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t ó a i i l e  SamenlBVii
De mensch is van nature een zelfstandig 

wezen maar tevens ook een maatschappelijk 
wezen, dat wil zeggen dat de mensch eerst 
en vooral op zijn eigen bestaat, maar tevens 
gemaakt is om in maatschappij samen met 
andere menschen te leven. Hij heeft dus het 
recht en den plicht voor zijn eigen bestaan 
te zorgen en zijne persoonlijkheid tot ontwik
keling te brengen Maar alleen en aan zichzelven 
overgelaten kan hij dat niet. W ij gevoelen 
een onweerstaanbaren drang in ons om in 
aansluiting met anderen hulp te gaan zoeken 
voor het tekort aan eigen krachten. Zoo ont
staan groepeeringen van menschen ondereen. 
Maar alle groepeering op haar eigen is on
toereikend om aan hare leden de gewensche 
ontwikkeling te verzekeren. Ook de verschil- 
ende groepeeringen hebben elkander noodig. 
De samenstelling van de enkele menschen 
en de door hen gevormde groepeeringen vormen 
aldus een geordende màatschappij, waarvan 
alle samenstellende deelen onderlinge rechten en 
plichten hebben en moeten samenwerken voor 
het welzijn van eenieder en voor het algemeen 
welzijn.

Deze opvatting van de maatschappij welke 
de katholieke is en in tegenstelling is met 
hetgeen de liberalen en socialisten voorhouden
-  werd op prachtige wijze uiteengezet door 
Pater Borret op de laatste sociale week .te 
Leuven en hij maakte zijne voorstelling dui
delijk door een verhaal uit de Oude Geschie

denis.

W ij lezen bij den Romeinschen geschied
schrijver Livius, dat in het jaar 494 vóór 
Christus, het lagere volk zich uit de stad 
Rome had verwijderd en zie!) op den in de 
nabijheid gelegen Heiligen Berg had terugge
trokken Het was in toorn ontstoken tegen de 
meer aanzienlijke en de met het bestuur be
laste kringen der stad en verklaarde niet 
langer ten hunnen gunste arbeidzaam te willen 
zijn. Het verweet hun een gemakkelijk, weel
derig en nietsdoend leven te leiden, terwijl 
het zelf voortdurend om hunnentwille zich 
moet afslooven en door den groeienden schulden
last in steeds grootere afhankelijkheid geraakte. 
Daarom zegde het alle verdere medewerking 
aan het maatschappelijk leven op en weigerde 
nog langer zijn krachten beschikbaar te stellen.

(Men zou bijna meenen met een verhaal uit 
den tegenwoordigen tijd te doen te hebben ; 
alleen ging alles toen veel vreedzamer en kende 
men geen sabotage en geen machtmisbruik,)

Menelus Agrippa, die toen ter tijde consul 
was, werd naar het verbolgen volk afgeveerdigd 
en wist het tot zachtheid en toegeven te stemmen 
door het de fabel van de ledematen én de 
maag voor te houden en deze toe te passen 
öp het maatschappelijk leven. « Er is een tijd 
geweest, zoo zeide hij ongeveer, dat de lede
maten van 'het menschelijk lichaam in opstand 
kwamen tegen de maag. Het verdroot hen, 
dat zij hun beste zorgen en moeiten moesten 
besteden tot het voeden van de maag, terwijl 
deze werkloos in het midden van het lichaam 
lag en niets anders deed dan de ontvangen 
spijzen genieten En zij spraken af, dat dit 
voortaan niet meer het geval zou zijn. De 
hand zou het voedsel niet meer naar den mond 
brengen, de. mond het niet meer in ontvangst 
nemen, de tanden het niet meer vermalen. 
Zoodoende wilden zij de maag door honger 
dwingen, maar spoe'dig gevoelden alle lede
maten er den nadeeligen terugslag van. Het 
geheele lichaam begon te kwijnen, en hand, 
mond en tanden moesteh hun gewone bedienin
gen hervatten om zelf geen nadeel te hebben 
van het kwaad, dat zij de maag berokkenen 
wilden, omdat de werkzaamheid van de maag 
voor het geheele organisme en voor alle af
zonderlijke ledematen even onmisbaar is, als 
hetgeen andere lichaamsdeelen ten behoeven 
van de maag verrichten. Zoo gaat het ook in 
het maatschappelijk bestel Geen stand, beroep 
of vak kan het zonder de andere stellen ; 
allen hebben elkander noodig en wie weiger
achtig is om ten voordeele der anderen zich 
in te spannen, zal spoedig ondervinden, hoe 
zeer hij door zijn gebrek aan bereidwilligheid 
zich zelf benadeelt ».

De geschiedenis verhaalt, dat bij deze rede- 
neering het volk zich gewonnen gaf en zijn 
gewone bezigheden in de stad ging hervatten.

Dat was verstandige taal van dien ouden 
consul en het Romeinsche volk toonde door 
zijn daad van verzoeningsgezindheid het juiste 
inzicht te hebben in de verhoudingen, die het 
onderling verkeer der menschen moeten ken

merken.

Enkele bedenkingen over 

de Vlaamsche beweging.

Geachte Heer Opsteller,

In het nummer van Zondag laatst geeft U 
ons zoo een kijk op den weg dien «De Iseghem- 
naar » wil inslaan, Met die gedachten heb ik 
volkomen vrede en het heeft mij vooral verheugd 
te lezen dat U ook de Vlaamsche belangen 
zult behartigen. Dat heeft mij waarlijk een 
keer deugd gedaan, want ik, die reeds sedert 
lang daar veel voor gevoeld heb, meen dat 
men hier wel een beetje te weinig daarvoor 
over heeft, want die zaak vindt ik onuitspre
kelijk belangrijk Moest het zijn dat U er 
vrede mede hebt ik zou wel willen eenige be
denkingen daarover willen kort neerschrijven.

Mij dunkt dat sedert eenigen tijd, laat ons 
maar zeggen sedert den oorlog daar het juist 
sedert dien is dat men de Vlaamsche Kwestie 
tot een politieke kwestie gemaakt heeft — de 
hoofdzaak van de Vlaamsche Beweging namelijk 
ons volk zelfstandig maken — eenigzins op den 
achtergrond geduwd wordt.

Als men nu eens overschouwt wat er inde 
laatste jaren geschreven en gezegd werd over 
de Vlaamsche Beweging, het komt bijna geheel 
en gansch hierop neder : de wet moet ons 
Vlamingen de gelijken maken van de Walen 
hetzij men dit zoekt te verwezentlijken door 
opvolgentlijk ean reeks wetten af te dwingen 
van de kamer als Vlaamsch in ’t bestuur, de 
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, 
Vlaamsche en Waalsche regimenten en zoo meer, 
hetzij men geweldiger streven naar zelfbestuur 
beoogt Daarbuiten begint het er geheel en 
gansch cp te gelijken als zou er niets anders 
meer binnen cßn werkkring van de Vlaamsche 
Beweging liggen en ware de Vlaamsche Kwestie, 
eens die wetten erdoor, opgelost. Grove dwaling 
die niet mag binnensluipen in den kop van 
ons volk, dat omdat het voor zulk een ge
wichtige zaak staat, moet open oog en koel 
verstand hebben

In de Vlaamsche beweging komt men nood
zakelijkerwijze op staatkundig of politiek gebied: 
de openbare macht moet ingrijpen en tegenover 
machtige vooroordeelen en een eeuwenoude 
slenter de gelijkheid van Vlaming en Waal 
waarborgen in ’t Bestuur, ’t Gerecht, het Leger, 
het Onderwijs en zooal meer, maar daarmede 
is de zaak niet uit ; zelfs, als men zich daarbij 
beperkt, zal dit maar lapwerk zijn en niets 
teweeg brengen.

Dat kan men nu zien in hetgene gebeurt, in 
meerdere plaatsen met de nieuwe taalregeling 
in de besturen. Men tracht de wet te niet te 
doen en dat kunnen de vijanden van de 
Vlaamsche Beweging omdat ons Vlaamsche 
volk niet Vlaamsch voelt. Daar ligt een groot 
gevaar en de grootste struikelsteen voor de 
Vlaamsche Beweging, daar ook een ruim en 
rijk arbeidsveld voor alle wakers ; het eenige 
veld waarop er rijke vruchten zullen groeien; 
de andere zullen in hun bloei door de winden 
weggevaagd worden

De gedachten van ons volk ten opzichte van 
de Vlaamsche Beweging moeten veranderen, 
vooral de gedachten van de hoogere standen. 
Het ligt aan onbekendheid met het wezen en 
het doel van den Vlaamschen strijd dat zoo- 
velen er tegen gekant zijn ; allerlei vooroor
deelen bestaan tegen onze Beweging en onder 
dm  invloed van die vooroordeelen en die ver
keerde opvatting valt men ons aan en werkt 
men ons tegen. Eenvoudige voorlichting en be
kendmaking met het doel van de Vlaamsche 
Beweging met den toestand van ons bloedeigen 
volk zou reeds vele oogen doen opengaan en 
vele vijanden tot vrienden maken

Wat echter nog meer zou bijdragen ware de 
gedachten van ons Volk gezond maken. De 
verfransching of liever de ontaarding van de 
Vlamingen heeft zoovele valsche denkbeelden 
in den kop van ons volk gestoken, b. v. b. 
welk een verkeerde opvatting in zake onder
wijs en beschaving, welk een achterlijkheid 
in zake handel en vooral nijverheid misschien 
zelfs van landbouw, en bovenal welk een ver
laging van de arbeiders.

Alle kwalen, die met de staatkunde niets 
te maken hebben, moeten weggenomen of anders 
zullen alle staatkundige berekeningen tot niets 
baten, alle wetten of verordeningen, zooals dat 
nu reeds dreigt met de laatste wet, doode 
letter zijn. Kunnen die kwalen weggenomen 
dan komen de wetten vanzelf.

Deze bedenkingen. Geachte Heer opsteller, 
heb ik durven zenden om U te vragen te willen 
op die wijze de gedachten van onze bevolking, 
waarbij zoovele vooroordeelen bestaan tegen 
de Vlaamsche Beweging voorlichten en leiden.

Een Vlaming.

De socialisten en 

het Christelijk onderwijs.
Men weet hoe te Meenen, waar Debunne 

burgmeester is, de kinderen der Christelijke 
scholen uitgesloten zijn van de voordeelen toe
gekend aan de begaafde leerlingen.

Te Kortrijk in den gemeenteraad stemden 
de socialisten tegen de toelagen aan de vrije 
vakscholen.

In den Gentschen gemeenteraad toonden zij 
zich even verwoed als de liberalen pekant 
tegen het verleenen van toelagen aan de kin- 
ders uit de vrije scholen.

In de provincieraden van Brabant, van Oost
en West-Vlaanderen weigerden zij eveneens 
te stemmen voor de subsides aan het vrij on
derwijs.

Goed. Maar zij schijnen te vergeten dat de 
provincieraad van Henegouw, waar zij met de 
liberalen heer en meester zijn, 17 millioen 
uitgeeft voor het ongodsdienstig onderwijs. 
En waarom vragen en aanvaarden zij toelagen 
voor hunne vrije werken en inrichtingen ? So
cialistische verdraagzaamheid !

En ter gelegenheid van deze stemmingen 
hebben zij eens te meer lossen teugen gevierd 
aan hunnen haat tegen den godsdienst

In den provincieraad van Oost-Vlaanderen 
zegd? gezel Van Sweden dat hij alles wat be
steed wordt aan den landbouw, de kerken en 
het christen onderwijs, aanziet als nuttelooze 
uitgaven.

Nog hatelijker ging het in den provincieraad 
van West-Vlaanderen, waar gezel Alinckx een 
verwoeden uitval deed tegen het godsdienst-
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dienen, volgens hem, om den geest der kinderen 
te verstompen, door hun allerlei dwaasheden 
en ongerijmdheden uit den catechismus en het 
oud testament wijs te maken f

’t Is maar in tijd van verkiezing dat ze tegen 
den godsdienst niet zijn.

liu iten landsch overzicht
De Conferentie te  W ashington.

’t En heeft zeker nog niemand vergeten hoe 

geheel de beschaafde wereld barabas riep naar 

Duitschland, als de oorlog met de duikbooten 

begon. Dat en was nu geen oorlog meer, 

dat was barbaarschheid, en ’t was ter oorzake 

van de duikbooten, nadat de Lusitania in den 

grond geboord was, dat America in den oorlog 
kwam.

Te Washington werd nu de kwestie gesteld : 
willen wij de duikbooten afschaffen ?

England en America wilden ’t, Frankrijk en 

Japan niet ; en als er een niet en wilt, de 
andere moeten er ook houden tot verweer.

Toen werd er voorgesteld aan elk een zeker 
getal te laten. Doch Frankrijk en kreeg er 

niet genoeg naar zijn goeste, en ’t en wilde 

niet meedoen in die beperking.

Van daar onvriendschap met England.

De engelschen immers redeneren als volgt :

’t En is tegen Duitschland niet dat de Franschen 

geheel die vloot onderzeeërs noodig hebben, 

Duitschland immers en heeft geene meer, en 

mag geene meer maken, ‘t Is bijgevolg tegen 
ons.

En ze zaten leelijk te kijken naar Frank
rijk ! ’t Was te wege gebroken rechtszweert.

Doch Frankrijk had zijn antwoord gereed.

’t En is tegen niemand, doch wij hebben 

honderd millioen kolonialen, die door de zee 
van ons gescheiden zijn : wij moeten duikbooten 

hebben om, in tijd van nood, aan onze ko

loniën te kunnen, en onze koloniale soldaten 

naar Frankrijk te brengen. W ij en kunnen 

dus de beperkinge niet aanveerden die men 
ons wil opleggen. We zouden immers daardoor 

onze verbindingen met ons koloniaal rijk in  
gevaar brengen.

In die. redens ligt er een grond van waar

heid, doch de houding van Frankrijk wekte 

zeer groot wantrouwen' bij Engelschen en 

Americanen.

’t Is nu een beetje gebeterd, met dater eene 

overeenkomste gesloten is om geen handels
schepen met duikbooten aan te vullen.

Déch als die landen, die nu overeen komen, 
eens in oorlog zijn met malkander, ze zullen 
zeker veel omkijken naar al die overeenkomsten.

Men spreekt van beschaafd oorlogvoeren.

Dat is eenvoudig zotte klap.

Twee landen geraken in oorlog omdat be
schaafde middels er niet in en gelukken ze 

tot overeenkomste te brengen. Eens dat ze in 

oorlog zijn, de beschaving heeft daar nog 
weinig in te zien, ’t is toen vechten en moorden, 

elk slaat waar hij treffen kan : oorlog is altijd 

barbaarsch, en de beschaving begint als er 

j vrede komt. Daar en zal geen overeenkomste 
iets aan veranderen.

De Conferentie van Washington en bewijst 

maar een zake : ‘t is dat al de landen, die 

daar vriendschappelijk komen onderhandelen, 

malkander voor geen haar en betrouwen, en 

dat ze al eenpariglijk van gedacht zijn dat 

macht een veel sterker verweer is dan recht, 
als ze hun eigen moeten verdedigen

De macht beheerscht de wereld, omdat de 

! wereld het goddelijk recht miskent dat tot

- grondslag dient aan alle menschelijke rechten.

Vrede die op macht steunt kan duren zoo

lange er tusschen de verschillige machten een 
zeker evenwicht bestaat, maar ’t minste dat erbij 

komt kan dat evenwicht storen, en dan breekt 

de oorlog uit met al zijn barbaarscheid.

England en z ijn e  Kolonien.
De moeilijkheden met Ierland en zijn nog 

; maar effen, (’t Verdrag met Ierland moet nog 

geteekend zijn, maar zal het geteekend geraken) 
en ’t spookt nu in Egypte en in Indie.

! England heeft een maniere van koloniseeren 
die hem eigen is. De Engelschen beginnen 

altijd met scholen te stichten, het onderwijs 

uit te breiden hunne volkeren te beschaven. 

Ze zeggen immers : hoe meer beschaving, hoe

I meer noodwendigheden het volk krijgt, en
1 ’t Mrl ijL*— t vj nHF*1 pn

die in die noodwendigheden voorziet.

Doch met het ontwikkelen van verstand en 

geleerdheid groeit dan ook het eigen bewust 

zijn als volk, en de zucht naar vrijheid en 

onafhankelijkheid.

In  Egypte is dat nu ten volle aan ’t gisten.

De Egyptenaren vinden dat zij reeds be

kwaamheid genoeg hebben om hunne eigene

zaken te beredderen, en eigen bestier te hebben.

Doch Engeland en hoort dat maar steeg.

Ge moet weten ’t en kan Egypte niet 

missen, opperwaart uit niet, ter oorzake van 

het Canaal van Suez.

Het Kanaal van Suez.
Eertijds moesten al de schepen dis van

Indie en China en uit het Oosten kwamen 

rond Afrika varen, voorbij Kaapstad, en dat 

was een overgroote omweg die schrikkelijke 
sommen koste aan kolen en die de vaart

voor zeilschepen maanden lang deed duren.

Een Fransch ingenieur De Lesseps had 

een plan opgemaakt om eene zeevaart te 

delven van Alexandrie naar Port Said, en 
alzoo van de Middelandsche in de Roode 

Zee te geraken : zoo verkorte de weg naar 

Indie en China en Oost-Africa merkelijk.

Als ’t nu besloten was die vaart te maken 

en dat de maatschappij zou gesticht worden, 

zoo wist Engeland onmiddelijk het groot 

aandeel der actiën in handen te krijgen, om 

meester te zijn en alles te doen draaien naar 

zijnen zin.

Doch ’t en was niet al eene vaart te hebben 

men moest zeker zijn erdoor te kunnen zonder 

gestoord Ie zijn. En dat en was ’t geval 

niet. Egypte stond toen onder den Turk, en 

’t was een land waar gedurig onlusten uitbraken 
De turken en konden er geen rechter kant 

aan krijgen.

Engeland en Frankrijk kwamen overeen 

om te gare het kotje te kuisschen, en oorlog 

te voeren tegen den Mahdi die ’t land daar 

onveilig miek.

Doch die Mahdi en was geen kat om 
zonder handschoen te pakken, de strijd duurde 

en bleef duren, bij zooverre dat Frankrijk 

het spel moe gerocht en naar huis ging. 

England alleen bleef, en na lang genoeg vechten 

kreeg liet effen, ’t moet entwaar in 1884 ge

weest zijn.

Als ’t nu effen was zou Frankrijk gewild 
hebben dat Engeland uit Egypte trok. Doch 

England antwoordde : we Jwaren overeenge

komen dat we het te gare gingen effen vechten, 

en toen elk al zijnen kant naar huis gaan ; 
gij hebt ons met de kluts alleen gelaten, 

en wij hebben ’t alleen moeten uitvechten ; 
ons akkoord en blijft dus^ niet wij zijn er, 

en wij blijven er ; zonder dat ware ’t Kanaal 

van Suez in gevaar.



Ze zijn „er gebleven, en onder. hun bestuur 

is Egypte' eeii voorspoedig, een rijk land ge
worden. Bij name behoorde, het toe aan Tur- 
kye, doch- ’t was feitelijk Engeland dat er alles 

te zeggen had, of ten minste. alles zei. En 
nu dat der turk tegen England- oorlog 

gevoerd heeft rfret den duitsch, wier#- hij daar 

geheel en gansch bui.ten gesmeten, England * 

was er voor goed meester.

Nu vragen de Egyptenaren om meester» te 

zijn in hun eigen land. Zen zullen dat niet 
verkrijgen England zal alleszins willen mees

ter blijven van -het Kanaal : 't is immers zijn 

verbindirige met Indie en moest die verbin- 

dinge in vreemde handen geraken, de rijkste 

Engelsche Kolonie zou kunnen verloren gaan,

Zé-zullen misschien verplicht zijn aan Egypte 

iets toe te geven, maar op onafhankelijkheid 

of op meesterschap over het kanaal en moe

ten de Egyptenaren niet rekenen.

Indie.
Dezelfde beweging die in Egypte in gang 

is ontstaat ook allengskeris in Indie. Indie 

aan de Indianen. De Musuimannen, ft zijn 
er wel zestig zeventig millioen in Indie), 
beginnen geheel de oostersohe wereld deure 

te roeren. Er ; bestaat 'bij hen een'' oude 
veete tegen de kristenen, en zij leggen daarop 

aan om geheel en gansch ’tjuk  der kristenen 

af te schudden.

Ze zoeken nu de Hindoes op te maken om 

mee met hen den Engelschman buiten te smijten.

’t Is een half mirakel’ hoe dat England ge

heel Indie kan meester blijven. England heeft 

veertig millioen inwoners ; Indie heeft er door 

de driehonderd millioen. ^

Doch die drie honderd millioen zijn : Mu

suimannen, Hindoes, Bramanisten, Parsis en 

nogal andere soorten : en dat komt overeen 

lijk katten en honden ; Engeland is daar 

meester door de verdeeldheid en den haat der 

rassen ondereen.

Moestçn Muzelmannen en . Hindoes over

eenkomen ’t zou voor Engeland schuw Igaan. 

Doch de Engelschen zijn slim genoeg om te 

bewerken dat die overeenkomste niet te groot 

en gaat. Ondertusschen zullen ze wat water 
in hunen wijn doen, een beetje tqegeven aan 

de Musuimannen, een beetje aan de Hindoes 

maar voor 't overige zullen ze houden dat 
hunne handen kraken om meester të blieven.

Met tijd en gelegenheid zullen we nog 

uiteendoèn hoe in Egypte en 'Indie Duitsch 

en Russisch geld gegeven wordt om strijd 

te voeren tegen England. • -

E. H. LAG ACE, Pastor ïa n  Ledeghem, 

vereerd mat de leda lie  van Koalcg Albert.
Van ’t begin van den oorlog, bij den inval 

aer uuuscners m ons viaanaeren, naa de 
parochie van Ledeghem veel te lijden door 
de Duitsche oorlogsbarbaren. Toen zij de 
gemeente binnenkwamen wierden vele huizen 
en hofsteden platgebrand en in stukken geschoten 
Meer dan twintig burgers wierden ter dood 
gebracht. Die kon, vluchtte weg. Een man 
was er, die niettegenstaande alle gevaren plicht 
boven al stelde, koelbloedig op zijri post bleef 
en als waren herder zijne schapen in doods
gevaar niet en verliet. Die man was E. H. 
Lagace. Van uit zijne pastorij ging hij dage
lijks rond de-; parochie om zijn volk op te 
zoeken in kelders en schuilplaatsen, de H.H. 
Sacramenten toedienende waar het noodig was, 
en overal troost, hulp en bijstand gevende. 
Vol plichtbesef bleef hij ook niet karakterloos 
jegens den overweldiger en waar ’t paste 
wist hij öp tijd en stond te spreken.

Gedurende de zóo lange en droevige oor
logsjaren kon . men hem alle Zondagen hooren 
in de kérk van op den predikstoel tot zijn 
volk spreken om de gemoederen op te beuren 
en de vaderlandsliefde meer en meer in de 
herten zijner parochianen te doen ontbranden. 
Hij sprak hen over God, de looner aller goed 
en de straffer van ’t kwaad, over den toe 
komenden ei.ndzegepraal der Verbondene legers, 
over onze redding, over onze vrijheid die 
\i*ij zouden hèr winnen. En dat alles zei de 
Pastor tot zijn volk. Ook wierd hij met kwade 
oog door de Duitschers aanzien. Regelmatig 
woonden Duitsche spioenen zijne sermoenen 
bij. Dat E. H. Lagace bij hen in geen geur 
van heiligheid stónd kan eenieder besluiten.
In 1917 wierd E. H Lagace door de Duitsche 
overheid met eene geldboete van 500 mark 
gestraft In Augusti van ’t zelfde jaar wierd 
hem nogeene aanzienlijke geldboete opgelegd, hij 
wierd aangehouden, en kreeg daarbij 17 dagen 
gevang. Gansch de bevolking zag met treur
nis haren goeden herder de gevangenis bin
nentreden

Binst de Goede week van ’t jaar 1918 wierd 
Ledeghem fel teschoten. De gansche be
volking wierd verplicht de gemeente te ontvluch
ten. E. H Lagace bleef tot den laatsten man, 
nadat hij helpen zorgen had dat al zijne 
parochianen vertrokken waren, waarvan verschil- 
ligen reeds onder ’t moordadig geschut den dood 
gevonden hadden. Te midden der obussen, 
grenaten en schrapnels die gedurig op Ledeghem 
geschoten werden, vertrok hij, vol weedom 
in ’t herte ; zijne geliefde parochie te moeten 
verlaten. Toen de beschieting wat verminderd 
was, kwam hij van Kortrijk, waar hij 
ondertusschen verbleven had, naar Ledeghem 
terug. Den 29 September 1918 toen de Ver
bondene legers het groot eindoffensief begon
nen moesten allen voor de tweede maal de I 
parochie . verlaten, E. H. Lagace vergezelde 
zijne parochianen in hun ballingschap naar 
Wieze en Denderbelle in Oost-Vlaanderen. 
Toen de wapenstilstand kwam keerde hij van de 
eersten tef.ug, ngar Ledeghem. Hij vond er niets 
dan< verwïïestfag'en puinen. Geen kerk meer, 
Reen scholen, geen ziekenhuizen, geen pafro- 
nagen, niet een huis dat pog bewQpnb,aaj; 
was ; overal waar hij ging of rofidzag was ér: 
vernieling. . • : : : J

Toch verloos hij zijnen moed niet, en met 
den ijver die hem nog altijd bezield, evenals 
hij te Iseghèm onderpastor en bestuurder der 
Congregatie was, zoo viel hij daar nu wederom 
aan ’t werk. — Ga zien naar Ledeghem, alles 
getuigt er van een nieuw leven in die gemeente. 
De kerk is hersteld en ^gemeubeld, de scholen 
zijn wederom in vollen bloei, ziek- etr 
ouderlingengestichten zijn heringericht en ten 
behoeve der bevolking, koophandel, nijverheid 
en landbouw herleven. Wie was de ziele van 
dit werk, E. H. Pastor die daar grootelijks 
in medegewrocht heeft.

Zijne Majesteit Koning Albert hierover inge
licht, heeft met recht en reden dezen hoogst 
verdienstelijken burger eene • onderscheiding 
toegekend. Burgemeester en schepenen en de 
leden van den gemeenteraad zijn fier over hunnen 
Pastor en hebben hem ter dier gelegenheid, 
in naam der gansche bevolking van Ledeghem, 
hunne e6re en hulde betoogd. De koninklijke 
Harmonie der gemeente vereerde hem met eene 
Sérénade op 2d8 Kerstdag laatst, en ’t volk 
van Iseghem die hem altijd genegen was en 
wie E. H Pastor altijd genegenheid toedroeg, 
is verheugd over de schoone onderscheiding 
die hem is gegeven, en wenscht evenals zijne 
beminde parochianen van Legeghem, dat hij 
dezelfde, in volle gezondheid nog vele jaren 
zoude mogen dragen.

Iets voor den M iddenstand .
Ter Kamer werd een wetsvoorstel ingediend 

op het verschaffen van krediet aan den han- 
deldrijvenden en industrieelen middenstand.

W ij verwachten dat de Kamer dit wetsvoor
stel welwillend onthalen zal Aan de groothandel 
en grootnijverheid werd een staatscrediet van 
250 millioen frank toegekend ten einde den 
afzet in den vreemde te waarborgen.

Het is dan niet meer dan billijk dat insge
lijks aan den kleinhandel een noodzakelijk 
krediet toegestaan wordt ten einde den goeden 
afloop van de 'handelsoperaties te waarborgen.

Dit krediet dringt zich des te meer op om
dat Regeering- en Provincietoelagen toegestaan 
worden aan het economisch middencomiteit.

Eene Internationale Yereenigiüg van 
Christelijke banken.

In Nederland, Duitschland en Zwitserland 
beschikt de handeldrijvende en industrieele 
friiddenstand over sociaal-fingntieele instellingen 
welke men Hanzebanken-noemt.

In die Hanzebanken is de gansche sociaal- 
finantieele werking van den middenstand saain- 
gebracht, als daar zijn de sociale verzekeringen, 
de schuldvorderingen, de kredietinrichtingen, 
de kassen voor samenaankoop, enz.

In Duitschland en Zwitserland is de centra
lisatie van die middenstandsbanken voltrokken.

In Nederland wordt er naar eenzelfde cen
tralisatie gestreefd, al bloeien er stevige Han
zebanken. Belgie is op dien weg nog niet ver 
gevorderd.

Fn fnr.h wnrHt Pr in ntiifsrh lanH  rppds 

poging aangewend om de internationalisatie 
van ' de middenstandsbanken op christelijken 
grondslag tot stand te brengen. Uit het blad 
Der Bayerische Kurier verschijnende te München, 
lichten wij :

« Te München zijn in vergadering bijeen
gekomen vertegenwoordigers van het consortium 
der Vereenigde Duitsche Hanzebanken, de 
Zwilsersche Genossenschaftsbank en de Hanze- 

bank van Utrecht.
De vertegenwoordigers verklaarden namens 

hunne organisatiën zich bereid voor samen
werking op den grondslag en ten dienste van 
de christelijke cultuur en wereldbeschouwing. 
Verder werden reeds statuten vastgesteld, 
waardoor de onderlinge zakelijke en finantieele 
betrekkingen geregeld werden.

Ten slotte namen alle vertegenwoordigers op 
zich, zoodra mogelijk zich in verbinding te 
stellen met andere gelijkgezinde banken in buiten
en binnenland om tot de stichting van eene 
groote internationale vereeniging van christelijke 
middenstandsbanken over te gaan. »

Niet meer tegen de 
vernietiging van het kapitaal.

Op 20 December werd te Moskou het IXe 
Sowjetisch Congres gehouden. Lenine heeft 
er de volgende belangrijke verklaringen afgelegd.

« De communistische leiders hebben de macht 
van het wereldproletariaat overschat. Het 
wereldproletariaat is nog niet voorbereid tot 
de besliste daad waardoor het aan het kapi
talistische juk zal ontrukt worden >>

En verder :
« Er kan geen sprake meer zijn van het 

vernietigen van het kapitalisme, wel eerder 
moet het kapitalisme behouden worden, echter 
onder een anderen vorm.»

Dat is alles behalve een socialistische da
geraad. Na de revolutie tegen het Csarendom, 
schijnen de sowiets op weg te zijn om de 
revolutie tegen zich zelf te doen.

Thans komt de socialistische Staatsminister 
L. Bertrand in de « Peuple.» van 27 Dec. 
aandraven met een artikel over het syndica
lisme jn de Vereenigde Staten op het slot 
waarvan hij de volgende regelen neerschrijft.

« Wij vestigen de aandacht vanwege syndi
cale werkers op de vraagstukken welke thans 
Worden gesteld. Men zegt dat de vrede onder 
de volkeren niet steeds mogelijk en is, en men 
tracht de geschillen door overeenkomst op 
te lossen, liever dan ten ooiïog te trekken.

Is dergelijke methode niet aanbevelings
waardig op het gebied der voorbrengst, tusschen 
kapitaal en arbeid ? »

Dus nog een die de vernietiging van het ' 
kapitaal niet meer in het vooruitzicht stelt. 
Dië evolutie van de socialistische mentaliteit 
is wel het aanstippen waard.

A L L E R H A N D E
Werkloazen. — We bestätigen eene groote ver

mindering vari getal werklöozen in Belgie. Óp de 
y48.'302;\V-erklie;den die ees9;^(Qg&ering;hebben voor 
’’t geval zij geen werk hebben waren er einde October 
:.l,l, i(tö..'07.9 zonder werk: Einde September waren

er nog 13Ö.204. Dat maakt in éón maand 30.125 
min werkloozen. En in de laatste tijden is 't getal 
nog verminderd, dank zij bijzonder de glas., textiel, 
tabak en papiernijverheid die herneemt.

Besparingen. — De lieer Woeste heeft een heele 
reeks vragen ingediend nopens de uitgaven van ver
schillende ministeries. Men zal in deantwoorden "t een 
en ’t ander te hooren krijgen. De onthullingen zullen 
misschien aanleiding geven tol het inkrimpen van de 
uitgaven. Baron Bazette wacht de interpellatie niet 
af. Hij schakelde reeds uit zijn dienst 10 autos om 
die te verkoopen ten voordeele van de schatkist 
van moeder Staat.

—  Geen water meer te kort te Luik en omstreken, 
met de laatste regendagen en stormen is de Maas 
gezwollen en stroomen bijrivieren over.

—  Drie geleerde Professoren, Molengraaff, Man- 
noury en Van Eeden, in den protestantschen gods
dienst grootgebracht, hebben zich in de laatste 
weken bekeerd en zijn katholiek geworden.-

—■ Het arrondissement Kortrijk telt zijné eerste 
vrouwelijke schepene. ’t Is Juffer Marie D’Haene, 
schepene te Avelghem

Dj voorraad goud op het einde van 1919, had 
eene weerde van 41 milliard. Er waren voor 267 mil
liard bankbriefjes in omloop. Sedert is de verhouding 
niet verbeterd.

STADSNIEUW S.
— Den 29 December laatst heeft in O. L. V. 

Kerk te Bousselare E. H. André Deldaele, mis
sionaris van Scheut zijne eeremis gezongen. De 
jonge Priester is zoon van M. Jean Deldaele van 
Iseghem. Aan zijne achtbare ouders en familie 
bieden wij onze gelukwenschen en aan de jonge 
missionaris eene vruchtbare loopbaan.

—  Ongeluk aan het barreel van den ijzerenweg  
te Ingelmunster. — De voerman Alouis Belaen 
van Iseghem kwam van Kortrijk met Lwee zwaar 
geladen kamions. Men had de bariere van In^el- 
munster slatie open gelaten, terwijl men aldaar 
aan het manoeuvreren was van wagons. Toen Belaen 
met zijn gespan voorbij trok wierden zijn kamions 
erdoor getroffen. De stoffelijke schade was groot, 
doch niemand werd gekwetst.

F O O T B A L L
Zondag 8 Januari, om 2 ure stipt Belang

rijke Footballmatch 111 Divisie, op het terrein 
gelegen Nederweg nevens ’t kerkhof, tusschen
F. C. ISEGHEM en J E. DE DOTT1GN1ES. 

Begin te 2 uur stipt —  Ingang 0.50 en 1.00 fr.

Heel belangrijke match in ’t verschiet. Iseghem 
koesterd nog immer eenige hoop om in de 
eindfinaal te komen ; zoodus alle zeilen open
gezet Zondag, en overwinnen moet ge. Speelt 
vastberaden en zonder te veel zelfbetrouwen ; 
de match van Zondag zal een goed entraine
ment zijn voor uwe laatsten match t t. z. Zon
dag en acht dagen tegen « Courtrai Sports », 
uwen rechtstreekschen tegenstrever Zoodus 
voetballiefhebbers allen op post, begin om 2 
uur stipt.

Ons Gildeleven.
JONGELINGEN-CONGREGATIE. -  Naklank van 

de « R etra ite  ». — Morgen, Zondag 8 Januari, 
ten 31/2 uren namiddag, opschrijving van de 
jonkHeden die begeeren deel te maken van 
de Jongelingen-Congregatie De Jonkheden die 
reeds lid waren, worden vriendelijk verzocht 
zich aan te bieden om de lijsten eens goed 
te volledigen : Ook deze die binst deze week 
schriftelijk hunne aanvraag deden. De nieuwe 
leden komende uit de Kleine Congregatie moeten 
een bewijsschrift medebrengen van hunnen 
E. H. Bestuurder.

WERKLIEDENBOND. — Algemeene propagan
da vergadering op Maandag j9 Januari om 7 
uur ’s avonds in « Het Gildenhuis ».

DAGORDE : Bespreking over de uitvoering 
der besluiten van het Arrondissements- en Plaat
selijk Werkersverbond.

Algemeene Propagande.

Het Kerstfeestje bij de Ylaamsche Meisjes.
Spijts het akelig weer, ’n talrijk publiek ! 

Na ’n paar kerstliederen in koor gezongen 
door de meisjes, kwam de E. H. De Geeter 
aan ’t woord In ’n puike rede wees hij erop 
hoe Kerstnacht ’n onderwerp geworden was 
van allerlei kunst. Schilderkunst en Literatuur 
vierden Kerstnacht op waardige wijze en niet 
het minst de muziek. —  Werd ze immers 
niet het eerst geheiligd in het mysterie van 
den Kerstnacht ? — Zongen de blijde blanke 
engelen niet toen ze vredebrengend neerstreken 
op de aarde F

Dat had ons VI. Volk goed gezien toen 
het eenvoudig vroom z’n kerstliedjes dichtte 
en zong.

Die liedjes zijn de trouwe weerspiegeling 
^an den volksaard. Geen prachtige uiting van 
geniale inspiratie, maar op en top volksch 
en daarom toch- niet minder mooi.

Eenvoudig als onze goede vlaamsche men
schen het waren; godsdienstig, vroom als 
onze middeleeuwen ; tintelend van pittige, 
leutige vlaamsche blijheid, ’t Zijn liedjes ge
dicht en gezongen ddbr menschen wier geloof 
groot is als hun liefde; menschen die niet 
angstig vroegen, maar kinderlijk blij naar 
hun kindgeworden God gaan en vreugdig de 
dingen zien als gebeurden in hun eigen vrome 
Vlaanderen !

De eerwaarde spreker vertolkte tusschenin 
op meesterlijke wijze, tal van kerstliedjes, die 
telkens luidruchtig applaus verwekten.

Als de laatste glanzende perel in de mooie 
kroon van dien avond, gaf E. H. De Geeter 
ons het kerstlied van Wanbach. Prachtig zoo 
van muziek als van uitvoering !

Onder de liedjes die het best bij het pu
bliek insloegen stippen we even aan « Maria 
die soude naar Bethlem gaan » — « Kyrieleis 
« Er is ’n kindje geboren op aard », (« Coudon
& Titece » — « Herders Hij is geboren », en 
vooral het mooie « O Kerstnacht schooner dan 
de dagen ! a

En wat van het optreden van jonge juffrouw 
Ghesquière ? ’n prachtig jong talent, dat zijn 
toehoorders naief-weg weet te boeien. « Al 
wat ze doet ïs blomme zijn ! »

N. B.

BURGERSBOND. — Gelijk reeds werd aan- 
gekondigd, de Burgersbond geeft op Maandag 
en acht dagen, 16 dezer, in de feestzaal der 
Congregatie, een feestje voor al de leden en 
hun familie.

Een kunstzanger, zeker Heer Speeckaert van 
Gent, komt met een schoon programma van 
12 luimige liederen ; voorzeker genoeg om 
ieders goesting te voldoen.

De Symphonie van de Congregatie verleent 
welwillend hare'medewerking en zal, als af
wisseling, eenige stukken uiivoeren.

Alles laat voorzien dat het een aangename 
avond zal zijn.

W ij verhopen dus dat de leden zich goed 
zullen verzetten en in een gezellig samenzijn 
ontspanning en verbroedering zullen vinden.

Het feest begint om 6 ure.

Binnen kort wordt er een algemeene ver
gadering belegd. De leden zullen tijdig ver
wittigd worden.

SINT T ILLO ’S TUBNERS
Maandag laatst, is ’t winterfeest best gelukt. 

87 turners waren in de Mis aanwezig ; en

de andere die belet waren uit reden van

’t werk, deden inken. Dat is wel ! Alzoo 

toonen onze Jongens dat ze « goede christene » 
Turners willen zijn. En wat ook wel is,

’t is dat er nog een goed honderd Eereleden 
die mis bijwoonden. Dat moedigt de jon

gens aan en dat belooft. Ter jare zullen er
— wij hopen het, nog meer zijn. En de 

Turners zullen vooruitgaan ook, met Gods 

hulpe en Sint Tillo’s.

’t Was te schuitig weer, Maandag, om een 

uitstapken te doen in stad. « De paling wik-, 

kelde te veel ! » ; maar morgen, Zondag, gaan 

de Turners naar de Hoogmis, en als de pa

ling wat stille wilt liggen, komen met ons 
honderdtal « Toogdag » houden, in Stad,... 

met trommels en trompetten !... —

En de Eereleden en andere vrienden die 
« St Tillo’s Turners » genegen zijn moeten 

zien en bemerken of onze Jongens vooruit

gang deden sedert 14 Oogst laatst, en desnoods 

hunne bemerkingen indienen bij ’t Bestuur.

’t Geld immers de toekomst van ons jong 

volk, voor wat, —- zonder overtollige over

drevenheid — , deftigheid, beleefdheid, regel
tucht, en voorbereiding tot ’t Soldatenleven 

aanbelangt. En we doen dat alles enkel tot 
voordeel van onze goede Jonkheid. ^

Maar, ’k vergat tien Maandag avond, ons 

winterfeest ! Een gezellige bijeenkomst, wel 

gevierd ; en allen waar zeer tevreden.

Door de welwillende medewerking van den 

Katholieken Kiezersbönd en van den Christen 

Werkliedenbond wierd aan de « Turners » een 
zeer welgekomen ’ïTBuitenkanske » voorgezet, 

waartusschen Symphonie en Harmonie-Afdeeling, 

altijd bereid om onz « Turners» bij te staan, 

hunne opwekkende nummers lieten hooren.

’t Puiknummer was toch het optreden van 

twee jeudige en veel belovende « Equilibristen », 

die met hunre twee kunstvolle helpers, al de 

aanwezigen spraakloos hielden geheel den tijd 

dat ze hun evenwichtsoefeningen deden.
Wacht maar, Heeren Eereleden van Sint 

Tillos’ Turners, wacht maar tot einde Februari, 

en ge zult tevreden zijn.., ’t Waren er Maan
dag al die zeiden dat ze in den Schouwburg 

te Brussel, geen zulke deftig voorgestelde en 

zoowel uitgevoerde nummers te zien krijgen.

Eene aanspraak van ónzen Hoofdman en 

eene — zoo gulhertige van ons Eerzaam Be
stuurlid, den Heer Burgemeester Cyrille Staes, 

die welwillend voort Afgeveerdigde wil blijven 

van den Raad der Jongelingen-Congregatie bij 
« Sint Tillo’s Turners » sloot in de beste ge

moedstemming ons winterfeest.

Mannen ! Onze Leuze blijft « Vreugd in 
deugd ! »

Hediendenbelangen.
Zondag 15 Januari aanstaande om 10 ure 

’s morgens zal in de Café Royal Nieuwstraat eene 
groote vergadering plaats grijpen, die hoofdzakelijk 
zal handelen over de mutualiteit voor bedienden.

Ter dier gelegenheid, zal de Heer A. Declercq, 
Schrijver van het Verbond der Maatschappijen van 
Onderlinge Bijstand van ’t Arrondissement Roeselare, 
het woord voeren om de bedienden te overtuigen 
van ’t nut en de noodzakelijkheid van den On- 
derlingen Bijstand, en ze aan te sporen zich allen, 
zooveel mogelijk in te laten schrijven in de hier. 
bestaande maatschappij van mutualiteit voor Be
dienden n Vooruitzicht».

De groote noodzakelijkheid van verzekering tegen 
ziekte wordt nog meer bewezen door het feit dat 
er eep wetvoorstel is opgemaakt dat binnen kort 
aan de goedkeuring der Kamer zal onderworpen 
worden, waarbij de verplichtende verzekering wordt 
ingesteld voor arbeider en bediende. Welnu, het 
is een plicht voor elk bediende die wil mede- 
helpen tol de zelfstandigheid van zijnen Stand, 
zich aan te sluiten bij een Onderlinge Bijstand 
voor Bedienden, omdat daar beter dan in gelijk 
welke andere maatschappij met zijne noodwendig
heden kan rekening gehouden worden.

Alle Bedienden van Iseghem eu omliggende 
worden dringend uitgenooJigd op deze belangrijke 
vergadering.

*

Sterfgevallen.
Wij vernemen het afsterven van E. H. Albert 

Dierick, Diocesanen schoolopziener, te Brugge 
en aldaar overleden Donderdag nacht ten gevolge 

van de griep. E. H. Albert Dierick wierd geboren 
t : Iseghem den 13 December 1867.Wij bevelen zijne 
ziel in het godvruchtig aandenken onzer lezers, en 
bieden aan de achtbare familie Dierick onze christene 
gevoelens van deelneming.



Burgerstand -■ Iseghem
GEBOORTEN :

Margareta Lambrecht, dv. Jules en Silvie 

Vandenbulcke. — Jean Moerman, zv. Remi 

en Maria Dewulf. — Marie Declercq, dv. 
C)’riel en Emilie Vincent.

STERFGEVALLEN :
Petrus Spriet, 47 j. zv. Petrus en Maria 

Eeckhout. — Daniel Anseeuvv, 2 m. zv. Jo
seph en Alida Focquet.

HUWELIJKEN :
Kerckhof Firmin, spoorwegw. 27 j. en Irma 

Mistiaen, borstelm. 18 j. — Desmet Jules, 

schoenm. 29J. en Julia Vandoorne, bottienst. 34j.

Kerkelijke statistiek voor 1921.
,;Kerk van S int Hilonius.

Gedoopten : 2o3
Sterfgevallen van meerderjarigen 75

» van minderjarigen 42

1 17
Verschil : 96 

Huwelijken : 104

Kerk van het H. Hert.
Gedoopten : 12 5
Sterfgevallen van meerderjarigen 3g

» van minderjarigen 22

61
Verschil : 64 

Huwelijken : 66

H. Communiën. In  de kerken en bidplaatsen 
der Stad werden 4 7 0 . 1 5 0  H . Communiën uit

gereikt ; dus 70.890 meer dan in 1 9 2 0 .

Wie in korten tijd  Fransch w il leeren zonder 
m eester, kan dit bij middel van het boek 
« De Fransche T a a l» . Dit boekwerk is zoo
danig geschikt dat eenieder fransch kan leeren 
lezen, schrijven en spreken in zeer korten tijd. 
De manier van uitspreken der Fransche woorden 
en zinsneden is er klaar en duidelijk in uit
eengedaan, hetgene alle gemak bijbrengt tot 
het aanleeren van spreken en ' schrijven der 
tale. Ook zijn deze boekdeelen door al die 
ze kennen hoogst naar weerde geschat om 
hunne praktische wijze van onderricht. Door 
denzelfden schrijver ook te bekomen boeken 
voor ’t aanleeren der Engelscheen Duitsche taal, 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling, 
smeekschriften, enz.

Dit alles te verkrijgen ten bureele van 
« De Iseqhemnaar *,Roeselarestraat,97 Iseghem.

STRAGIER ALBERIC, Emelghem, verklaart 
bij deze dat hij geen schulden erkent die door zijne 
vrouw Julienne Kerckhof gemaakt of kunnen ge
maakt worden sedert 18 December 1921.

VEEL MEER STERVEN VAN TE VEEL 
DAN TE W EIN IG  DOOR DE KEEL... daarom 
VERZINT EER G IJ BEGINT. — Zijt niet 
roekeloos, wanneer gij wat spaargeld hebt, 
met het in ongekende! ondernemingen te 
storten, maar wendt U eerst in volle vertrouwen 
tot onze agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen 
zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 0/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 V
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 0/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’sjaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-Rekeningen op zicht.
f) Leeningea op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koi)p en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- &  Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger, 

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.
Mr Achille Tanghe

Hoofdonderwijzer, Emelghem.
Mr Jules Oost *

Handelaar, W inckel St Eloi.
N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen

woordigd is, kunnen alomefeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

U it ter hand te koop GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a.
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Onmiddelijke 
in genottreding. —  Zich te wenden^ : We Ch. 
Sintobin-Mesldagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

iMA-ElKTP R IJZEN .

KORTRIJK 2 Jan. — • Haver, 70 tot 73 
peerdeboonen, 76 tot 00 ; . aardappelen, 35 à 40 
Boter 13,00 i’r. dek ; eieren ’t stuk, 0,00-0,62 
koolzaadolie, 240 tot 000, lijnzaadolie, 150 tot 
152 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 90 tot 
95 ; koolzaadkoeken, tot 52 ; lijnzaadkoeken 
79 ; soianitraat, 7T.50 ; ammoniak, 100.00 
suikerij, 107 tot 00 ; duivenboonen, 000 tot 000 
hooi, 30\ot 40; strooi, 7 tot 10.

Boek- en Steendrukkerij —  Papierhandel

J. DE BUSSCHERE-BONTE
R o u s s e l a r e s t r a a t ,

OUD HUIS J. DOOM S

I S E G H E M .
GESTICHT IN 1870

Pracht en gewoon werk 

Affichen met plans voor verkoopingen 

Programma’s voor Feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 

Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz.

Alle slach van Etiquetten voor W ijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

FABRIEK YAN PAPIEREN ZAKKEN MET EN ZONDER FIRM4S
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEUS VAN REGISTERS, M EM ENTO’S EN BRIEVENKOPPIJBOEKEN 

E m b a lla g e  p a p ie r , F a n ta is ie  a r t ik e le n , M a ro q u io e r ie .

c

Uiterste Zwakheid en 
Uitputting.

Tot den laatsten graad aan bloedgebrek lijdende en als ongenezelijk aanzien 
D o o r  d e  D r  C a s s e l l ’s  T a b le t t e n  g e n e z e n

H. J. Payne, 24, Mysore rôkd, Lavender 
Hill, London, S.W.11, zegt : “Eenigen tijd voor 
mijne intrede in het leger, verloor ik mijne 
eetlust, wierd zw^k en zoo zorgloos dat zelfs 
de grootste wilinspanning niet kon overwinnen.
Ik kan den toestand van verzwakking in de 
welke ik m ij bevond niet beschrijven; ik had 
niet de minste macht en was standvastig 
droevig en-neder gedrukt. Alle handelingen 
waren nutteloos en m ijnen toestand was 
nis ongeneeslijk aanzien. Degeneesheeren 
erkenden een chronisch bloedgebrek. Hoe ik 
mij ook beredeneerde, miste- m ij de macht 
om het soldaten leven te verdragen. Op ’t 
einde van twee maanden zond men m ij naar 
liet hospitaal, mijnen toestand wierd weldra 
als ongeneeslijk aanzien, en ik wierd als 
onbruikbaar voor den dienst afgedankt.

Te huis gekomen, beproefde ik alle genees
middelen, maar te vergeefs. Op zekeren dag 
ontving ik de Dr. Cassell’s Tabletten, weldra 
voelde ik m ij béter,. wierd vroolijker, de spijsvertering deed zich beter. Sinds 
verbeterde eiken dag mijne gezondheid, zoodat ik heden geheel en gansch 
hersteld bon en g e z o n d e T  dan voor m jjne ziekte.

Dr. Cassells
TablettenP R I J S  3 F *  E N

7 .5 0 F R .

(het g r o o t  
model bevat 
drie maal net 
kleine) Ver 
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr . C a a sel I’s 
T a h letten en 
weigerd a * le  
oamaking.

Universeel familie geneesmiddel tegen :

Zenu waf m attin g Slapeloosheid H artkloppingen
Zenuwzwakheid Bloedgebrek Levensafm atting
Zçruiwonsteking 8iechte pijsvWee ngZenu w achtigheid 
N eurasthenie U itp uttin g Nierenziekte
B ijzo n d e rs  a anb e vo le n  a a n  de voedende m oeders en  at«n 
dé pe rsonen  d ie  de k r it is c h e  t i jd v a k k e n  v an  h e t  leven  
d o o rg a an . D o k te r  C ass s ll’s Co., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d  
A lge m e e n  d e po t voor B e lg ië  en h e t G roo t H e r to g d o m :

M a is c n  Lou is  S and e rs . 22 , R u e  de la  G la c ld re , B russe l.

N E E M T  T W E E  

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 de vreugde 
kennen, kracht 
en gezondheid 
te bezitten.

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat,
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STAD ISE G H E M

B U REEL  VAN BEVOLK IN G
Ingevolge art. 16 der algemsene onderrichtingen 

in date van I April 1921, wordt iedere inge
zetene len slrengste aangemaaml bij iedere WOOnst  
Verandering (binnen of buiten de stad) zich len 
Bureele van Bevolking aan te bieden voorzien 
van de eenzelvigheidskaart, om de verandering- 
aan te geven.

De gezinshoofden zijn op straffe gehouden de 
aangiften van aankomst en vertrek, hunner dienst
knechten, meiden en kostgangers aan te geven.

Zonder vertoon der eenzelvigheidskaart zal 
er ten Stadhuize geene bediening meer gedaan 
worden.

Versleten of verloren kaarten moeten vernieuwd 
worden.

De kinders die hun veertiende ja a r  ingetreden 
z ijn , zullen zich van eene kaart moeten doen 
voorzien, voor nalatigheid zullen de ouders ver
antwoorden.

Iseghem, den 3 Januari 1922.

De Burgemeester.

C. STAES.

STAD ISEGHEM.

Heraanbestediög van den Reinigheidsdienst
Het Collegie van Burgemeester en Schepenen 

der Stad Iseghem maakt bekend dat er op

Maandag 9 Januari 1922
om 5 ure namiddag, ten stadhuize zal overgegaan 
worden, mits nadere goedkeuring, tot de openbare 
heraanbesteding voor het verzamelen eu vervoeren 
der vuilnissen van den R jinigheidsdienst der Stad.

De aanbesteding zal geschieden bij aanbevolen 
brief op het postkantoor besteld ten laatste den
7 Januari, onder dubbsl omslag waarvan de bui
tenste het adres zal dragen van den Heer Bur
gemeester van Iseghem en de woorden «Aanbieding 
reinigheidsdienst » en de binnenste « Aanbieding 
voor de aanbesteding va-n den Reinigheidsdienst ».

Het kohier van lastvoorwaarden ligt ter inzage 
in het Stedelijk Sekretariaat alhier te rekenen 
van heden.

Iseghem, den 30 December 1921.

Bij Bevel :
De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. C. STAES.

T e  K o o p  schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.
______ ______  •

M e n  V r a a g t  
H0UT0RAAIER bij Valère B o u r e z-Kesteloot  

Borstelfabrikant Iseghem

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 
drie vensterramen, vier vensterblinden, een 
bureau américain en Motocyclette, alles aan 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 
LÉON DRIESSENS, Melkmarktstr. 5, Iseghem.

Te KOOP een B U I Z E S T O O F  in
geheel goede staat, voor 8o fr.

Zich wenden ten bureele van ’t blad. 

Openbare Verlnopinq van

W O O N H U IZ E N
uitmakende eene TWEEWOONST 

te ARDOYE, nabij de Liester.

I.
Meester I I .  V a n d e  M o o r t e l e ,  No-

taria te Gent, zal openbaarlijk verkooopen :

ARDOYE.

Koop I. Een WOONHUIS met afhankelijkheden 
zijnde de westkant eener tweewoonst, 38 a. 5 ca. me- 
degaande erve Kadaster Sectie C, nummers 1300c en 
ex löUUcl.

Bewoond door Charles Buyse tot 1 Nov.. mits 220 fr. 
s Jaar3> Ingesteld 2500 fr.

KOOP II. Een WOONHUIS met afhankelijkheden, 
zijnde den oostkant eener tweewoonst, met 45 a. 5 ca. 
medegainde erve, Kadaster Sactie C, nummers 1299 
129» en ex 1300d.

Gebruikt door Charles Buyse, tot 1. Oct. mits 220 fr
3 J^T3' Ingesteld 2-500 f t.

KOOp III. -  Eene PARTIJ ZAA.ILA.ND aroot 34 
*. 80 ca. K idaster Sectie C, nummer 1286». Gebruikt 
door Charles Buyse tot 1 Oct. Ingesteld 1000 fr.

Recht van Samenvoeging — 1/2 0/0 Instelpenning. 

OVERSLAG : Donderdag 12 Januari 1922, telk«na 
om 2 ure (3 ure stipt) bij Vermaete, in * HET HOP 
VAN COMMERCE , Emelghem-DAM.

De koopers worden verdocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

II.

Iseghem. W ijk  Trienhoek.
Koop 1 . — Een WOONHUIS met 15 aren

5 centiaren. Gebruikt door Alfons Depreitere mits
11 fr. te maande. Ingesteld 1500 fr.

Koop II. —  Esn WOONHUIS met 17 aren
21 cent. Gebruikt door Jules Devos mits 150 
fr. *s jaars. Ingesteld 1500 fr.

Koop III — Een WOONHUIS me' 16 aren
10 cent. erve. Gebruikt door Camiel Nayttens, 
mits 150 fr. ’s jaars; Ingesteld 1500 fr.

Koop IV —- Een WOONHUIS met 16 aren 
10 cent. Gebruikt door Leon Huysentruyt mits 
150 fr. ’s jaars. Ingesteld 1500 fr.

RECHT VAN SAMENVOEGING.

OVERSLAG Woensdag 11 jan . 1922, om 3 ure
4 ure stipt) IN DE NISU vVE St PIETS-i, bj- 
woond door Joseph Nollet.

W ie  Geld
n o o d ig  h e e ft om  te b o u w e n  o f  h u iz e n  

te k o o pan , w ende  z io h  i n  v o l le  v e r 
t r o u w e n  to t

A L F O N S  D E V O S
10, TRAPS! RAAT. 10

B R U S S E L .
Zjseninçren op H y p o th e e k .  — V erze 

k e r in g e n . — V o ls tre k te  g e h e im h o u d in g  

v e rze k e rd .

Technisch Bureel W. VERCOUTERE

TELEFOON : :Z# J | 8(7 - 12’ t 4 ' ' 8

18, Veldstraat, 18, GENT
Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzerconstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor heeren B o u w ,m e s te rs ^  Aannemers vooronlwarpan zondsr verbinding.
Technlsch-bestuurder : Raadgevend-lngenieur :

0 . M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadsclie Tentoonstelling der Bouwaijïerlieid. Gent 1921 : GOUDSE P D U I S

Filiaal : 5, de Pélichystraat, te ISEilUfiVf. Tefefooa,
W. VERCOUTERE, Bouwkundiga-lngenieur A I. G.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerkiag
S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E M  O P  G O U D

volgens de 1 tatste uitvinding (zonder pl uit) 

--------------  H ^ r s t e l l a a  v a n  G - e b i t t f in  enz ------

BERICHT : O n aan da tnanig/uldiga vragen ininner dienten te

voldoen zal Doktoor OELCROIX en E O  V I .  I V I O R E L -
van nu af te raaiplagan zijn dan D in ïla j en W n n i J i j  van iedere weak bij M. Pierre 

B E R U V lO N r -A B E E L E , RD’J 3 5 E H R tS T rtA A T , 30, ISEGHEM.

CRÉDI T FONCIER D’ftNVERS"
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

— Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0  

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 00°/°
2° op term ijn  van ean ja a r 4 .50  <7°
Langer te rm ijn  volgens overeankom st.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningan : zinchr Bankloon :
1" op zicht 3.50 %
2° op veartiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driem aandelijksche rekeningen 4.00 °l0 
3° op zesmaandelijkschs rekeningen 4.25 °/a 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

AVNKOOP en VERK.03P ïan FfdiHcli, Sügïlscli ei ÂîDîriUaiiscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan mtn bekomen bij den Plaalselijken 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 SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL IE  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde iseghem.



U i t  t e r  b a n d .  -te k o o p  :

Twee schoone 
aaneenpalende onlangs nieuwgebouwde 

WOONHUIZEN met koetspoort en magazijn.
Zich te wenden bij Ver Eecke-Vermeulen, van 

den Bogaerdelaan, 3, Iseghem.

Snijschool
voor JUFFERS

DEM EER
- Consciencestraat, 50 - 

K O R T R IJK  

Heropening der S n ij-e n  Naailessen 18 Januari
Vraagt inlichtingen.

Patronen op m aat, busten en modegravuren

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WINKEL 

Gelegen in de ROUSSELARESTRAAT, 181
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

T J i t  t e r  ix a n d i  - t&  k o o p

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te  ISEGHEM, K ortrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vandemoortele.

' u i t  t e r  h a n d  t e  k o o p  

2  W O O N H U IZ E N
in de Statiestraat te ISEGHEM .

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Doctor H. Van Quaethem

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach 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 
ouiuogelijk.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij Isifl. ÏA IiB M -ïiK B O T
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Verm indering van prijs aan voortverkoopers.
-T-

Ä .  O e v o s - P i l l e t )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

V ERVOERD IEN ST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK u it GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten.

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  -  E N  ZEKERE BED IEN IN G  

MATIGE P R IJZE N .

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VROMAN die 

in de Nederweg gevestigd was, is sedert eenige 
weken Rousselarestraat, 233 overgebracht.

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 
w itgoed, zooals mans.- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-c’orsets broeks, roks, schoone w erkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.

TROUW E BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN.

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 Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG  EN VERZORGD WERK

fflmand Denys-floehepiedf
H Dweersstraat, 17, I S E G H E M  j|

Z f-jQUT f 1 rfäfe 11

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELABE
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 en
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de 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
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 on 7 fr. GEENE WOEKEBPßIJZEN.

Het huis is ook voorzien vaii eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto«gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijeu, foaden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

G ER VI41 ̂  HOET reist niet maar, doch is alle dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 

of hoegenaamd geene reizigers.
Men lette goed op ons adres :

Garmain Hoat-Anna, St Amandstraat 8. tegan de Noordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten isder beschikking.

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

T u t * , d a M Æ  s o o r t d e

t r i

De nierpijnen zijn genezen
Die gelukkige z ieke lieeft zoodanig 

door de heilzame en onmiddelijke wer
kingen vooi’lgebracht door de Pillen 
])e Witt, geslaan geweest, dat hij ons 
wel wilt toelaten de bijzonderheden 
zijner genezing te verkondigen, ten 
voordeelo van al de andere personen 
lijdende van soortgelijke driften, aan 
degene waarvan liij leedt. Het is klaar 
dat M. Masv Lóón begrepen heeft al 
het gevaar dat hij liep door aan zijne 
nierdriflen zieh toe te laten uit te 
breiden.

Voor do rugpijnen, rlieumatisme, 
jicht, gra\eel, lumbago, heuppijn, of 
alle andere 11 ierjn- en blaasziekten te 
genezen, is het noodig uit het organie- 
sein, dat vreeselijk vergif, het piszuur 
oorzaak van al deze verwarring, weg 
te drijven.

Om tot dit te geraken, moet men 
toevlucht hebben aan een geneesmid
del bekwaam van rechtstreeksch naar 
di' nieren of blaas te gaan.

Wanneer ge zult bemerkt hebben 
dat uw water, een troebel en blauw
achtig kleur heeft, kenteeken die de 
Pillen I)e Witt van alle andere hande
lingen onderscheiden, zult ge het 
volkomen bewijs hebben dat dio 
wonderlijke kleine pillen bezig zijn 
hunne taak te vervullen, en ge moogt 
dan verzekerd niju dat de verzachting 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrif- 
ten te wijden, zich onniiddelijk zal 
doen voelen.

M. M a s y  Léon, 76, rue de la Ga
renne, te Maurage-lez-Mons, schrijft :

« Gedurende aeht maanden, leed ik 
van hevige nierpijnen en moest 111e van 
eenen stok bedienen om maar mijn 
werk te gaan. Maar heden, dank aan 
de Pillen De Witt, voel ik me een heel 
ander man, en gevoel ik niet eene 
spoor van de ziekte. Ik ben thans iu 
volledige gezondheid. »

De Witt’s
N i e r e n  & Haas Pillen

De Beste Remedie ia de Wereld voor

B laasontstek ing ,

Steen in  de B laas, 

G ravee l,
J ic h t,

R u g p ijn , 
V erm oe idhe id , 
Meeste vo rm en  v an  
B laas  A an d o e n in g

R he um a tie k ,
He ip Jicht, 
L-anden Jicht, 
Zw akke Rug,

De pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs 
van 5 frank de kleine f'lesch en fr. T.50 de groote flescli, welke 2 1/2 maal 
den inbond der kleine bevat.

Wr.nnoer gii eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De itt aan 
te schaffen, zoiid rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd n-.el 
65 ceiitijineii voor vcr/.en ling.-.kosteu aan E. C„De Witt &. C°, rue de la Gla
cière, 2 2 . tc Qruss'-I, en de verzcndin^zal oogenb’.ikkelijk door den apotheker 
/nvoi Lilvjel: g.d.i.tn worden.

13, Marktstraat; WyFfels, 53, Markts trait ; Laleman, 2, Brugstr.Verkocht te Iseghem, bij Varhamms,

Henri C hek ie re-Dej o ngh e
M aneghem straat, 126, ISEGHEM

gelast zich met het SLACHTEN VAN KOEIEN 
en ZWIJNEN te Iseghem en omliggende ge
meenten.

Hector Vansteenkiste, aan de Boschmolens

laat weten dat hij eenen V E R K E N S B E E R  
heeft ten dienste.

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP-, EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN IN G . 

In ’t  groot en in ' t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DS PELICHYSTRAAT, 12, IC r P U C U
recht over St Hiloniuskerk

HUIS VAN VERTROUWEN.

J. Vüuliinde^ht'ra-Bphiieglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

G R O O T H A N D E L
in alle benoodigheden voor mans- en vrouw- 
kleermakers, alsook groote keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

Eenig huis voor Iseghem en omliqgende voor 
CORSETS H. D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers,

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

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

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

TE BEKOMEN BIJ

Tili I t U ü O m i l i im t lM .
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, filazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

H EftKW IKKEN  van etnle S P IE G E L S .

Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

C O U R T R A I

iA te l ie r s  de C o n s tr u c t io n  

A p p a r e i l la g e  h a u te  et basse  te n s io n  

T ra n s fo r m a te u r s  
C a b in e s  a é r ie n n e  et

P o s te s  de t r a n s fo r m a t io n  

I n s t a l la t i o n s  •

B o b in a g e  en to u s  g e n re s

h a u te  et basse  te n s io n  

M o te u r s  — C o m m u ta tr ic e s

— A c c u m u la te u r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
v 0 0 1 '  D a m e n  v a n  a i '  4 5  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle G-abardine 8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Jules PATTY.V-PARVIËXTIER

G entstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij Désiré Scheldeman-De 

busschese , beveelt zicli aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk -  Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.

V e r k o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Pianolessen ten huize
Zich wendsn bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem


