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i o  n u r
Sedert het gebeurde van verleden week is 

er roering in de stad gekomen. Iedereen ziet 
nu de dringende noodzakelijkheid in om on
verwijld hand aan ’t werk te slaan en zoo 
spoedig mogelijk over te gaan tot het bouwen 
van woningen. Wij weten dat het gemeente
bestuur de zaak ernstig bèstudeert en dat men 
van verschillende zijden bereid is mede te 
werken. De hoofdzaak is het noodige geld 
bijeen te krijgen. Verschillendeontwerpen worden 
vooruitgezet Volgaarne stellen wij ons blad 
ter beschikking van hen die hierover nuttige 
wenken willen geven. Uit de bespreking zal 
men het beste rapen en alzoo de oplossing 
van het vraagstuk vergemakkelijken en bespoedi
gen W ij beginnen met het hiernavolgend artikel, 
dat ons voor eenige dagen werd ingezonden.

Evengeerne zullen wij, als ’t oogenblik ge
komen is, de namen opnemen van de personen 
en inrichtingen die willen medewerken en de 
som waarvoor ze inschrijven.

Goedkoops Woningen.
Ziehier wat ik lees iri « Ebbe en Vloed » 

een weekblad voor Blankenberghe en omlig
gende, alwaar eene maatschappij voor het 
bouwen van werkmanswoningen komt gesticht 
te worden.

Het was dringend noodig dat hier eene maat
schappij tot stand kwam die het wilde op zich 
nemen den nijpenden woningsnood te verhelpen. 
Wie geen fatsoenlijk te huis heeft, wie niet 
gemakkelijk woont mist een deel geluk dat 
hem rechtmatig toekomt en op gebied van ge
zondheid en zedelijkheid moet een voortdurende 
woningsnood de allerslechtste gevolgen hebben

Pr T iillp n  H ng h ' l i a a a  g p h m iw r i  w n r r lp n
dertig — veertig misschien 50 of nog meer ; 
schoone nette werkwanswoonsten met een 
bloemperk langs voor en een tuin langs achter 

Maar om te bouwen is er geld noodig, veel 
geld. De wet van 1919 heeft de « Nationale 
Maatschappij voor goedkoope woningen in het 
leven geroepen. Deze maatschappij trekt haar 
geld van het Staatsbestuur en beschikt tegen
woordig over een krediet van 100 miljoen 
Die Nationale maatschappij bouwt zelf niet, 
zij leent geld uit aan de lokale maatschappijen 
die in steden en dorpen opgericht worden met 
het doel woningen te bouwen. Iedere lokale 
maatschappij moet een kapitaal vormen en 
mag dan 5 maal zooveel , ontleenen.

« Het Lindenhof » is voornemens 500,000 fr.
Ie ontleenen en moet dus een kapitaal van 
100 000 fr. vormen waarop minstens 20 per 
cent dient gestort te worden. De vorming van 
dit kapitaal geschiedt volgender wijze :
De Staat onderschrijft 20.000 en stort 4000 fr. 
De Provincie * 15.000 » 3000fr.
De Stad » 40.000 » 8000 fr.

De Blankenbergenaars moeten dus onder
schrijven voor 25000 fr. waarop 5000 fr. moeten 
gestort worden. Die 25000 fr. zijn nu al ten 
volle onderschreven. Zoodat de maatschappij 
« Het Lindenhof » nu reeds gerechtigd is eene 
som van 500.000 fr. te ontleenen. De huizen 
zullen verhuurd worden tegen matige prijzen 
aan werkmenschen en kleine bedienden. De 
huurders zullen ook het recht hebben hun 
huis af te koopen en dus eigenaars te worden. - 
Aan huurders en koopers zal het niet ontbreken. 
Het beheer van « Het Lindenhof » zal alles 
in het werk stellen om zoo gauw mogelijk 
de eerste huizen in aanbesteding te leggen.

Als ik deze dagen in de Rousselarestraat 
voorbij ging en daar den huisraad op straat 
zag liggen van twee werkliedengezinnen be
staande, zoo ’k vernam, uit 17 personen en 
dit te midden de winter in een koud weder 
als deze dagen, ’k was er van getroffen, en 
toen ik te huis gekomen, in de gazet pas 
toegekomen, bovenstaande artikel las, dan 
zegde ik bij mij zelven, kan men dan tot 
Iseghem niet wat men elders kan? In eene 

; stad waar zooveel nijverheid is als hier, kan 
men dan geen voldoende kapitaal samen brengen 
om zoo eene nuttige en onmisbare maatschap

pij te stichten ?
Kunnen alle begoede lieden niet eene som 

geld verschieten aan kleinen intrest ?
Kunnen de inrichtingen van Burgers, Boeren 

en Werklieden ook het hunne niet bijbrengen 
om hunne medeburgers woonst te bezorgen ? 

i Doet ons zoo demokratisch gemeentebestuur 

het noodige om ten spoedigste te kunnen 
bouwen ? De stadskas is ledig, ’t is waar, 
maar elders is die niet meer gevuld, en men

I zoekt toch de middels om huizen te bouwen. 
Dat iedereen wat goeden wil toone, in de 

mate van zijn vermogen mede helpe, en wel
haast zal men er toe komen, met 50 maar 
in eene stad als de onze 100 en meer huizen 
te bouwen en kunnen toelaten aan de menschen, 
behoorlijk te wonen, maar ze niet moeten 
herbergen in eene politie-wacht terwijl hun 
Jmisraad op straat ligt te water en te winde ?

fle socialistische pers 
ra de P a i i s t a .

De socialisten hebben met de nieuwe paus
keus eens te meer hun werkelijk gevoelen 
uitgesproken - alhoewel zij tegen den gods
dienst niet zijn.

Benedictus XV was gestorven De « Peuple » 
schreef dat een onbekwaam regeerder van de 
wereld vertrokken was. — Benedictus XV 
was een man die Duitschland mee was, die 
den vrede gezocht had om de nederlaag van 
Duitschland te sparen Hij miste de kracht
dadigheid om Duitschlands euveldaden te ver- 
oordeelen. De vriendschap der groote midden- 
machten was hem duurbaarder dan de ge- 
gereehtigheid.. Om de stem van zijn slecht 
geweten te paaien had Benedictus XV eenige 
daden van inenschlievendheid ten opzichte der 
krijgsgevangenen enz.. Zoo werd lepeltje voor 
lepeltj2 alle dagen de socialistische waarheid 
te slikken gegeven.

Verders zegt de « Peuple » nog dat het ver
dwijnen van een paus onopgemerkt voorbij 
gaat, dat het pausdom een verzonkene groot
heid is enz. enz.

De nieuwe Paus moest gekozen worden en 
de wijze reglementen dienaangaande worden 
belachlijk gemaakt. » Wat al spel om dien 
halven-üod (demi-dieu te scheppen »

De paus wordt niet gekozen op den eersten 
dag dus de heilige Geest staat de kardinalen 
dit maal niet bij. En eindelijk de nieuwe paus 
is er : Pius XI ; en van den eersten dag be-

tier *fnarPen ^ p a u s e l i ] cffieK^ocm~

versieren — dat mag immers niet «want Jesus 

was in een stal geboren ! » (Peuple van '  Fe

bruari)

Het ware dienaangaande belangwekkend eens 

de levenswijze der socialistische halve góden 

en de inkomsten dezer mannen te vergelijken 

met die der hoogste waardigheidsbekleders 

der heilige Kerk !

Of liever neen laat ons den ouden rommel- 

praat misprijzen ; de katnolieke vreugde bij 

den nieuwen Pauskeus kan daar niet door 

gestoord worden, en de katholieke gedachten 

zullen daarvoor niet laten de wereld te ver

overen De aanhangers der duisternis zullen 

door het licht overwonnen worden.

Waar gaan we naartoe?
Over eenige dagen werd aan den Heer Hubert, 

Minister van Wetenschappen en Kunsten, het 

feit v )ór oogen gebracht dat sommige onder

wijzers het vuur van geloofsonderricht vervingen 

door den leergang volgens de theorie van M. 

Destrée en dat ze daartoe door sommige op

zieners waren aangemoedigd. Daarop antwoordde 

de Minister o. m « het is de taak van de geeste

lijke overheid te waken op de uitvoering van 
de wet en de Regeering kan hier in geen geval 
optreden »

Hoe wonderbaar ! De geestelijken moeten nu 

de wet uitvoeren ! en degenen die ze niet eer

biedigen straffen zeker? hoe a. u. b. ?

De minister begeert niet te weten of het 

onderricht gegeven wordt in den godsdienst 

en in de zedeleer, dat volgens art 17 der wet 

het lager onderwijs noodzakelijk omvatten moet; 

maar hij eischt volgens art. 19 derzelfde wet 

« in de maand October van elk hoofd der 

eerediensten een omstandig verslag over de wijze 
waarop het onderricht in den godsdienst en 

de zedeleer gegeven wordt ».

Waarom ? Hoe rijmt men dat te gaar ? Wat 

steektdaaronder? Godsdiensthaat en niets anders. 

Maskers af, Comedianten 1 Eerst nevens de 

godsdienstleer een zedenleer stellen zonder God, 

maar betiteld met eenen schoonen naam. Zand in 

deoogen ! Daarna het eerste geheel en al vergeten, 

zich daarmee niet bezighouden, dood zwijgen 

(tenzij in de godsdienstige streken waar men 

door allerlei knoeierijen die leerlastig maken zal) 

en het tweede in stilte vooruithelpen om de 

godsdienstleer te verdringen, en dit alles om 

te komen tot de scholen zonder God en hunnen 

haat tegen den godsdienst bot te vieren.

Neen, neen ! Ze willen geen schoolstrijd !l 

Openlijk en in woorden, neen ; maar bedekt 

en in daden, wel.

Katholieken, oogen open !

ONS LEGER.
Sedert dat iedereen moet gaan soldaatje 

spelen zetten de meesten groote oogen zoo 
gauw als zij van leger hooren en terecht. 
Immers zoowel de vrees der ouders die er 
met tegenzin hunne kinders zien heengaan vooral 
om de zedelijke gevaren, als de schroom der 
jonkheden die wars zijn van soldatengeknoei 
zijn gewettigd.

Het wordt daarom groot tijd dat de lucht 
van onze kazernen eens gezond gemaakt wordt 
Ongelukkiglijk als men moet oordeelen naar 
hetgene onze minister van Landsverdediging M. 
Devèze gezeid heeft aan de studenten uit het 
Atheneum te Brussel, over zulke zaken kunnen 
onze jongens beter oordeelen dan senatoren of 
volksvertegenwoordigers 1 — is er nog geene 
veroetering te verwachten. Hij heeft niet veel 
zakelijks gezeid, ’t is waar, alleenlijk dat wij 
in tijd van gevaar 18 legerafdeelingen moeten 
kunnen in ’t vuur zenden (wij hadden er onder 
den oorlog 6) ; dat hij tegen gewestelijke in- 
deeling is. tenzij voor één zesde, en vooral 
dat er voor af gaandelijke lichamelijke voorberei
ding moet wezen. Hierin zal misschien wel 
het venijn liggen. Wanneer men er geen kans 
meer toe ziet, tegen den volkswil in, onze 
jongens lang genoeg in de kazerne te houden 
om ze daar zedelijk te ondermijnen, men zal 
trachten in zoogezeide voorafgaandelijke licha
melijke voorbereiding onze jongens, onmiddelijk 
na de schooljaren, dien geest in te pompen.

Broodnoodig is het dat alle katholieken 
hierover waken en niet dulden dat onze jongens, 
zoojezeid uit vaderlandsliefde, ontchristend 
wol len Wij moeten komen tot korteren dienst: 

f e n ^ n ^ ’r ^ T ^ g e w ^ ïé r i? £k" Ttfafefel m]* b"pd3T~

onze jongens in eigen taal gedrild worden, bij 
huns gelijken zijn en ’s Zondags kunnen re
gelmatig naar huis gaan en de priester moet 
kunnen de ka'erne binnengaan en recht hebben 
te laten zorgen.

Dat onze mannen eens zien naar hetgene nu 
in Holland gebeurt op dat gebied.

W at bij ons, ook onder de katholieken, alle 
nuttige hervormingen tegenhoudt is het heer- 
schende vooroordeel dat alwie aan het leger 
wil verandering brengen, verdacht wordt ge
brek te hebben aan vaderlandsliefde Bij zeer 
velen bestaat eilaas de meening dat een talrijk 
leger met een langen diensttijd een noodzake
lijk kwaad is en dat het gevaarlijk is daaraan 
iets te veranderen.

De katholieken uit Holland hebben zich echter 
van al die vooroordeelen, die daar ook bestonden, 
niet veel aangetrokkén en de katholieke groep, 
zag zeer goed in, dat met de volksstrooming 
tegen het militarisme, moest rekening gehouden 
worden en onder de leuze « meer weerkracht 
bij minder offers » werd een flinke werking 
ingezet, die ons tot vingerwijzing kan dienen.

Zij zijn uitgegaan van het standpunt, dat het 
legervraagstnk niet uitsluitend tot de bevoegd
heid behoort van de officieren vooral waar het 
in verband staat met beweegredenen van gelde- 
lijken, maatschappelijken of staatkundigen aard.

Daarom stelden zij een commissie in waarin 
slechts één beroepsmilitair zetelde, daarbij één 
P Dominikaan en drie burgerlijke leden waar
onder een zelfs voorstander was van ontwape
ning Deze commissie bracht een merkwaardig 
en eenstemmig verslag uit die de katholieken 
tot leiddraad gediend heeft en waarin aange
drongen werd op bezuiniging, terwijl het leger 
zelf zou vooruitgaan in bruikbaarheidenuitrusting. 
Dat ontwerp is nu wet geworden.

Wie zal het onder onze Belgische Katholieken 
aandurven !

en andere groote mannen, en die er niet en 

kosten komen lieten per brief of per telegram 
weten dat ze er met hert en ziel bij waren.

Lloyd George’s telegram kwam eerst toe. 

Hij zegt overtuigd te zijn dat het algemeen 

besluit der leden van den Volkenbond om de 

beslissingen van den scheidsraad te aanveerdn , 

een gebeurtenisse is in de wereldgeschiedenisse 
die veel zal bijdragen tot het vestigen van 
vrede onder de volkeren.

De volkeren verlangen vrede, maar "t en is 

niet met paleizen te bouwen, met Recht en 

Waarheid aan de muren te plakken en met 
tribunalen in te richten waar ze naar luisteren 

zoo lange als ’t hun aanstaat dat er vrede zal 
komen of blijven.

W ij ondervinden ’t genoeg, de groote mannen 
die de wereld bestieren ondervinden ’t ook, 

maar zij hebben liever plaasters te leggen 

waar geen wonden of zweren zijn : ’t en kan 

toen niemand bewijzen dat hun plaasters niet 
en deugen.

In Ierland
De Ieren hebben nu hun eigen bestuur, 

maar ’t land staat er nog over ende.

In  Zuid Ierland in het katholieke deel te 

weten zijn er twee partijen : De partij van

Griffith en Collins die het akkoord met England 

geteekend hebben. Zij vonden dat het voordeelig- 

ste was te aanveerden wat ze krijgen können, 

en vrede te hebben.

De partij van Valera die wilden vechten tot 

de volle onafhankelijkheid en vrijheid of tot 
de dood.

Huitenlandsch overzicht
Het Vredepaleis.

W ij hebben er meer dan eens van gesproken : 

't staat nu weer in de gazetten : Zij hebben 
er het internationaal gerechtshof ingehuldigd.

« Bij die plechtigheid, zeggen de gazetten was 

de zaal schitterend verlicht. De zinnebeelden 

van Rechte en Waarheid, op de muren voor

gesteld kwamen levendig uit ».

Weet ge wat ?
In  alle internationale betrekkingen zullen 

Recht en Waarheid nog lange aan den muur 

geplakt blijven, ze staan daar minst in den 
weg : eigenbaat en hooveerdij zullen ondertus- 

schen de groote machten blijven die de wereld 

besturen.

De Koningin van Holland en de prins ge

maal, waren bij de plechtigheid tegenwoordig, 

mitsgaders eene menigte ministers, gezanten

solclaten die getieel deri strijcT tfdOr^ësuSU^rt 

hebben, en al de ellende ervan gekend. Ze 

zijn ’t vechten moê en verlangen achter ruste.

Van de Valera’s partij zijn meer.. de jonge 

geslachten die nog zooveel van den oorlog 

niet geproefd en hebben en die hem nog zoo 
moê niet en zijn, daarbij een deel andere die 

hem niet moê en geraken.

Er is sprake geweest de Kamer te ontbinden, 

nieuwe Kiezingen te hóuden om het volk te 

laten zijn gedacht zeggen in dat geschil. Maar 
in t algemeen vinden ze ’t beter 't bestaande 

parlement die zaak te laten regelen.

Dat alles brengt te wege dat de engelschen 

hunne soldaten zoo gauw niet weer naar 
England en zenden als ze eerst van zin waren.

In Noord Ierland, Ulster te weten en gaat 

het ook niet. Ulster is fanatiek protestant, en 

zou nooit met het katholieke Zuiden overeen
komen : Daarom hebben ze een eigen bestuur 

gekregen. Doch in Ulster is er een graafschap 

of twee die meer katholiek zijn, en die liever 

zouden bij Zuid Ierland zijn, maar Ulster en 

wil die graafschappen niet loslaten.
Tusschen Noord en Zuid bestaat er dus een 

geschil nopens het afpalen der wederzijdsche 

gebieden.
Ulster heeft op zijn grenzen een leger van

12.000 man om ze te verdedigen of zelf om 

ze te verzetten als ze kunnen.
Zuid Ierland moet dus ook een leger op 

de beenen houden, en ze zijn dat moê, dat 

en kan niet blijven duren zeggen ze.
Is Ulster protestant, dat en bewijst niet dat 

er daar geen katholieken en zijn. Staan de 

protestanten hevig de katholieken staan zoo 

hevig als zij.
Zoo komt het dat katholieken, protestanten 

en engelsche soldaten of politie somtijds vechten 

en schieten en bommen smijten al ondereen. 

W ie kan er in die zake klaar zien ?
Ierland heeft onafhankelijkheid, doch er zal 

nog veel moeten veranderen eer het vrede heeft.

Of gaat het misschien met staten lijk met 

menschen, dat ze zekeren ouderdom moeten 

hebben eer ze tot verstand komen ?

De Conferentie van Genua
Z’is gesteld op 8 Maart. De franschen 

willen ze uitstellen. Engeland niet, America 

en weet nog niet of het gaat meedoen.
Wordt ze uitgesteld ze zal misschien elders 

plaats hebben.
De heeren die, moesten vergaderen den 8 

Maart hadden Genua gekozen, omdat zij niet 

eeerne koud en hebben, én dat het in Genua 

’s win'ers n*-»« ^n'-’ is. - !>-.>ch z m 1<* " r f

re'i’ ie la er tf.-s'e * v-> I ’ zot i 1 ' j  .
te wann wuiden en zij en zweeten ook m e t  

geern.
Een beetje zindelijk die heeren.

Nu, lachen a part, leest hier hoe de zaken 

staan.



’t Is gelijk wij Zate.dag zeiden, om de her
stelling van Europa inzonderheid van Rusland 

te bespreken en te regelen dat de Conferentie 

bijeenkomt.
Rusland was een verachterd land. Handel 

en nijverheid en waren daar niets : Duitsch- 

land, England. Frankrijk en Belgie hadden daar 
milliards ingesteken in nijverheidsondernemin- 

gen en staatsleeningen. Een groot deel van de 

industrieele rijkdommen van Rusland zat in 

vreemde handen.
Doch de Russen zijn een oostersch volk 

en doortrapte financiers als de Russische staat 

geld noodig had ging hij kloppen op de 
deure der andere europeesche staten, van Frank

rijk in ’t bijzonder. Frankrijk om een verbond 
met Rusland te krijgen had milliards uitgeleend.

W ij beigen hadden ook nog al veel titels 

van Russissche leeningen bijzonderlijk van de 

leening van 1906 aan 5 0/0 .

Daarbij hadden de Belgen voor een millard 
of twee nijverheidsondernemingen, waartusschen 

de uitbatingen van elektrieke trams in ver

schillige steden.

Werd Rusland uitgebaat door de westersche 

mogendheden, ’t werd ook geieeltelijk be

stuurd op hunne kosten.

Dan komt de oorlog, die Rusland doet

doodbloeden —  en dan de revolutie die ’t geheel 

over ende zet.

De revolutionairs slaan allen eigendom aan, 

Russischen en vreemden, en ze vernietigen

alle leeningen niet met ze te vereffenen, maar 

met te zeggen : wij en gaan niet meer betalen.

Alzoo geraakt alles in onvriendschap en 

wanorde.

England en Frankrijk wilden eerst met ge

weld van wapens de orde in Rusland herstellen, 

en ze gaven daarvoor millioenen uit, ’t was 
weggesmeten geld. England scheide ervan

uit, Frankrijk deed voort tot na de nederlaag 

van Wrangel en gaf het toen ook op.

England, en Duitschland ook begosten toen 

handel te drijven met de russen, en wierden 

betaald voor geleverde ware.

Frankrijk had het kijken.

Ze zouden meer willen.
Doch vooraleer de staat van zaken geregeld 

is blijft de handel met Rusland beperkt en 

onzeker.

De Conferentie van Genua moet daar orde 

in brengen.

De franschen zouden geerne hebben dat de 

russen, eer men verder klapt beginnen met 
hunne schulden te herkennen en de aangeslagen 

eigendommen weer te geven.

De Russen steigeren.

Belgie heeft gelijk Frankrijk groote belan

gen in Rusland.

X w i’ jsw e 'tasa .m stf

om alzoo ons bezit ginder te herwinnen ? of

wel ware 't voordeeliger voor ons te doen lijk 

de engelschen, en trachten hoe eer hoe liever 
weer in handelsbetrekkingen komen met Rusland, 

mits voorzichtig te zijn en ons niet te verre 
te wagen om geenen tweeden keer bedrogen 

te zijn ?
De zakenmannen, die hier te lande meest 

fransquillons zijn vinden nochtans het tweede 
voordeeliger. De Neptune, een blad der reeders 

en groothandelaars van Antwerpen schrijft ge

heel in dien zin.

W ilt ge nu eenen toer weten ?

De groote fransche dagbladeu, die vlam en 
vuur gespogen hebben tegen de soviets en tegen 

Rusland beginnen nu te zeggen dat een ver

bond zou moeten tot stand komen tusschen 

Frankrijk en Rusland'. Rusland is t enden 

uitgeput door den oorlog, en dat is de schuld 

van Duitschland. Duitschland zou ook aan 

Rusland eene herstelling moeten betalen ! Zoo 
ware Rusland gered en met dat Duitschland 

daaronder geheel en gansch zou bezwijken 

Frankrijk ware voor lange gerust.

Ge ziet dat de franschen in hunne inter

nationale politieke idealisten zijn en blijven. 
De engelschen zijn meer positieve mannen en 

ze hebben ’t beter vast om zaken te doen en 

geld te winnen.

Hei Nieuws m fle W e e t
Uit de wereld.

Ongeloofbaar I en toch w a a r !  — 1.200,00) 
ton suiker van den oost van 1921 d. i. 1 mil
liard 2 honderd millioen kilos worden op bevel 
van de Cubaansche regeering vernietigd ten 
einde de prijzen op te drijven.

Millioenen menschen hunkeren naar suiker. 
Ginds wordt dit voedsel vernietigd, ’t Is een 
schande. Die menschen hebben toch geen ge
weten meer.

De staking der m atroozen, enz. in de Chi- 
neesche havens. — De staking, die nu reeds 
vijf weken duurt, dwingt 170 stoomschepen, 
met eene gezamentlijke ruimte van 250 000 ton 
om werkeloos te blijven, wat aan de koop
lieden van het zuiden van China groot nadeel 
berokkent.

Te Canton zijn ontzaggelijke hoeveelheden 
zijde en rijst opgehoopt ; meir begint daar 
nijpend gebrek aan kolen en benzinne te krijgen.

Het gouvernement heeft huiszoekingen laten 
doen in de kantoren vari vier matrozen-syn- 
dikaten. Die Syndikaten zijn gesloten en men 
heeft een aantal stakers aangehouden onder 
betichting van aanslag op de vrijheid van den 
arbeid, en van schrikaanjaging,

Een heele stoet verdronken, — Nabij Bu- 
dappst ie een heele stoet door het ijs gezakt. 
Vier zwate wagens wilden den stroom Tisza 
oversteken die toegevroren lag. De wagens 
waren in het midden van den stroom gekomen

toen het ijs brak en heel de stoet kwam te 
water. Er zijn 25 slachtoffers.

Een kloosterling konsul-generaal. — Uit
Washington wordt bevestigd dat President Har
ding een kloosterling tot konsul-generaal in 
Marokko heeft benoemd, namelijk den E. P 
Jozef Denning, die pastor was der St Maria- 
parocbie in de stad Marion. Pater Denning 
is een oude vriend van President Harding. 
De aartsbisschop heeft hem de toelating ver
leend het ambt van konsul-generaal te aan
vaarden.

Uit het land.
Bevroren vleesch. — In de koelkelders van 

de Bevoorrading liggen nog rond de 10,000 
ton vleesch en er zijn nog kontrakten voor
15,000 ton. Er wordt rond de 550 ton per 
week verkocht. De huidige minister, M. Moy- 
ersoen, is echter van oordeel dat in het vervolg 
de uitbating moet overgelaten worden ’t zij 
aan eene nationale maatschappij, ’t zij aan 
eene bijzondere maatschappij of anderszins.

De Duitsche betalingen. — Het bedrag der 
Duitsche betalingen voor 1922 in natura wordt 
geschat op 312,500.000 fr., ’t zij voor 200.000.000 
kolen, 20 000 000 scheikundige stoffen 23000000 
vee en landbouwmachienen, 30,000.000 hout,
20,000.000 machienen, 8 miljoen 500,000 booten.

Volgens berekening zou Duitschland nog 
1096 miljoen mark goud schuldig zijn aan 
Belgie.

Boerebedrog ! De zesm aandendienst van de 
Sossen. — In naam van de socialistische groep 
heeft de heer Vandervelde zijn wetsvoorstel 
over den zesmaandendienst ingediend. Maar 
het plan voorziet daarbij herhaalde jaarlijksche 
binnenroepingen. De menschen zullen verschil
lende jaren achtereen hun werk moeten laten 
staan om naar den kazerne te trekken voor 
enkele weken. Liever de diensttijd geiijk nu 
dan zulke verkorting.

W at de Boter en Eieren ;golden deze week.

spiegelkarpers in onze vaart uitgezet worden ; 
eene tweede zending zal volgen. Hertelijken 
dank van wege de liefhebbers visschers.

Kortrijk
Rousselare
Audenaerde
Veurne

Boter
11 à 12
11,50 

10,50 à 12.00 
10 00

Eieren 
40 à 45 
35 à 40 
35 à 40 

35

Het is te voorzien dat van dezen zomer de 
eieren en de boter nog zullen afslaan zoo wij 
een beter jaar hebben dan ’t verleden onder 
opzicht van veevoeder.

Over ’t Muziek-Concert ïa n  Doornijk.
Verleden Zondag heeft deze zoo gunstig 

gekende Muziekmaatschappij, de talenten en 

bekwaamheid harer leden ten dienste gesteld 

tot de uitvoering der twee muzikale gewrochten 

onzer Belgische toondichters.

Het eerste werk was dit ‘ van^den jeugdigen 

Componist Absil die verleden jaar den 2"
f '  * •* J  w ■•**» « Vs t  I I  l ,  V Ü  « V / i  __

zijn meesterwerk « De Oorlog » de I e prijs 

zou bekomen. Het werk van M. Absil is 

van hooge muzikale studie waarvan de opvatting 
zeer grootsch en machtig is.

Het tweede deel was gewijd aan « Freyhir » 

een werk van den Heer Emile Mathieu, be

stuurder van ’t Koninklijk Concervatorium van 

Gent. Dit wTerk bevat niets van ’t onstuimig 

en zenuwwerkende muzikale gedachten van 
Absil’s « Oorlog » maar is vol van zoet wel

luidende en aangename melodies, die rijk en 
meesterlijk geharmoniseerd zijn.

De werken van MM. Absil en Mathieu zijn 
gansch verschillend van karakter en bijgevolgè 

zeer verschillend van muzikale opvatting. Ze 

wierden meesterlijk voorengedragen onder de 

leiding der componisten zelve, en met de 

medewerking van het machtig symphonisch 

orkest van Doornijk en zijne puike schaar 

kunstzangers, wiens naam en faam genoegzaam 

in de muzikale wereld bekend jfzijn. Na de 

uitvoering werden de twee Componisten geest
driftig toegejuicht door al de aanwezigen.

X.

STADSNIEUW S.
— L ijk  opgevischt. — Vrijdag morgen, 

rond io  1/2 ure, bemerkte een lijnvisscher, 

in de vaart alhier, aan de Hooge Brug, een 

groot voorwerp op het water drijven, en kwam 
tot de ontdekking van een vrouwenlijk die reeds 

geruimen tijd in het water moest gelegen hebben.

De plaatselijke politie werd dadelijk ver

wittigd en het lijk opgttrokken, ’c Was dat van 
de genaamde Julia Dekimpe sedert den 1 0 e 

Januari uit de ouderlijke woning vertrokken, 

de familie van de ontdekking op de hoogte 

gebracht heeft de eenzelvigheid ervan kunnen 
vaststellen.

Ge kunt oordeelen over de verslagenheid 
dezer achtbare familie.

— Brand. — Vrijdag avond rond 10 1/2 u. 
is er brand ontstaan in een gebouwken die

nende tot paardenstal met aanhoorigheden 

toebehoorende aan den Heer Cyriel Sintobin- 

Vandommele en gelegen in de Krekelstraat. 

Het gebouw werd tot woning gebruikt ingezien 

den grooten woningnood door een vluchteling 

en zijn dochterken. De oorzaak van den 

brand komt waarschijnlijk voort uit eene kort
sluiting der elektrische verlichting.

Dank de spoedige hulp der geburen en 
pompiers die seffens ter plaats waren kon de 

brand seffens gebluscht worden, anders zou 

het vuur zich overgezet hebben tot de nabij
staande huizen.

Goed nieuws voor de visschers !
De aanvraag van wege de Maatschappij de 

“ Oude Aprilvisschers ,, door den Heer Em. 
Alle waert, senator gesteund, is in het ministerie 
van landbouw water en bosschen gunstig ont
haald. Binnen enkele dagen zullen vijfhonderd

0e woningennood hier te r  plaats. — De
laatste uitzettingen hebben nogal veel opspraak 
verwekt ; ’t en is ook niet te verwonderen. 
Er wordt nochtans in al zulke omstandigheden 
veel, ja veel te veel nevens de kwestie gepraat : 
Het gemeentebesiuur zou moeten dit, zou moeten 
dat, zou moeten fabrieken en andere gebouwen 
opeischen, en meer. Daarover twee vraags- 

kens :

Staan er in Iseghem ledige gebouwen die 
door ’t gemeentebestuur kunnen of mogen 
opgëeischt worden ? Neen want enkel laat de 
wet toe woonhuizen op te eisschen.

Heeft het gemeentebestuur iets gedaan voor 
die ongelukkigen die de laatste dagen zoo 
onbermhertig de straat opgejaagd J wierden ? 
Naar hetgene ik er van weet, zijn er door 
den burgemeester dagen aan besteed geworden 
om de uitgezetten ergens binnen te krijgen. 
Tientallen van ingezetenen zouden dat kunnen 
bevestigen.

Het past hier ook aan den heer Fred De- 
clercq een hertelijk woord van dank toe te 
sturen, die uit eigen beweging, een deel zijner 
fabriek ten diensie dezer beproefde lieden be
schikbaar gemaakt heeft. Waar het stijve recht 
niets vermocht, heeft eens te meer een greintje 
liefde volstaan om een netelige vraag op te lossen.

Bij toepassing der huishuurw et.... eene alle- 
daagsche gebeurtenis.

N° I van Rousselare kocht het huis van 
n° 2, Nieuw Kwartier ;

N° 2 kocht het huis van n° 3, Steendam ;
N J 3 kocht het huis van n° 4, Sevecote ;

• N° 4 kocht het huis van n° 5, Meenenstraat.
Het gevolg? Om wille van den koop ge

sloten door n° 1, moeten er vier verhuizingen 
plaats hebben ; van de vier zal het ontstaan 
met twee maal te verhuizen, gezien hij — om 
niet te brutaal te werk te gaan — zelf voor- 
loopig is gaan mede wonen. Het is te vreezen 
dat n° 5 er slechis bij varen zal, omdat hij 
geen huis koopen kan. Waar zal hij belenden, 
of zal hij ook het lot van zooveel anderen 
ondergaan ?

Het weze nu alzoo of anders, waar blijft 
zijn recht van pachtverlenging, waarvan hij 
gebruik heeft willen maken ? Ware een van 
al deze huizen verkocht geweest bij rechter
lijke uitspraak, goed, een vonpis zou kunnen 
geëischt worden, maar ’t en is hier ’t geval 
niet. Het is genoeg dat iemand een huls koopt 
om eene geheele serie huisgezinnen van ’t eene 
naar ’t andere te doen dansen.

Zou het voor tijd zijn dat ze denken aan 
’t verbeteren her huishuurwet ?

Eene herinnering aan de 
Barlfivaardfirs naar Lourdes van 1921.

Weet ge ’t nog, van dien Zaterdag voor
middag, 27 Oogst 1921, dat we zoo gelukkig 
waren bij Mgr. Schoeffer gulhartig ontvangen 
te worden en « St Tillo’s Turners » vlagge 
te zien w ijden? !.. — En, daags daarna, den 
Zondag, binst dat er eönige van ons naar 
Qavarnie waren, dat de Turners, als Openings- 
groep in de Processie gingen van ’t H. Sakra
ment ? !...

Ge weet ook zeker nog wel dat, na de 
Processie, ge in groep wêer gingt naar « ’t Hôtel 
de l’Ange Gardien ->, en dat Ge, op d’Esplanade, 
Mgr Schoepfer tegenkwaamt, en voor hem in 
’t gelid bleeft staan, en den ,« Turn-Groet » 
aanboodt ; en dat Z. Hoogw., U herkennende, 
zei aan eenen Mgr. die Hem vergezelde : « Ce 
sont mes Amis de Belgique! ? ..

Die andere Mgr., ’t was de toenmalige Kar
dinaal van Milanen, Z. Eminentie Mgr. A. Ratti ; 
nu, Z. H. Pius XI, Paus van Rome.

Mandelkoor.
Maandag laatst hield “  De Mandelkoor ,, 

zijn jaarlijks avondfeest.

Dat die maatschappij jaren van grooteren 
bloei kende dan nu, dat moet niemand verwonde
ren Hoeveel vereenigingen, bijzonder onder de
gene die kunst beoogen, leden onder en sedert 
den oorlog. Nu dat de groote menigte veelal 
niets meer kent dan geld en genotzucht en 
geen tijd heeft om aan ontwikkeling en kunst 
te denken, verstaat men dat een koormaatschappij 
zooveel aantrekkelijkheid niet meer heeft.

Nochtans het is geen waar wat sommigen 
beweren : De Mandelkoor zou dreigen te ver
dwijnen. Hij schijnt jeugdig niettegenstaande 
zijn bijna zestig jaren en leeft en heeft levens
kracht. Daar staan borg voor het Bestuur en 
de leden die ijveren ieder aan zijnen kant, en 
afdoende werd dit Maandag avond bewezen. 
Het avondfeest mag allerbest gelukt heeten. 
Hoe schoon de beide koorzangen bijzonder 
‘ ‘ het lied dér Dennen,,. De aandachtige stilte 
in de zaal bewees genoeg dat de toehoorders 
er smaak in vonden. Hoe plechtig de tweezang 
« Kunstgenot », hoe verzettig de kluchtliederen. . 
Maar het. gaat niet hier al de nummers van 
den spelwijzer op te sommen en de namen van 
zangers en spelers, dit ware te lang. Een dingen 
mag gezegd : allen hebben zich heel goed uit 
den slag getrokken, sommigen zelfs meesterlijk. 
Wat misschien beter zou kunnen bezorgd zijn, 
’tis de uitspraak die soms wat minder klaar 
en zuiver is.

Mandelkoor doe moedig voort ! In de laatste 
tijden hebt gij eenige jonge elementen bijge
wonnen. Dat is goed ! Uw koorzangen, die 
nu op sommige plaatsen wat ijdel klinken, 
zullen er zooveel te beter door gevuld geraken. 
Maar er moesten er nog bijspringen. Mannen 
en jongelingen die zingen kunt en een beetje 
goesting hebt, treedt bij. Door de oefening 
zult gij én uw stem en uw kunstsmaak ont
wikkelen en weldra vindt gij in de koormaat
schappij een aangename ontspanning en een 
deugdelijk genot.

Mocht de koormaatschappij er toe helpen, 
door het aanleeren en verspreiden van deftige 
en tevens kunstvolle volksliederen, en er zijn 
er zulke genoeg, de zoutlooze, dikwijls on- 
noozele en zelfs zedelooze liedjes te verdringen 
die we maar al te veel hooren langs straat 
en elders. Dat ware ook een perel aan hare 
kroon E en  d ie  ’t  feest e  b ijw o o n d e .

Eerlijke daad. -7- Na het prachtig avondfeest 
maandag laatst door de Maatschappij « De Man

delkoor « gegeven verloos de heer Edm. Ta ighe 

zijn brieventesch. Ze wierd ^gevonden door Leon 

Naert, zoon van Florent Naert-Vanbesien, die 
gebruik makende van een verlof bekomen bij het 

regiment der karabiniers te Brussel, naar Iseghem 
gekomen was om het avondfeest bij te wonen, 

deze brieventesch gevonden had nabij de Con

gregatie. ’s Anderdaags wierd door den eerlijken 
vinder de brieventesch aan den eigenaar terug

besteld.

Ons Gildeleven.
Voor de W erkliaien.

Zangmaatschappij : Morgen Zondag om 10 u. 
gewone herhaling. Nieuwe leden worden in
geschreven. De nieuwe lidkairten zullen ge
geven worden.

Vrouwenbond : Maandag a. s. 20 Februari 
om 6 uur vergadering voor het bestuur en 
de wijkmeesteressen. Deze heeft plaats in «Ons 
Gildenhuis ».

Zondag 26 Februari algemeene maandelijksche 
vergadering voor den Vrouwenbond om 4 uur 
in « Ons Gildenhuis ».

Propagandaclub : Op Maandag 20 Februari 
om 7 1/2 uur buitengewone vergadering, aan 
de dagorde hebben wij het geval Mulier en 
bespreking der zitting van den Gemeenteraad. 
Gezien de belangrijke dagorde verhopen wij 
eene goede opkomst. Alle leden worden ver
zocht een briefje mede te brengen met naam 
en adres erop, om de lidkaarten te kunnen 
invullen.

Fam ielie-Ziekenbond “ Voorzienigheid ,, De
leden geboren in de maand Februari, en die 
begeeren bijgevoegde stortingen te doen voor 
hun pensioen worden verzocht deze te komen 
doen in het sekretariaat, Wijngaardstraat in 
den loop der week van 20 tot 26 Februari.

Studiekringen. Dinsdag 21 Februari om 61/2 
uur Studiekring St Elisabeth.

Woensdag 22 Februari om 7 1/2 uur Stu
diekring St Jozef.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN:

Antoinette Maertens, dv. Renatus en Clemen

tine Verlinde, — Joseph Coucke, zv. Michel en 

Maria Linseele. — Andreas Corte ville, zv. Jules 

en Josephine Vuylsteke. — Noellus Windels, 

zv. Cyrille en Alida D'Hondt. — Paul Verketn-
UiULK. ^v, en  j uiict 'Vaiidewalle.

STERFGEVALLEN :

Hypoiiet Spriet, zb. 81 j. zv. Joannes en Ida 

Sabbe. — August Haelewyn, hovenier. 85 j. zv. 

Eugeen en Barbara Craene. — The resiaSchacht, 
zb. 66 j. dv. Rosalia Schacht. — Leo Lapeire, 

Broeder Capucijn, 64 j. zv. Leonarden Rosalie 
Malfait. — Marie Daprez, huish. 53 j. echt. van 

Alfons Devadder. — Cyriel Veranneiiun, schil- 
dersgast, 77 j. wad. Leonie Damiziere. — Bruno 

Verthez, wever, 85 j. wed. Amelia Roose. — 

Antoine Houthaeve, 5g d. zv. Julius en Stephanie 

Ronse.— Marie Vandenbulcke, huish. 7 2 j. wed. 
Aloys Huysentruyt.

HUWELIJKEN :

Joseph Loosveldt, handelaar, 25 j. en Jeanne 

Vanlaeken, zb. 24 j. — Cyriel Beheydt, borstelm. 
25 j. en Marie Malisse, 21 j. — Georgius Veir- 

brugge, rietenfabr., 25 j. en Martha Delannoy, 
zb. 25 j.

BOOMTEELT
 ̂ Morgen Zondag 19 Februari, les over den 

Kweek van den perzikboom aan muren en onder 

glas - soorten - bijzondere onderhoudszorgen.

M A R K T P R IJZ E N .
KORTRIJK 13 Feb. — Haver, 70 tot 73 

peerdeboonen, 76 tot 00 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 11,00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 0,50-0,52 
koolzaadolie, 210 tot 220; lijnzaadolie, 190 tot 
192; koolzaad 100 tot 000; lijnzaad, 110 tot 
115; koolzaadkoeken, tot 50; lijnzaadkoeken 
78 ; sodanitraat, 75.Of) ; ammoniak, 100.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 98 tot 100 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Openbare Verpachting
der

G O E D E R E N
toebehoorende aan het

b u r e e l  v a n  w e l d a d i g h e i d

en aan  de B U R G E R L I J K E  G O D S H U I Z E N  d e r

STAD ISEGHEM.

De Notarissen H_i3 G o i * 3 3 s s i © r  e i iD ö -  
n a e k e r e  beï ie te Iseghem, zullen op 

W o en sd a g ?  3 3  F a b r u a r i  1 9 3 3
om I ure des namiddags te Iseghem, in de ZAAL 

VAN HET VREDEGERECHT, overgaan tot de 
Openbare Verpachting der volgende onroerende 

faren-en’ V° ° r 6611611 Van 9 naeenvolgende

Iseghem .

I- Hotstede bekleed met woonhuis, schuur koei
en peerdstal, ovenbuur en andere gebouwen, croot 
12 lie c t .  81 a . 10 c . gekend ten kadaster sektie C, 
nummers 577a. 579b e n  D 1, en i z 3 i ,  1232. 1233, 1234, 
1235. 1236, 1237, J238, 12 3 9 ,12 4 0 , 1244a, 124 5a, 1245b, 
1248, 1249. i 25o, 1278, gebruikt door Degroote Paul 
to t  I (Jet. 1922.

2. Den oostkant eener driewoonst met land groot 
40 a. 29 ca. seRtie B, deel van 865, den helft van 
866e en deel van 888 gebruikt door August Dervckere 
tot I Oct. 1923.



S?3, Het middelhuis eener driewoonst met land, 
groot 40 a. 54 ca. Sektie B, deel van 866g den helft van 
866e, en deel van 888 en 885, gebruikt door August De- 
blaere tot 1 Oct- 1922.

4. Den westkant eener driewoonst met land groot 
40 a. 68 c. sektie B. 867f, deel van 885 en 866e ge
bruikt door Louis Hespeel tot 1 Oct. 1922-

5. Zaailand, gr.oot5o a. 90 ca. sektie ß. westhelft van 
858 gebruikt door Henri Dewulf en Ch. Dewulf tot 
i Oct. 1922.

6. Zaailand groot 5o a. 90 ca. sektie B, oosthelft 
van 858 gebruikt door Alf. Christiaens tot 1 Oct. 1922.

7. Zaailand, groot 33 a. 35 ca. sektie C, zuidhelft 
van 218 gebruikt door Alois Folens en kinders Van- 
dekerckhove tot 1 Oct. 1922-

8. Zaailand groot 33 a. 35 ca. sektie C, noordhelt 
van 218 gebruikt door Aloijs Folens en kinders 
Vandekerckhove tot z Oct. 1922.

9. Zaailand groot 35 a. 60 ca. sektie D, 87 gebruikt 
door Elisa Roelens tot 1 Oct. 1922.
io. Maaimeersch groot 8 aren 40 cent- sektie D 47a/2 
gebruikt door C\riel Vanderhaeghe tot 1 Oct. 1922.

n . Maaimeersch groot 57 a. 60 ca. sektie D. 6Sb, 
65b gebruikt door August Denys tot 1 Oct. 1922.

12. Woonhuis, oostkant eener driewoonst en erve 
groot 4 aren 2 ca. sektie D. nr 885/a en deel van 
nr 886/b gebruikt door J oseph Bardoel tot 1 Oct. 1922.

13. Woonhuis, middendeel dezer driewoonst groot 
i are 95 ca. sektie D, nr 883 en deel van 883/a en 
886b gebruikt door Aloys Vroman tot 1 Oct. 1922,

14. Perceel hof oost aan de dreve van het Kerkhof 
groot 7 a. 60 ca. sektie D, nr 887/a gebruikt door 
Arthur Vandommele tot 3o April 1922̂

15. Maaimeerch groot 34 a. 70 ca. sectie D, 5b 
gebruikt door Cyriel Vauderhaeghe tot 1 Jan. 1922.

16. Woonhuis en erve groot 5 aren 70 cent sektie 
D, 1177 en de helft van 1174a gebruikt door Aloys 
Decock tot i Mei 1922.

17. Woonhuis en erve groot 5 a 70 ca. sektie D. 
1176 en de helft van 1174a gebruikt door Henri 
Deprez tot 1 Mei 1922.

18. Zaailand groot 69 a 60 ca. sektie D, 1742, ge
bruikt door Joseph Lapeiré tot 1 Oct. 1922.

19. Zaailand groot 73 a. 20 ca. sektie B. nr 532/a 
gebruikt door Ch.-L. De Brabandere tot 1 Oct. 1922.

20. Zaailand eroot 9 a. 72 ca. sektie C. nr 277/b 
gebruikt door Ch.-L. De Brabandere tot 1 Oct. 1922.

21. Zaailand groot 38 a. 10 ca. sektie C, nr 278/c. 
gebruikt door Emilie Vanhaverbeke en H. Verbeke 
tot i Oct. 1922.

G e m e e n te  E m e lg h e m .
22. Zaailand groot 36 a. 60 c£. sektie A, 922 ge. 

bruikt door Henri Vangroenweghe tot 1 Oct. 1922-
23. Zaailand groot 16 a. 20 ca. sektie A, 645 gebruikt 

door Aloys Vergote tot 1 Oct 1922.
24. Zaailand groot 58 a. 80 ca. sektie A. 1423 ge

bruikt door Edward Vandezande tot 1 Oct. 1922.
G e m e e nte  in g e lm u n s te r

25. Zaailand groot 52 ,a. 80 ca. sektie D 14 gebruikt 
door Jules Deleersnyder tot 1 Oct. 1922.

26. Woonhuis met land groot 70 a. 33 ca. sektie 
A, 333a, 335b, en 336 gebruikt door Theophiel De- 
backer tot 1 Mei 1922-

G e m e e n te  C a c h te m
27. Maaimeersch groot 35 a. sektie A, 471a en 473 

gebruikt door Jules Vanderhaeghe tot 1 Oct. 1922
28- Zaailand groot 29 a. 70 ca. sektie B, 640b ge

bruikt C. Verhelst tot 1 Mei 1922.

G e m e e n te  Rum beke.
29. Zaailand groot 1 heet. 14 a. 90 ca. sektie A, 470 

gebruikt door Gustaf Bruwier tot 1 Oct. 1922.
30. Zaailand groot 1 heet. 1 a- 5o ca. sektie B, 

1480a en 1482b gebruikt door Richard Vanhoorne, 
Bruno Vermeulen en Cam. Martin.

G e m e e nte  Lendelede.
31. Zaailand1' groot 37 a. 5o cent. sektie A, 858a ge

bruikt door Henri Devos tot i Oct. 1922-

G e m e e n te  ’W in ke l  S t  Eloi.
• ~32rZääiland groot- go zren-ro-eeirt-.-sektie ßr-67*- 
en 675a/2 gebruikt door Const. Veys, Jules Grys- 
peerdt en Henri Foulon tot i Oct. 1922.

33. Jachtrecht der goederen gelegen op Iseghem.. 
Emelghem, Cachtem, Ingelmunster, Lendelede, 
Wynkel St Eloi en Rumbeke tot 1 Oct. 1922.

T w a a l f  ten  honderden  op de ja a r l i jk s c h e  p ac h t 
som  door de p ac h te rs  Kontant te  beta len  voor  
de kosten.

De voorwaarden berusten ter studie van voor
noemde Notarissen LE C0RBES1ER en DE- 
NECKERE.

Kantoor van den Notaris &*= 

LE  C O R 3E S IE R  te ISEG H EM

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, daartoe in 
rechte benoemd zal met de pleegvormen der wet van 
16 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer Vrede
rechter van 't kanton Iseghem, openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM.
KOOP EEN.

A. Een schoon RENTENIERSHUIS met afhankelijk
heden en medegaande hof. Nieuwstraat n. 11, samen 
groot volgens kadaster 8 a 60 ca. en aldaar gekend Sektie 
A, n. 839b.

B Een WOONHUIS met afhankelijkheden en me
egaande erve. Wijngaardstraat n. 16, samen groot 
volgens kadaster 3 a. 26 ca. en aldaar gekend Sektie 
A, n. 783.

Samen in pacht gehouden tot 1 Feb. 1925. door Heer 
Louis Verstraete, Architecte te Iseghem, mits 1334 fr. 
sjaars, betaalbaar per trimester en op voorhand, boven 
alle belastingen.

? W ijk  Mentenhoek.
KOOP TWEE.

Een WERKMANSHUIS. zijnde de zuidkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 41 ca., in ’t kadaster 
bekend Sektie D, n. 237 en deel van n. 235 en 238.

Gebruikt door Heer Marcel Kesteloot aan 10 fr. per 
maand, lasten vrij.

KOOP DRIE.

Een WERKMANSHUIS, zijnde de noordkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 95 ca. in ’t kadaster 
bekend ‘Sektie D, n. 285 en deelen van n. 235 en 238

Gebruikt door Heer Leonard Beels-Devos aan 10 fr . 
per maand, lasten vrij.

De koopers van koopen TWEE en DRIE kunnen 
hun beroepen öp art. 5 der wét van 14 Oogst 1920.

Z i t t i n g e n  :

INSTEL op Dinsdag 28 Februari 1922,
TOESLAG op Dinsdag 14 Maart 1922, telkens om 

2 ure, ter Zittingzaal van ’t Vredegerecht te Iseghem.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

Om uit onverdeeldheid te treden.

O PE N B A R E  V E R K O O P IN G
van een

S e l o n  WOONHUIS Kt lf
heden gebruikt voor W inkel

Marktstraat, I I ,  ISEG EM

De Notaris L E  C O R B E S I E R  te
Iseghem, zal openbaar verkoopen :

STAD IS E G H üM

Een WOONHUIS met afhankelijkheden en medegaande 
koeren hof samen Toot volgens kadaster 3 aren 42 centi
aren staande en gelegen te Iseghem, Marktstraat 11, in 
't kadaster bekend sektie A, nummer 897b; palende oost de 
Marktstraat, noord heer Willem Rootsaert, west Heer 
Eugeen Carpentier-Hamman, zuid de Maatschappij “ Ge
broeders Grillet , en Heer Henri D’hooghe.

Vrij met 1 April aanstaande.

Z IT T IN G E N  :

I N 'S  T E L , D i n s d a g  7  M a a r t  1 9 3 3 ,
in.de herhargJSt Hilotüus. bewamid-dnor Heer 
Frederik Kerckhof.

T O E S L A G  D i n s d a g  3 1  M a a r t ,
in de herberg « De Nieuwe Posthoorn » bewoond 
door de weduwe van Heer Paul Gits.

Telkens om 2 ure namiddag.

1/2 0/0 Instelpenning.

De keboers wor lan vriendelijk verzocht zich te voorzien 
van hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

Z enuw ach tig he
A f m a t t i n g

Z w a k  g e d u re n d e  tw e e  ja re n  o n d a n k s  een  le e fre g e l. 

Sterk ea gsosucS gawordsn tioar da Br. Gasssü’s Tablstten

M II. Duthie, 39, Queep street, West Hartle
pool, zegt: “ Gedurende twee jaren was ik ver
lamd en de Dr. Cassell’s Tabletten hebben m ij 
radicaal genez-e'n. Dezen wonderbaren uitslag 
verklaar ik echt. Op zekeren morgen* toen ik 
mij aankleedde, voelde ik m ij verzwakken, 
mijne beenen boogen en ik zakte op de plan
ken neer; zoo was ik gedurende twee jarèn 
verlamd, men was verplicht m ij te bed te 
leggen en uit te nemen, zelfs kon ik m ij niet 
ömkèeren; soniwijls wandelde men m ij in 
eenen rolstoel. Geen voedsel kon ik verdragen 
en het minste dat ik innam gaf me maagpij
nen. De groote zwakheid en de verlamming 
kwelde nyfj vreeselijk. Iedereen dachte dat ik 
nooit meer zou kunnen gaan hebben. Mijne 
vrouw was in wanhoop.

“ Zekeren dag beproefde ik de Dr. Cassell’s 
Tabletten; weldra voelde ik m ij beter, ik nam 
ze regelmatig en op het einde eeniger weken 
kon ik op staan; weldra ging ik met krukken 

zoo gemakkelijk danen drie weken later was ik genezen en kon zoo goed 
elk ieder gaan.”

Dr. Cassell s
TablettenPRIJS 3 Ffl EN

7.50FR. 
( he t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine* V er 
kocht door de 
apotheken in  
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C a b  eell’s 
T a bletten en 
weigerd a ± 1 e 
namaking.

Universeel fa m il ie  g enee tm idde l tegen  :

Zenuwaf matting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zfrnuwzwakheid Bloedgebrek Levonsafmattmg 
Zemivtf onste king suchte ciriJsvwtw.iifZenuwaçhtighejd 
Neurasthenie Uitputting Nierenziekte

B ijzon d e rs  a a n b e v o le n  a a n  de voedende m oeders en a an  
do pe rsonen  d ie  de k r it is o h e  t i jd v a k k e n  v an  h e t leven  
d o o rg a an . D ok te r  C asse ll’s Ca., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d  
A lg e m e e n  de po t voor B e lg ie  en  h e t Groo» H e ri d o m :

M a iso n  i .o u is  S ande rs , 22 , R u e  do la  G lac lS 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 z u l t  

be na erken hoe 
goed ge slapen 
zult; vervolgd 
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
to bezitten.

Te koop te j Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VaR 1 \Vl VI ï ,  VI xr «titrait, IJ  ; f Brugstraat, 53.

UIT TER HAND TE KOOP

3  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

Huileries VANDE MOORTELE
SOCIÉTÉ ANONYME à ISEGHEM

MM. les actionnaires sont convoqués à l’assem

blée générale statuaire qui se tiendra le 7 M ARS 
prochain au siège social, n. 6 , Rue de Pélichy, 

à 3 heures de relevée.

O R D R E  DU JO U R  :

1. Rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire.

2 . Examen et approbation du bilan et du 

compte de profits et pertes de l’exercice 1 9 2 1 .

3. Décharge à  donner aux administrateurs et 

au commissaire.

Pour assister à cette assemblée MM. les action- . 

naires sont priés de déposer leurs titres au siègy 

social à Iseghem, conformément à l’article 34 d^s 

statuts de la société.

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE- 
W P0NST m et land en bouwgrond, groot G9 a.
8 ca:, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij (len Vierweg. — Onmiddelijke 
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

TE KOOP UIT TER HAND :

EEN HOFSTEDE
met 1 Ha 18 A. of 1330 roeden, gelegen te 
Ardoye, wijk Bloemgat. Gebruikt door CHARLES 
BUYSSE, tot 1 Oct 1922 

Voor inlichtingen zich te wenden ten bureele 
van “ De Iseghemnaar,,.

Kantoor van den Notaris C. Tommelin te 
Cortemarck.

INSTEL : Donderdag 23 Februari 1922 , om
1 1/2 ure namiddag in list Hotel de l’Yser te 
LICHTERVELDE van .

Gemeente EMELGHEM, Vijfwegen.
5 schoone

Nieuwgebouwde Werkmanswoningen
en 1 Ha. 41 A. 90 ca. bsste ZAAILAND. Be
woond door Cyrille Reynaert en andere zonder 
recht van picht in 5 koopen.

1/2 O/o Instelpenning.

ST U D IE  VAN DEN

Notaris MIHSELY, te Ledeghem. 
V e n d i t i e

op Donderdag 23 Februari 1 9 2 2 , om 1 ure na
middag, te L E D E G H E M , ten verzoeke en ten 

lyyze van Mijnheer Petrus Debœuf-Denolf, van 
twee peerden, twee camions, een wagen, verschil

lende zwinkels, ketens en harnassen, en 2 tribols, 
alles in goeden staat.

Komptante betaling.

U IT  T ER  HAND TE KOOP :

Een Woonhuis
met schuurken en stallingskens en 24 aren 84 
centiaren, grond en land, dicht den steenweg 

van Iseghem naar Lendelede. gehucht Winkel- 

hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. DELEU-D ’HONT , 

de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

U I T  T E R  H U 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.

X J i t  t e r  l i ï i n c l  t e  k o o p

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich wenden ten bureele 

van 't blad.

Iets Nieuws, 
B I É N  B 1 É J N

Z on dag 3 6  F e b r u a r i ,  om 14 ure

stipt, en eindigende om i 8 ure L U IS T E R R IJK E  

KAART ING bij Henri Debusschere, Marktplaats 

« Vredegerecht » Ardoye

ÏOOO fr . p r ijz e n ,  waarvan de eerste 

5oo fr.. Men speelt elk voor hem. Inleg 5 fr. 

per man.

HUIS VAN VERTROUWE

Jos. Vanlandeghern-Behaegbe
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.

A. Moenaert-Noppe
2 9, Rousselarestraat, ISEG-HEM

Ik laat aan mijne geëerde klienlen weten dat ik de 
zaak van Fonograafs en Platen overgelaten heb aan 
J. CLEMENT, Muziekhandelaar, Gentstraat.

Alle slach van Spreekmachienen worden toch nog 
door mij in herstelling aanveerd.

Ten einde eene grootere uitbreiding aan mijne 
zaken te geven, kom ik mij VOlleiig in te richten in 
OPTIEARTIKELEN t. t. z. dat bif mij voortaan te 
verkrijgen is al wat past aan een MODERNE 0PTIE- 
WINKEL, zooals brillen en pincensz in alle meta
len, smaakvol afgewerkt, van de nieuwste am eri- 
kaansche modellen tot den gewonen werkersbril. 
Glazen det fijnste hoedanigheid en van alle bestaande 
vormen worden keurig aangepast op alle oogen : ‘bij
ziende, vermoeide, zieke, verouderde. Cylinder- en 
samengestelde glazen worden, op voorschrift der HH. 
Qo-ginaasteay iti 2-lairen.afgewerkt en geleverd. — 
Koop dus geene brillen meer aan rondleurders dia 
niets doen dan uwe oogen vermooschen.

Er is ook in magazijn een volledige keus van
brillen voor M otocyclistsn, Steenkappers, Hout- 
draaiers, Slijpers, enz.

Schoone collectie baroneters  en therm om eters,
best geschikt voor geschenken.

W arm tem eters voorbaden, melk en boter, broei
kassen, serren, enz.

Alcoolmeters, Naphtewegers, enz.

Dit alles aan zeer voordeelige prijzen.

Sedert enkelen tijd, heb ik mijnen winkel groote
lijks vermeerdert van KUNSTZILVERWERK. Ge zult 
er alle bestaande nieuwigheden kunnen verkrijgen. 
Specialiteit van Geschenken voor Doopen, Eerste- 
Gommunie, F e es t-e n  Verjaardagen, Huwelijken.

Artikels in écrin van 10 fr. te beginnen.

Alle soorten van UURWERKEN en JUWEELEN. 
Laatste nieuwigheden in goud, zilver, t itre  fix , 
doublé, nikkel, Alpacca. —  Rouwartikelen. 

REGULATEURS : W estm inster carillon.
TROUWE BEDIENING. —  VASTE PRIJZEN. 

VERWISSELING. - HERSTELLINGEN.

CRÉDIT FONGIER D’Afil/ERS
HCJLPECTI3 Roussalarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

8. Spaarkas :
1° op zicht 4.00 o/°
2° op term ijn  van een jaa r 4.50 °/°
lan g sr te rm ijn  volgens overeankom st.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op vesrtiendaagsche rekeningen 3.85 °/0 
3 op driem aandelijksche rekeningen 4.00 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sngelsch en Amerikaaascii Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef S P IN C E M A iL L E  dokter in geneeskunde Rumbake,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A ile  slach van buizen Auto géne-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhuizen DELiCOUî^T, 44, Zaidlaan, Brussel
Telephone 5554, Pians, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



H U I S

J. Vanlandeghem-ßehaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

veus en laatste nieuwigheden 

ijzen buiten alle concurentie.

soeien melken — goed loon — 
een gezin zonder kinders, oud van 40 tot 

55 jaar, man zorgen voor hof en neerhof, vrouw 
huizelijk werk— woonst, eten, loon 2000 tot 

225o fr. per jaar. — ( Goede getuigschriften. — 

Zich wenden bij M. FASSOTTE-DELHAYE, 
Brügelette, bij Ath (Henegouwen).

M e n  v r a a g t  N a a i s t e r ,  een weinig 
den sfiel kennende, bij G. V A N K E IR SB IL C K , 
te Cachtem, bij de plaats.

Men vraagt eene Dienstmeid
Groote Markt, 3 i, Iseghem.

Men vraagt eene goede Meid
van 20 à 3o jaren oud voor eene goede burgers- 

familie zonder kinders te Brussel. — Zich te 

wenden ten bureele van ’t blad.

Ten gevolge van verandering

Te koop eene extra goede Kookstoof
met nickelen banden, gansch laatste stelsel, met 

loopende vuur. — Adres ten bureele van ’t blad.

Oameveio te koop
bij Remi LE 00U X , da P élichystraat.

Te koop een Moteur Gaz-Panyre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 
Inlichtingen ten oureele van 't blad

Om uitgem aenzaam heid te scheiden.

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inichtingen zien wenden tot den Heer A l o i s  

T IM P E R M A N , te Iseghem, of schrijven onder 

de letters PAX - postliggende te Brugge.

RUMATIEK
WAT UW LIJDEN WE ZE

De E LIX IR  P H IL IP P  A R T \
ve rzeke rd  U de sne lle  
en vo lkom ende  gene z ing

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË :

268, d’Avroy laan, LU IK 
en in alle goeden apotheken.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste grijzen.

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

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
12' ISEoH&M.

recht over bt Uuantuskerk

Pianolessen ten huize
Zich wend în bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem
TE BEKO M EN  BIJ

V i c t o r  U e m u y n c k

Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.
A L L E  SLACH  VAN

Mdns- en Kiolsrkostuiniy op Maat
V E R ZO R G D  W E R K  

Z E E R  V O O RD E  E L IG E  P R IJZ E N .

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 
onmogelijk.

TE BEKOMEN BIJ

fic im iw m s
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Qeurplakken, w 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.
Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude S P IE G E LS .
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

voor Heere’i ,  Damei e,i Kinders.
Voor Damen van af -45 F r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle Gt-abardine 8 S  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVJE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Sehoth-ale — I?âle-ale.

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

HANDEL in KOLEN.

Ä. Devos« Pillef)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 88 —

Elegelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere WOENSDAG 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.

R E G E LM A T IG E  T RO U W E -  —

-  — E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G

MATIGE P R IJZE N .

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

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 .

flmand D e n y s - H o e h e p i e d
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. H O E T - A N N E , . 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. 
rt stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jamellen, 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...

GESP IN  HOST reist uiet meer, dach is alle dige ten zijnen -huize sprekelijk en heeft noch zorn 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anna, St Amandstraat 8. iegen de N »ordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

«SlEEf
y. ' ____

M0NDNEID1ERUG 
GEVONDEN

•7
>.{

Waard»* Heeren,
F Ir V, V. Y^ÓIXOV

•*. -» S Ä J Ä t Ä u s f s  “  *?. «««» *«.
r,,et hetKebrU1k uwer De Wilt Pme.^Sp'f bekomen 

een jaar leed ik verschrikkeliik 1  „ 1  <J(‘n of)Sp' ^ r
minste peweld bij het werken deert T ren wanneer k het

had het geluk uwe wonderbaren nTlîenm!.anClen Se,t,den 
enkel fieschje was void««,,!» P'Hen te proeven, een

nederdrnklen te doen vendwiinp01" m'Jne smaiten- die mij— . ï ï â  ;a " x  * « * •  >i
1« di"

. .  u ‘„6;I" 5  d' ;
uit te drukken. UJUcib V aiyne dankbaarheid

m

De Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, äi n 
den prijs van 5  f r a n k  de kleine flesch en f r .  7 . 5 0  de groote flescli, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u do echte Pillen De Witt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De  
W it t  &. C°, rue  de la G la c iè re ,  2 2 ,  te  B ru s s e l ,  en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

N IE R & B L A A S  PILLEN
De Beate Remedie in de Wereld voor

R heum atiek , 

H e up  J ic h t ,  

Lenden J ic h t ,  

Zw akke  R ug ,

B laasontstek ing , 

Steen in  de B laas, 

Graveel,

J ic h t ,

R u g p ijn ,

V e rm oe idhe id , 

Meeste vo rm en  ve.n 

Blaas A andoen ing .

BOEKDRUKKERIJ 

STEENDRUKKERIJ -: 

PAPIERHANDEL

Rousselarestraat, 97

I S E G H E M
Oud huis J. DOOMS 

Gesticht in 1870

Pracht- en gewoon werk 

Affichen met plans

voor verkoopingen 

^Programma’s voor feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van brieven 

Enveloppen, Trouwbrieven 

Rouwbrieven, Doodsanctjes 

Alle slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat, 

Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN
BUREEL- 

□  en S C H O O L G E R IE F

Verkocht te is e g h e m , bij V e r h a m m ï, 13, Marktstraat; Wyffals, 53, Marktstraat; L a le m a n ,  2, Brugstr.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
IS P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat)

--- — Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCROIX en E O M .  M O R E L  

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre. 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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 : galochsn, 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.

Jules PATTYX-PARMENTIER
Gentstraat, 52 , ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 
busschere, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en ïngelegde Haring

hij ML fMflGM-flllliM Ifil
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Doctor H. Van Quaelhem 

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


