeelingen van het gunsttarief 
ten voordeele der talrijke gezinnen in de belasting 
op het straatgebruik.

M. Depraetere, van Ingelmunster, drukt den wensch 
uit dat er welhaast een Provinciaal verbond zou 
gesticht worden.

M. Denys, van Eoeselaere, betreurt in naam der 
talrijke gezinnen en van elk rechtgeaarde mensch 
dat, in het bouwen van woningen in het verwoest 
gebied, de belangen dier gezinnen en de eischen 
der zedelijkheidsbeginselen over het hoofd gezien 
worden.

Hij protesteert verder tegen aaukondigingen in 
dagbladen zooals in « La Libre Belgique » in deze 
Aoege : « Huis te huren aan gezinnen zonder of 
met weinig kinderen »;

DeVoorzitter wenscht dat de woningnood krachtda
diger en spoediger zou bestreden worden indien de 
tegemoetkomingen van Eegeeringswege tot hooger 
bestek verleend werden.

Deze wenschen zullen aan het middenkomiteit 
voorgelegd worden.

De eerstkomende vergadering voor de afgevaardig
den heeft plaats te Eoeselaere in « Patria » op 
Donderdag 4 Januari 1923, te 2 1/2 uur.

De vergadering ging te o 1/2 uur uiteen.

De Schrijvers,
A. Decock, H Depraetere

Katholieke Burgersbond.
Donderdag gaf de Bond zijn kerstfeeste in 

de zaal der Congregatie.
De prachtige feestzaal van voor den oorlog 

die nog altijd de treurige sporen draagt der 
oorlogsvernieling, was voor de gelegenheid een 
weinig opgeschikt. Op het verhoog prijkten 
twee kerstboomen waarvan een allerkeurigst 
opgeschikt' door het huis Frans Huyghe-Van- 
dommele, electricien. Dit samen, met wat groen 
eenige planten en overvloedig licht, gaf een 
lief uitzicht.

Enkele minuten na 7 ure zette M Cyriel 
Staes (de heer Voorzitter was door familierouw 
belet) het feest in en heette de toeschouwers 
welkom. Hij stelde den E. H. Voordrachtgever 
voor en wenschte, of liever was er overtuigd 
van dat hij, ingezien zijn geleerde bevoegdheid 
in de kunst, eenieder een uurtje aangenaam en 
leerrijk kunstgenot zou lalen smaken.

Eerweerde Heer H. Englisch oogstte wel
verdienden bijval met zijn voordracht over 
Kerstdag. Door tal van prachtige lichtbeelden 
leidde hij ons naar het H. Land en Rome en 
toonde ons de herinneringen aang de geboorte 
van den Zaligmaker die aldaar bewaard en 
vereerd worden Daarna handelde hij over 
Kerstdag in de kunst. Door middel van beeld
houw- en schilderwerken uit de katakomben, 
de Romeinsche, de Byzantynsche, Italiaanschen, 
Spaansche, Fransche en Nederlandsche scholen 
leerde hij ons de ontwikkeling kennen in de 
kunst en in de voorstelling van de Geboorte. 
Hij deed het zoo eenvoudig dat het verstaan
baar en gemakkelijk was voor eenieder en 
tevens met een eenvoudigheid die in hem de 
kunstkenner !en kunstenaar verraadt. In zijn 
bescheidenheid vergat hij den naam te zeggen 
van den maker van het laatste tafereel : de 
Aanbidding van het Kind. ’t Is immers het 
werk van zijn eigen broeder, den beroemden 
kunstschilder Joë English, die gestorven is aan 
het front in den dienst van het vaderland.

Gedurende de gansche voordracht, zoo wat 
een uur en half, luisterde de gansche zaal 
met gespannen en eerbiedigen aandacht. Algemeen 
handgeklap -en toejuichingen begroeten den voor
drachtgever op het einde. Waarlijk E. H. En
glisch had zijn toehoorders geboeid en de dank 
welke M. Staes hem nog eens uitdrukte was 
wel verdiend. Het is niet noodig dat wij leeren 
ontspanning zoeken niet enkel in kluchten en 
geestigheden alleen, maar ook soms ;'in ernstige 
zaken die dan ook veel bijdragen tot ontwik
keling. Een voordracht gelijk deze, zoo mees

terlijk t o  "fi, 7m u S P W ;k i Ænftj il ë t
hopen, bij de toehoorders de goesting hebben 
doen ontstaan soms nog eens meer iets over 
kunst te vernemen.

Na een tusschenpoos van zoo wat 10 minuten 
werd de avond voortgezet met de uitv;ering 
van eenige kerstliederen, door een groep juf
vrouwen.

Eerst drie oude kerstlieden die uitmuntten 
door hun eenvoud, ik zou haast zeggen door 
hun kinderlijke liefheid zoo in woorden als in 
muziek.

Daarna nog zes nieuwe kerstliederen, een 
tweestemmig en twee met driestemmig refrein.

Al die liederen, gelijk het ten anderen kerst
liederen die het kerstekindeken bezingen best 
past, zijn voor het meestendeel eenvoudig en 
niet straf ingewikkeld. Twee nochtans name
lijk die met driestemmig refrein hebben meer 
van het kunstlied en komen wat meer majes
tätisch voor, wat toch ook soms wel mag, in
gezien het grootsche mysterie. Onnoodig die 
verschillige liederen hier op te sommen ; het 
weze genoeg te zeggen dat ze geheel wel 
uitgevoerd werden. Dit zegt genoeg, want een
voudige liederen schoon uitvoeren en is juist 
van t gemakkelijkste niet. Ik meen dat velen 
van mijn gedacht zouden zijn moest ik zçggen 
dat ik wel eens meer liederen alzoo zou willen 
hooren uitvoeren De Juffrouwen ook hebben 
dus den dank verdiend welke hun werd toe
gezegd, evenals de Heeren S. Huyghe en C L.e- 
fevere die als afwisseling tusschen de liederen 
twee duos speelden voor saxophone, begeleid 
door M. J. Clement.

Om te eindigde wierd den Adeste fideles 
in blijden geestdrift gezongen en door de aan
wezigen na elke vers herhaald.

Rond 10 ure verliet iedereen de zaai en 
ging blijkbaar tevreden naar huis.

M ijnheer G IL L O T  laat weten dat het 
onmogelijk is m orgen  Zondag, zitdag te 
houden in ons lokaal van  den Burgersbond.

Moesten er echter leden zijn die hem 
voor een dringende zaak willen spreken, 
zij behoeven er enkel kennis van te geven 
aan ’t  B estuur dat zorgen zal om te weten 
w aa r  en w anneer  zij het best zouden kunnen 
doen. H et Bestuur.

x\an de Hondenliefhebbers
Van ISEGHEM en OMLIGGENDE.

De 19 December laatstleden, zijn eenige 
hondenliefhebbers der stad te samen gekomen, 
ten einde de stichting te beraadslagen van een 
hondenclub.

De bijeenkomst had plaats in « De Gouden 
Leeuw». Heer Marcel Van Wtberghe die deze 
vergadering belegd had, bedandte de bijeen
komende liefhebbers voor hunnetalrijke opkomst, 
en vroeg aan Heer Valère Clement de 'vóór- 
loopige standregels der nieuwe inrichting mede 
te deelen.

Al de punten der standregels wierden jklaar 
en goed voor oogen gelegd. Hier moeten wij 
zeggen dat Heer Valère Clement een der ver
dienstelijkste liefhebbers is der stad en dat hij 
best geschikt was om een reglement ter be

spreking voor te leggen. Sommige punten ervan 
wierden besproken en gewijzigd, andere zonder 
wijzigingen goedgekeurd.

Na de bespreking waren de aanwezige lief
hebbers het volkomen ééns met de standregels. 
en gingen over tot het kiezen van het bestuur.., 
Zoo is de Club gesticht onder de kenspreuk 

« De nuttige Hond »
Het doel van de club bestaat in het ver

beteren van alle rashonden en in het africhten 
der honden als waakhond, verdedigingshond 

of politiehond.
W ij vragen aan al de hondenliefhebbere van 

Iseghem en omliggende, hunne bijtreding, ten 
einde met samenwerkende krachten onze schoone 
rashonden nuttig en tevens aangenaam te maken 
voor hunne meesters 

Voor alle inlichtingen wende men zich in 
het lokaal van de Maatschappij « De Gouden 
Leeuw », bij V. Clement.

H et  B e s t u u r .

De sterkte der Britsche luchtvloot
In antwoord op vragen, onlangs in het La

gerhuis gedaan, deelt de minister voor den 
luchtvaartdienst mede, dat de sterkte van de 
Royal Air Force in Europa, met inbegrip van

i  de detachementen, die zich tijdelijk te Constân 
j  tinopel bevinden, ongeveer vijftien eskaders is
i  van gemiddeld twaalf machienen per eskader.

De Franschen hebben honderd eskaders van 
negen machienen, België veertien van tien. Het 
totaal aantal Britsche eskaders in actieven dienst 
is tweeëndertig, dat der Franschen honderd- 
twintig en van de Belgen veertien. De Fransche 
productie aan burgerlijke en militaire vliegtuigen 
was de eerste elf maanden van 1922 33,000.

Eene erfenis van 100 miijoen dollars.
A ftrog ge laarszaak  —  Aanhou Jingen.

Eenigen tijd geleden kreeg een notaris te 
ParijsJ het bezoek van zekere dame Leotardi, 
die hem een vertellingsche van duizend in eenen 
nacht opdischte en waaraan hij zich liet beet
nemen.

Hoogergenoemde dame vertelde dat zij erfge
name was eener som van 100 miljoen dollars 
en dat deze die haar als erfgename had aan
gesteld, was verongelukt met haar yacht « Old 
Chap » in de Middelandsche zee.

Mad Leotardi, eene Spaansche, verklaarde 
verder dat zij 15 jaar geleden kennis had ge
maakt met een rijke Amerikaansche, genaamd 
mad. Lilbane Fair Heller, die zulke vriendschap 
voor haar koesterde, dat zij haar als algemeene 
erfgename aanstelde, op voorwaarde dat zij al 
de wilde beesten (?) die zij overal bezat, ver
zorgde !

Zij verklaarde daarbij dat een testament ten 
haren voordeele gemaakt, berustte in een 
Parijsche bank.

De politie daarvan verwittigd door den bankier, 
die eene som van 25.000 fr. aan niad. Leotardi 
had verschoten, werd inderdaad een testament 
gevonden, waarbij Albert Leotardi, geboren 
Jeanne Manelado, alles erfde van mad. Lillia 
Heller, Haar neef Wibur Haller Ryerson van 
Boston werd testamentuitvoerder benoemd

Verders bestond in het testament eene lijst
VcU l U T C T tn r ,— O T C - x rc- a t g v c n v i  v xrcre— Pn---H r m  \rar-

schilliiie eigendommen bezat.
Mad Leotardi en haar man Zaterdag laatst 

aangehouden, moesten bekennen dat alles door 
hen was uitgevonden en er in Amerika geene 
miss Fair Heller bestaat.

Het schijnt dat het echtpaar Leotardi nog 
al vele notarissen en geldleeners in de doeken 
gewonden heeft.

Met de fabel van hunne groote erfenis leefden 
zij op een andermans duiten. Beiden zullen 
vervolgd worden voor aftroggelarij en gebruik
making van vervalschte stukken.

Priesters : G. Britaye, Bulscamp ; H. Cuvelier- 
Locre ; A. De Bouvery, Kortrijk ; H. De Brabandere- 
Meulebeke ; M. Debysere Eggewaertscappelle ; J 
Decadt, Oost-Nieuwkerke ; M. Delanote, Proven : 
J  Depuydt, Aertrycke ; C. Dubois, Oostende; E 
Lefevre, Eousselare ; L. Maertens, Vlamertinghe : 
J. Maes, Oostduinkerke : J . Masquelier, Kortrijk :
II Eybens, Nieuwpoort; P. Sobry, IJ per ; L Van 
de Maele, Thielt; P. Vanden Weghe, Passcbe:idaele; 

W. Vincke, Oostende.

Onderscheidingen.
M. Jules Grillet, onderwijzer in St Joseph’s ge

sticht, bekomt liet Burgerkruis van Le klas en 
M. Hector Loontjens, hoofdonderwijzer der Stads
school, de Burgermedalie vau I e klas.

Aan beide Heeren onze beste gelukwenschen

De B ank  van  K o rtr ijk
(oude bank Roussel/m-Thielt! 

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

Burgerstand -  iseghem
GEBOORTEN ■

Gabrielle Lannoo, dv. Joseph en Maria De- 
brabandere, Hondekensmolen, 36. — Ivonne 
Decroy, dv Leo en Maria Latré, Winkelhoek, 
28. — Roger Vyncke, zv, Henri en Emma 
Segers, Heye 42. — Noëlla Dubois, dv André 
en Magdalena Clement, Meenenstr. 109. -
Ivonne Vierstraete, dv. Joseph en Maria Van- 
steenkiste, Gentstr. 32 — Marcel D’hondt zv. 
Camiel en Maria Canniere, Abeele, 470.

STERFGEVALLEN :
Maurice Neyrinck, 28 j. zv Paulus en Juliette 

Mazereeuw. — Agnès Meulebrouck, 2 m dv. 
Leo en Gabrielle Cornelis. —- Ivo Sevenoo, z. b. 
85 j. we Eudoxie Nonkel. — Mauritius Van 
Ryckeghem, voerman, 24 j. zv. Emiel en Elodia 
Vromman.

HUWELIJKEN :
! Eugène Vansteenkiste, Stoelmaker, 25 j. en 

Julia Werbrouck, borstelm 18 j. — Alois Debus- 
schere, borstelm. 27 j. en Silvie Vanwalleghem,
22 j. — Camiel Descheemaecker, landb. 28 j. 
en Maria Vynckier, landb. 33 j.

EEN PLICHT. — ’t Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen liet bestaan der MONOPOEDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3.00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALEMAN, VEEHAMME en 
YWFFELS. Verders in alle goede apotheken.

LOUIS PASTEUR
Hulde van Z. Em. Kardinaa l Dubois.

Verleden Woensdag, 27 December, was het 
honderd jaar geleden dat Louis Pasteur, de 
groote geleerde, de verheven weldoener der 
menschheid en de vurige christen, geboren werd 
in een dorpje van ’t Fransche Juragebied. 
Grootsche feestelijkheden worden in Frankrijk 
te dier gelegenheid op touw gezet. Niet alleen 
de wetenschappelijke wereld zal Pasteur hul
digen. Ook de H Kerk zal zijne gedachtenis 
gedenken, want Pasteur was een overtuigd en 
vurig geloovige, een verheven christen mensch.

Z Em. kardinaal Dubois, aartsbisschop van 
Parijs, heeft tot de geloovigen van zijn bisdom 
een herderlijken brief gericht, waarin hij onder 
andere zegt : « In het koncert der huldeblijken 
aan Louis Pasteur, is het onze plicht de stem 
der H. Kerk te verheffen, die trotsch is dezen 
grooten geleerde onder hare kinderen te tellen. 
Immers, Pasteur was een zoo vurige christen 
als groote geleerde In zijn familiekring zooals 
in de plechtigste omstandigheden, betuigde 
Pasteur zijne gehechtheid aan het Evangelie. 
« Wanneer men goed en grondig gestudeerd 
heeft, zegde Pasteur, dan komt men terug tqt 
het rotsvast geloof van een Bretonschen boer. 
Hadde ik nog meer gestudeerd, dan zou ik 
het geloof van eene Bretonsche boerin hebben 
gekregen. »

« Voor Pasteur, schreef M. Bertrand, sekre
taris van de Akademie der wetenschappen, was 
het geloof eene fakkel. Het geloof schreef hem 
zijne houding voor tegenover de mysteries, die 
steeds de menschelijke geesten bekommeren »

Z. Em. kardinaal Dubois kondigt ten slotte 
aan dat er binnen kort eene plechtige 
H. Mis zal worden opgedragen voor de ziele- 
rust van Louis Pasteur. De H. Mis zal, op 
verzoek der familie Pasteur, gecelebreerd worden 
in de kerk van St-Jacques-du-Haut Pré, parochie 
waar Pasteur gedurende 31 jaar heeft gewoond

PRIESTERWIJDING
Bisdom Brugge.

Zaterdag morgend heeft Mgr de Bisschop de vol
gende HH. Wijdingen toegediend in de hoofdkerk 
St-Salvator :

Subdiaken : P Ghyssaert, van Brugge.
Diakens : M. Carpentier, Kortrijk ; G. Debrie, 

id ; C. .Deudievel, Moeskroen ; E. De Neckere, 
Brugge ; F. Denys, Eousselare ; J . Docby, Brugge ; 
L Grymonprez, Rousselare ; G. Peene, Brugge ;
G. Vanhove, Heist; A Vanneste, Dotten ijs ; O 
Verbeke, Lendelede ; C. Verhaeghe, Ruysselede ; 
A. Vervenne, Wevelghem ; J . Veys, Autryve.

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

IDEAAL KIEKENP0EDER “ S A .L iV A .T O F t  „  
prijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in liet 
hoofddepot : K. STEPPE, Geeraardsbergen en in 
de Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5 , Brugge.

Eisch het echt merk “  S A L V A T O F t  ,, 
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe, Geeraardsbergen
m ai ga-n fiogan Jaai__Uc_j]__jvelen ,dat ik den

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

L. PIETEES, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraät 3 Wilryck.

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

M E U B E L S
bij Jules 00ST-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 , eetkam ers, rustkam ers, 

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

De Verkoop geschied aan de beste voorwaarden.

B E R I C H T  A A N  
Bronwel s, Bierhandelaars en Herbergiers

Van heden af a ltijd  te bekomen T U B E N  KO O L
Z U U R  (Acide Carbonique) bij

Henri V A N D E R H E l î R E N
10, K as tee ls traa t ,  te  ISEGHEM.

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

VERLOREN : een Duitsche Schapershond, grijs 
van hare, Jterug te bezorgen, mits belooning, aan j 
Silvain SËYNAEVE, Eousselarestraat, 13 7 , Is e g iie m .

HOUT1

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

Wordt ook aangeboden totverkoop 60 hektaren 
schoone taillie 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.

ELKEN VRIJDAG

S tokv isch  en M o luw e
ook Versehe Visch 

Drooge en Jngelegde Haring

16, W ijn g a a rd s tra a t ,  ISEGHEM. 
Verm indering van prijs  aan voortverkoopers.



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 
lach van timmer-en schrijnwerk, meubels, enz 

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

Trouwe en eerlijke bediening.

H u is  JVLÄU1RICE
Tengevolge het gedurig aangroeien mijner 

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

M aurice  VANDENDRIESSCHE,  
Nieuwstraat.

UIT TER HAND T E  KOOP een WOON
HUIS m et medegaande erve, gelegen te Iseghem, 
Mentenhoek, bewoond door Charles Callewaert 
Zich te wenden bij E r n e s t  VANDECAPPELLE, 
Molleveld, In g e l m u n s t e r .

Kantoor van den Notaris D U P O N T  te Ardoye.

JAARLIJKSCH E VEN D IT IE  

111 de Bosschen van het Ardoye-Veld op Dinsdag 
9 Januari 1 9 2 3  (daags na Weversmisdag), om
g ure ’s morgens, van

132koopen kastanje, elzen,esschen en eiken 
T A S l L I E  O P  S T A M

Op komptant geld en verdere gewone voorwaarden. 

Studie van den Notaris Schotte te Ingelmunster

V rijdag 5 Januari 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.

VEN D IT IE  

van 103  koopen zw are  en langstam m ige

B O O M E N

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

Voor Nieuwjaargeschenken
wendt U tot het gekend 

HUIS VAN VERTROUWEN

G e z u s te r s  Sbelefnat)
93, R ousselarestraat,  ISEGHEM.

Te bekomen alle slach van

FIJN F CHOCOLADE en CONFISSERIE 
Groote keus fantaisie doozen 

Fijne peperkoek, allerhande Biscuiten. 
Pralinen Spekken — Dragees -  Fondants 

Chocolade van de beste merken  
aan zeer  voordeelige prijzen  

SPECIALITEIT VAN FIJNE SPECULOOS.

” Ë ^t~ W Ïiïte r^e T T T T -
’t Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

GOEDE FOURRUREN
om u van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezusters
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
V A S T E  PRIJS

bij

Fl orent  D e v o s - D e j o n G K b e e r e
Huurhouder en Voerman

Statieplaats. 28. i S E G H E SV!
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe r i j tu igen  aangekocht heeft  voor H UW E
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen zijn gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

rheumatiek]
JICHT

GENEZE

— NIEUWJAARGESCHENKEN 

A lti jd  minstens 100 écrins te r  keuze 

A. M 0 E N A E R T - N 0 P P E ,  29, Roeselaerestraat.

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

ABEELE in de Herberg “ De Zandberg ,,
Verders beveelt hij zich aan voor alle slach 

van T im m erw erk , 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  bekwam e S c h r i jn w e rk e rs  bij

G. V a n g ro e n w e g h e - D e v o s , Gentstr. 51, Iseghem

D A N IE L  D E L  A N N O Y
St Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

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 1EUW JA  ARGES6HENKEN ! ! !
TE BEKOMEN BIJ

Henri V e r c a r oe r t - De G l e r c k
— de Pelichystraat — 

Groote keus van CIGARILLOS en CIGAREN
Van de beste merken - -

aan zeer voordeelige prijzen

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be
vragen ten bureele van ’t blad;

Om u it  gem eenzaam heid  te  scheiden

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekan ieke  en e lek tr ieke  ver lichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo i s  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

ELIXER
PHIUPPARi

Rhumatisme ! Flerecijn ! Sciatika !
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  Phil ippart.

De E lix ir  Philippart is te verkrijgen bij A .L y b k k b  

Apotheker liousselare en F l o r e n t  LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
15 fr . de groote flesch ; 9 fr. de halve flesch.

N ieuw jaargeschenken
TE BEKOMEN BIJ

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

VERKOOP VAN ALLE SLACH VAN 

SU IKERGOED , CHOCOLADE, 
KOLONIALE WAREN. 

Gedroogde VISCH, CONSERVEN.
Groote verkoop van alle slach van

W IJN E N  EN LIKEUREN

Vermindering van Prijs voor Voortverkoopers.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G .D E  L A E R E &  G° Naamlooze Maatschappij

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

AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

=  V U Y L S T E K E  Gebroeders =
WERKTUIGKUNDIGEN

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

Autos : F N ,  FOJRD, C I T F I O E N  enz. 
Motos : E N ,  SAJRODEJA, I N D I A N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 
Motos, van alle merken.

asassKSSSSHCSa»

G R É D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

ASf NTSCHAPPEN
ISEGHEM.
YPER,
KOMEN,
STADEN,
ARDOYE,
MEULEBFKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan)

Tel.  No 6 
Tel. No 98 
Tel. No 68 
Tel. No 21 
Tel. No 28

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

6 .000.000— Kapitaal 

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

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

De Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het Land en op den Vreemde

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op z icht 3 -00  o/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 <y0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 <>/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3 .75  °/0 
4° op jaar l i iksche rekeningen 4 .25  ’/»

A A N K O O P  en V E R K O O P  van Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES C R O C H O N - V E R H  A M M E  te Iseghem.

Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,

Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem

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

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhaizen DELiGOURT, 44, Zaidlaan, Brussel



H U I S

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

HDB
H . D . B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen builen alle concurentie.

CORSETS

BRUXELLES

G. HOET-AN N E, opticien, StAmandstraat 8, ItOUSSKLAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 

den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

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

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft tioch zo n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ont adret :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er ft alti jd  een oogmeester ten ieder beschikking.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
„ _ volgens de laatste uitvinding (zonder plaat)

Æ WÊÈk ---------  Herste llen van Gebitten enz.

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor OtLCROIX 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 ie r r e  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISE G HE M .

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghem-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.

UITITER HAND TE KOOP
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit.

Zich te bevragen Rousselarestraat, 133.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J ava Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — J?âle-ale.
V  e r k o o p  v a n  " W  i j  n e n

HANDEL in KOLEN.

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

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

O K U  M lA T IO M A L B  1 1 H U I H

SEDERT 40 JAREN
genezen lij jaarlijks »cl« duiieadeu personen.

Opgepast »oor de namaaksels. - Eischt nel op 
ieder* doos den naam »»n F. VKROAUWEN

i-B O R S T P IL L E N
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST —  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET -  INFLUENZA

ra alle ziekten der luchtpijpen en der borst.
Zij verzachten vin den eersten dag en genezen 

na enkele dagen.

PRIJS ; »  fr. de doos In alle goede apotheken.

2° BloedpHIen v.n F. VERGAUWEN
tegen

V B K S T O P TH E ID , M A A S Z IE K T K K , 
« A r . ,  H L IJM K N , K W H ,  K K K R E N  
D E B  JA .K K N  en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bload.

Prijs der doos : 2  Ir

DÉPOT : Apotheek t’ . VERGAUWKN.

60, Ansr achlaan, Brussel.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud |

S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

I A mand Denys-JIoehepiedf
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
V o o r  n a m e n  v a n  - 4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
In  wolle Gabardine 8 8  F r,

TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Alb. V A ft N EST E- V A N tl O UTT E

T a fe lh o u d e r  (T r a ite u r )
— Gentstraat, 35, ISEGHEM

Opvolger van ’ t oud gekend huis 

V a n h o u tte -N e y r in c k  van JRousselare  
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 ïa n  MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG 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
d e : P É L IC H Y S T R A A T , 12, . Q r n n r i y i
recht over St HiJoninskerk l u t b H t l n .

P laats ingsdienst 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 slacli van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt- 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie^ 

onmopelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN.

- 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 l l e 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 de 
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 voordedigen 

invloed uit oefenen op de oogen.

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

huize.

Automobielen FORD
REGHTSTREEKSCH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK,
H O V E N  I E R S S T R A A T 1 

KORTRIJK
Het cenigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 

oorlog, sedert de eerste typen uitgekomen 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 H ERSTELLIN G EN  met waarborg uitge
voerd door specialisten, in ’t bijzonder herziening van motoren « sans 
soupapes, » zes, acht en tw a a lf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren — Vulcaniseering

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

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER BARNKRACHT IN DE FABRIEKEN

Het Kindje Verzwakte Totdat Het, Bijna 
Een Klein Geraamte Geworden Was.

Door de Dr. Cassell’s Tabletten genezen.
Mevrouw Florrie Shadlock, Mill-lane, Morton, 

Gainsborough, zegt: “ Geené genoege woorden 
kan ik vinden om m ijne, dankbaarkeid aan den 
Dokter Cassell’s uit te drukken. Dank aan 
zijne tabletten heeft h ij  het leven van m ijn  
kindje gered. Z ij kreeg hare e rste tanden 
toen ze dertien maanden oud was en vanaf diï 
oogenblik verloor zij hare gezondheid ; zij wierd 
zwak en ziekelijk, had geen eetlust meer en 
vermagerde b ij eiken oag meer en meer. 
Bovendien had zij eene darnionsteking die <:r 
weldra een beraam te van maakte. Z ij hr.'l d" 
kracht niet me-er neder te'zitten, gansehe dagen 
moest ze liggen, zelfs om haar te dragen. Zeer 
dikw ijls had ze verschrikkelijke p ijnen en dan 
begon ze te kermen,

“ Alle handelingen dien ik ze deed volgen 
giaven geenen uitslag. Doch "bij het lezen eene: 
advertentie der Dr. Cassell’s Tabletten bcproefrV 
ik ze voor m ijn  k indje en ik zegen den dag r| 
de welke ik zulke deed. Eenigp ti jd nad e * 

bevond ik eene verbetening, ook v*r olsde ik de handelingen én den uu.-ln
is da: K1 sie ïn  uan ge..eei en gansch „ .nezen en een lief klein mtsje geworden i-

D r. C a s s e l
TablettenP R IJ S  3 FR EN

7.50 FR .

( h e t  g r o o t
model bevat
drie maal het
kleineï V e r
kocht door de
apotheken i n
alle wereldde*,-
len. Vraag de
D r. C d B s c U’s
T a I) letten en,
weigerd a 1 e
namaking.

Universeel fam ilie  geneesmiddel tegen .

I c m i w a f  m a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d  
Z & n u w z w a k h e i d  B l o e d g e b r o k

H a r t k l o p p i n g e n
L e v e n s a f m a t t i n g

i o m i v n o n s t e k i n g  Slechts :p i | « « r t »  n g Z e n u w a c h t i g l .  j i U 
U i t p u t t i n g N ie r e n z ie k teN e u r a s t h e n ie

Pij/ondf rs a a n b e v o l e n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  en aan 
de personen d i e  d e  k r i t l s o h e  t i j d v a k k e n  van l i e t  leven 
doorgaan. D o k t e r  C a s s e l l ' s  C o . ,  L t d  , M a n c h e s t e r .  E "elam l 
Algem een d e p o t  v o o r  B e l g i e  e n  h e t -  Groo' iierti_ a.fr.:

Msison i.ouis Sanders, 12. Rue de la Giaciere, Brussel.

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

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 

dra d t  ?reugtie 
kennen kracu 
en g e z o n d h p i.ï  
te bezitten


