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Eene Brusselsche Gazette heeft den algemee- 
nen toestand van Belgie onderzocht, en ’sjlands 
begrooting die in de Kamer is nedergelegd 
geweest, nagezien, en is tot het besluit ge
komen dat er moet vooruit en vooral veel
gespaard worden, en de Belgen er zullen 
moeten toe besluiten 'meer belastingen te be
talen willen wij niet regelrecht naar de bank

roet loopen.

De uitgaven van den Staat zijn op schrik
kelijke wijze aangegroeid, iedereen weet dat, 
en kan er ïich daar alle] dagen van overtuigen.

1 De toenemende verkwistingsgeest die in 
de besturen bestaat van hoog tot laag en vooral 
het nationaal voedingskomiteit waarin veel

millioen verspeeld wierden.

2. Het aankoopen, pachten en meubelen 
van prachthotels die door Ministers en achter- 
loopers bezet zijn geweest, en nog bezet blijven, 
en zooveel millioen jaarlijks aan de staatskas 
kosten. Vrienden en vriendinnekens die ook al 
moeten geplaatst worden. Ge moet maar ne 
keer in al die staatsinrichtingen gaan om er 
u een gedacht van te geven van'al de penne-
lekkers en dactylos die daar heen en weer

loopen.

3 De koortsachtige ziekelijke haast waar
mede de socialisten, de gelegenheid waarne 
mende, zich gehaast hebben verscheidene punten 
van hun programma te verwezentlljken.

De kwestie is niet of zekere hervormingen 
in zich zelven goed zijn, de groote kwestie is 
of de beurs van ’t land er tegen kan. — In 
andere woorden niet verder springen dan zijn 
stok lang is. — Deze vraag heeft men zich 
in 1919- 20 en 21 niet gesteld, men is er 
maar altijd blindelings er op losgegaan zonder 
te zien waar men ging uitkomen Minister 
Theunis doet besparingen in zijn ministerie 
van Finantien maar volgen de andere ministers 
hem na elk in zijn ministerie? Wiste ’t volk 
meer over onzen finantieelen toestand het zou 
ongetwijfeld onze senators en volksvertegen
woordigers meer eene politiek van spaarzaam
heid opdringen, want ze zouden zien dat met 
alzoo voort te doen wij regelrecht de bank

roet inloopen.

Hoe staan nu eigenlijk onze zaken ? Ziehier :

1. W ij hebben 1600 miljoen noodig om den 
intrest en afkorting van onze schulden te betalen.

2. De gewone uitgaven van den staat beloopen 
tot 2400 miljoen en de ontvangsten evenveel, 
’t is te zeggen dat er niet overschiet om den 
intrest der jaardooding van onze schuld te 
dekken. De 1600 millioen die daartoe noodig zijn 
moeten door nieuwe lasten verkregen worden 
en datkomtzooop 200fr. lasten per inwoner of 
gemiddeld duizend franks per jaar meer voor 
eene menagie van vijf personen !! Leg ze mij 
daar !!

Wat dient er nu'fgedaan te worden om den 

toestand te verbeteren?

Eene leening is het goed middel niet, ’t is 
maar een lapmiddel dat ons krediet in den 
vreemde vermindert en dus nog de waarde 
van onzen frank zal doen voort dalen.

Meer belastingen vragen — men moet inzien 
dat men de belastingen en de taksen niet te 
hooge en brengt, omdat zulks nogmaals duurte 
in ’t leven zou veroorzaken.

De beste middel is dus sparen, er zijn uit
gaven waarop kan gespaard worden maar niet 

alle
Het is dus van leenen en sparen dat het tekort, 

die moet gedekt worden zal moeten komen.

En een dier beste middels ware vele van 
die onnuttige schrijvelaars en kozijntjespostjes 
afschaffen, en ’t zou al veel gewonnen zijn.

Het is niet alleen de staat die ’t geld door 
de vensters smijt, maar ook in sommige pro
vinciën en gemeentebesturen.

Daar ook moet het ordewoord sparen zijn.

Gelijk het den Heer Burgemeester hier in 
de gemeentezittingen reeds verscheidene malen 
gezeid heeft is er hier ook met den oorlog 
een overgroot te kort in onze gemeentefinantien. 
Sparen, sparen is de leuze, en ’t is hetgeen de 
menschen niet genoeg en weten Ze doen 

soms aanvragen aan ’t gemeentebestuur tot 

het bekomen van ’t een of ’t ander hulpgeld 

voor feesten, ook zelve voor nuttige en zeer aan

moedigende instellingen die niet kunnen toe

gestaan worden, bij gemis dat er geen zaad 

in 't bakschen is Die zulke aanvragen doen 
aan de gemeentebesturen zouden weldoen eens 

te peizen op onze land en parochieschulden, 

ze zouden dan zelve meest al van de onmo

gelijkheid overtuigd zijn.

Een schat vaa goad en zilver te Iseghem
zal door tusschenkomst van ’t  Gouvernement 

uitgedolven worden.
Hoe men te wete kwam dat aan de wijk 

Steenputje en tusschen de Koorn- en Groote 
Markt, er goud en zilver verborgen ligt en dit 
sedert meer dan 360 jaren.

Gelijk eenieder weet is er in ons land ten 
gevolge van den oorlog groot gebrek aan goud 
en zilvermunt.

Binst den oorlog wierden al de goudstukken 
opgekocht en gingen langs Holland naar En
gland en Amerika.

Ons zilvergeld wierd ook uit het land ge- 
dregen, tot zelve een groot deel onzer nickel- 
mun(. Onzen voorraad goud en zilver die in 
’t land bestond voor den oorlog is daardoor 
tot eene zeer kleine hoeveelheid gedaald.

Het natuurlijk gevolg van dezen slechten 
geldelijken toestand heeft de belgische frank op 
weinige weerde doen komen, en daardoor is ons 
Nationaal Krediet op oen wereldmarkt fel ge
daald

Minister Theunis heeft door alle slach van mid
dels dezen pijnlijken staat van zaken trachten 
te verbeteren. Veelvuldige en zware belastingen 
heeft hij geleid op den tabak, het handelscijfer 
de k 'V ijtsctiriften, net inkomen enz. enz. . maar 
dat is al ontoereikend, en brengt nog het 
noodige goud- en zilvermunt niet in onze 
staatskas.

In eenen hoogeren raad te Brussel samen- 
geroep^n onder de bijzonderste geleerden van 
’t land, heeft men onderzocht hoe men dit te 
kort best zou aanvullen. Eene commissie van 
staats-archivarissen is samengekomen. De be
spreking onder deze geleerde bijeenkomst heeft 
uity:ebracht tot een besluit al de oude archieven 
van ons land te onderzoeken en na te zien 
waar en hoe onze voorouders in sommige 
plaatsen geld hebben verborgen.

In de nationale bibliotheek van Brussel heeft 
men onder ander een oud handschrift ontdekt 
van zekeren Pieter Cogghe gewezen Greffier 
ter stede en van den Prinsdomme van Iseghem 
waarin men onder andere gelezen heeft als volgt:

« In ’t jaer duyst vyf hondert en twee en 
« sestigh, ick Pieter Cogghe legde den eersten 
« steen van de calchie in Iseghem, doen de
* calchie aider eerst begonnen was te leggen 
« aen den Steenput op de plaetse, en ick legde 
« daaronder goudt ende silver.

« Ende op den 13 funy 1577 legde ick Pieter 
« Cogghe den eersten steen aen de nieuwe 
« halle ende legde daeronder goudt ende silver. 
Er wierd dus besloten de noodige werken 

aan te vangen om de verborgene schatten die 
te Iseghem in den grond liggen sedert 360 
jaren uit te graven ten voordeele van ’t gou
vernement.

Ingenieurs zijn aangesteld om die opzoekingen 
te doen. De materialen zullen heden Zaterdag 
aankomen, en ter plaats overgebracht worden 
Aan ’t Steenputje zal gansch den ondergrond 
van de kalsijde en nabij gelegene landen ge- 
diepgrond worden tot dat men op de aangeduide 
plaats komt waar het goud en zilver verborgen 
ligt die onze voorouders in 1562 aldaar geleid 
hebben.

In de fondatien der Halle van Iseghem zoo 
wij hooger aanhaalden na de aanteekeningen 
van Pieter Cogghe gewezen Greffier van Iseghem, 
ligt er ook een schat verborgen van goud en 
zilver. De voormalige Halle van Iseghem stond 
volgens het plan der stad opgemaakt door 
Sanderus en opgedregen aan Balthazar Philips 
Vilain van Gent, graaf van Iseghem, tus
schen de Koornmarkt en de Groote Markt op 
de plaats waar heden de oude herberg staat 
« De Roode Poort » en de nabijstaande huizen.

De Halle van Iseghem wierd door eene 
brandramp vernield in 1589 zoo het Pieter Cogghe 
in het hieronderstaande handschrift aanhaald.

« Den 18 April 1589 soo verbrande mijn 
« huys op eenen dijsendagh omtrent ten drie 
« uere naermiddagh Ten selventyde verbrande 
« de Halle wederom en nog veel meer andere 
« huizen.

Onze schoone Halle is dus ten jare 1589 
afgebrand, maar natuurlijk het goud en zilver 
die in zijne grondvesten is ingemetst geweest, 
zou aldaar ongeschonden bewaard gebleven zijn.

Het gouvernement die over zeer bekwame inge
nieurs beschikt uit de streek der koolmijnen heeft 
die bevoegde mannen naar Iseghem doen komen 
met hunne materialen die zich reeds op de 
loskaai bevinden en op de Koornmarkt zullen 
opgesteld worden.

De gewelven der oude herberg “  De Roode 
Poort „ met al de nabij gelegen huizen zullen 
onderzocht worden en groote delvingen zullen 
er aldaar verricht worden.

D-ï openbare macht zal hier verplicht zijn 
strenge maatregelen te nemen om orde te doen 
heerschen en de omstaanders op zekeren af
stand der werken te houden.

W ij wakkeren eenieder aan die naar de los
kaai, naar ’t Steenputje of Koornmarkt gaat om 
de werken te gaan nazien, zich inschikkelijk te 
gedragen om alle onaangenaamheden te ver
mijden. Wie de werktuigen beschadigd of be
lemmeringen te wege brengt zal gestraft worden 
ingevolge de voorschriften der wet op het 
uitgraven en opzoeken der verborgene schatten.

GEMEENTERAAD.
Zitting van Vrijdag 24 Maart 1922.

Voorzitter M. C. Staes, Burgemeester.

N» goedkeuring van het verslag der vorige 
zitting geeft do heer Burgemeester lezing van 
eenea brief van M. H D’Artois die zich ver
ontschuldigt, en waarin hij voorstelt, bij Vrouw 
Mark Wallaert aan te dringen opdat ze op haar 
ontslag als gemeenteraadslid zou terugkomen.

M: Oewaele  — ’t Is het voorstel dat M. D’Artois 
gedaan heeft in de laatste zitting. Is er aan Vrouw 
M Wallaert dan geen schrijven in dien zin ge
zonden geweest ?

M de Burgem eester — Neen. Madame Wallaert 
kon haar voorstel intrekken en dat nog stilzwij- 
genderwijze met de vergadering te komen bijwonen. 
Daarom moet haar een bijeenroepingsbrief besteld 
worden zoolang haar ontslag door den raad niet 
goedgekeurd is.

Vind den raad goed dat er aangedrongen wordt 
om haar mandaat te behouden, ’k heb er niets 
tegen, doch ik wil er een voorstel nevens plaatsen, 
en -vel dé volgende : een lid van ’t schepenkollegie 
te «Jiasten met het onderzoek (1er geloofsbrieven 
van den plaatsvervanger die — in geval Vrouw 
Maria Wallaert blijft afzien van haar mandaat - 
op onze eerste vergadering zal uitgenoodigd en aan
gesteld worden (Algemeene bijtreding )

Fonds der meest begaafden.
M. de Burgem eester — In onze laatste zitting 

hebt ge het Schepenkollegie gemachtigd, in over
leg met de naburige gemeenten, een tusschenge- 
meentelijk fonds voor meest begaafden te stichten 
De volgende gemeenten hebben zich aangesloten : 
Emelghem, Ingelmunster, Wynkel St Eloy, Ouckene 

/en Rumbeke De overeenkomst werd door de bur
gemeesters dezer gemeenten geteekend Wij vragen 
U ze te willen bekrachtigen, en alzoo te besluiten 
tot de feitelijke stichting van het fonds (Alge
meen aanveerd).

Rekening- en begroeting der 
vrije Vakscholen

De heer Burgem eester doet opmerken dat de 
stad nog hare toelagen aan de vakscholen verschul
digd blijft, en drukt de hoop uit deze in ’t korte 
te kunnen uitbetalen (Na lezing algemeen goed
gekeurd)

Belastingen.
M. de Burgemeester Mijnheeren, Als bijzon

derste punt op onze dagorde van heden komt het 
goeikeuren van vier nieuwe belastingsreglementen 
die het viorwerp uitgemaakt hebben van verschil
lige besprekingen in de belastingscommissie Het 
zijn wellicht de voornaamste, omdat zij meer dan 
de voorgaande de algemeenheid treffen, en ook 
bestemd zijn om een ruim inkomen aan de Stads
kas te verschaffen

Het zal overbodig zijn hier te wijden op den 
onguustigen toestand waarin onze gemeentelijke 
financies zich bevinden Onze uitgaven van den 
eenen kant zijn buitenmate gestegen, en de vroegere 
ontvangsten zijn ons daartegen meestal ontsnapt 
De voornaamste grondslagen van belastingen werden 
ons ontnomen, en de opbrengst der nieuwe staats
belastingen waarin de gemeenten hun aandeel hebben 
bleef ver beneden de verwachte cijfers De cedu- 
laire belastingen waarvan men het herstel der 
gemeenten verwachtte, brachten ons eene echte 
teleurstelling.

Indien wij de krisis waartegen wij worstelen 
willen te boven komen, moeten wij beginnen met 
zuinig om te gaan met de stadsgelden. Daarom 
heeft het schepenkollegie besloten alle vrijstaande 
uitgaven tot het geringste cijfer mogelijk te be
perken. Dat sluit niet uit dat het stadsbestuur 
tot de uitvoering van dringende werken zal geroepen 
zijn, en gezien de huidige economische toestanden, 
zullen deze noodzakelijk geldelijke offers vragen.

Doch, onze eerste zorg moet zijn het evengewicht 
in onze finanties zoo spoedig mogelijk te herstellen. 
Een oogslag op de begrooting van 1921 zal ons 
van deze noodzakelijkheid overtuigen. Zij voorziet 
inderdaad' een te kort van 438.820 fr en deze 
cijfers zullen de werkelijkheid zeer nabij ziin

Om dat te kort te dekken roepen wij de tus
schenkomst in van den Staat, die Iseghem in de 
aangenomen gemeenten gerangschikt heeft Doch, 
die tusschenkomst gaat met vele eischen gepaard : 
onder meer, dat eerst de gemeente al hare middels 
en bronnen van inkomsten moet uitputten. Uit

drukkelijk wordt ook bevolen belastingen te leggen, 
en de achterstellige schulden door leening te 
dekken.

Wanneer wij ten anderen het antwoord nagaan 
van den heer Minister van Finantien bij de laatste 
interpelatie over den geldelijken toestand der ge
meenten, dan moeten wij aannemen dat noodge- 
8cheeuw der gemeentebesturen onthaald is geworden 
op eene ernstige waarschuwing onder den vorm 
van den vaderlijken raad die luidt : helpt u zelf. 
Deze raad valt koel en klinkt vreemd bij de ver
strengde voogdij waariu de gemeenten geplaatst 
worden door het wegnemen van hare inkomsten, 
en het opleggen van zware lasten op hare schouders, 
met het invoeren van allerhande nieuwigheden 
zonder de mogelijkheid in te zien er het hoofd 
aan te bieden Alzoo staan wij voor feiten en 
toestanden.

De tijd is dus aangebroken om te trachten op 
eigen vleugels te vliegen Wij bevinden ons nochtans 
voortdurend in het onzekere, en daarom hebban 
wij voorgenomen onze nieuwe taksen maar voor- 
loopig maar voor twee jaar te stemmen Wat er 
mocht gebrekkig aan zijn, wat ze te veel of te 
weinig opbrengen, kanna dezen proeftijd gewijzigd 
worden.

Omdat er sedert den oorlog om zeggens geene 
taksen meer geheven werden, zullen deze die 
heden aan uwe goedkeuring voorgelegd worden, 
misschien door sommigen zwaar gevonden worden, 
maar zij zullen zich gemakkelijk overtuigen dat 
de stad evenals een huishouden, niet kan bestaan 
zonder een voldoende inkomen.

Evenals tegenover het land, kan een welmeenende 
burger zich van den schatplicht tegenover de 
stad niet zoeken te onttrekken zonder het vaderland 
te kort te doen. Daarom zijn wij overtuigd dat 
onze nieuwe belastingsreglementen met een geest 
van offerveerdigheid bij de bevolking zullen ont
haald worden* , - ..................,  «....................

A. Nijverheidsinrichtingen
Het voorstel der kommissie legt eene taks van 

5 fr per vm verwarmingsoppervlakte der stoom
ketels, en 5 fr per peerdenkracht der motoren ;
2 fr per werkman binnen ’t werkhuis, en 1 50 
fr. per werkman buiten ’t werkhuis.

NI. Vandenbroucke —  En waar stoomtuigen of 
motors in reserve staan ?

M. de Burgemeester —  Verder i n ’t reglement 
wordt dat vooizien.

M Dewaele . Ik zou de volgende verande
ring willen brengen : 3 fr. in plaats van 2 fr 
voor de werklieden binnen ’t werkhuis gebezigd

M. de Burgem eester.  — Wat mag de reden 
zijn om die taks van 2 op 3 fr te brengen ? 
Waren de leden van de kommissie — en ook gij — 
niet 't akkoord over ai de cijfers van de opge
maakte reglementen ?

M. Oew aele .  In de kommissie handeldp ik als 
persoon ; nu spree ik i > naam van mijnen groep

M de Burgemeester. -  Toen de belastings- 
kominissie de eerste keeren bijeenkwam, wierden 
verschillige meeningen vooriut gezet Voorlor.pige 
grondslagen en cijfers werden voorgesteld Na 
grondige studie, en in geest van rècntveerdige 
verdee'ing, is het gebleken dat hier en daar 
wijzigingen noodig aangebracht werden Zijn de 
cijfers der belasting oo de nijverheidsw-rl<lieden 
verlaagd geweest, ’t was alleenlijk voor ’t even
wicht

M 0 ’Hont - Bij voorbate kan m«n verzekerd 
zijn dat alle evenwicht zal breken zoohaast ^r 
cijfers veranderd worden Wat meer is, wanneer 
de kommissie samengesteld wierd waren de ver
schillige groepen en partijen erin vertegenwoordigd. 
Met kennis van zaken hebben zij reglementen 
en taksen op 'esteld en ons voorgelegd Hoe willen 
wij nu al hun werk over hoop smijten zonder 
doorslaande reden ! Indien uw voorstel steunde op 
gezonde grondslagen, maar ge zegt : ik stel 3 fr. 
voor in plaats van 2 fr en dat zonder meer.

M. D ew ae le .  — Wij vinden ’t cijfer voor de 
t’huiswerkers niet te leege, maar voor fabriekwer
kers wel.

M. de Burgemeester. — Bemerk dat de nijveraars 
boven den taks op de werklieden nog betalen 
voor hunne drijfkracht.— Nu, gezien er mf eriings- 
verschil bestaat zal er over dezen artikel moeten 
gestemd worden.

M. D ew ae le  —  Laat ons eerst al do punten 
overzien vooraleer te stemmen, want ik heb nog 
voorstellen te doen.

B. Vlaszwingelarijen.
M. D ew ae le .  — Wij stellen voor 5 fr perplank 

in plaats van 2 50 fr , en 1 50 fr per kubieke 
meter voor de rootputten in plaats vau 0 50 fr

M. Vansteenkis te  — Welke redens kan men 
aanbalen om den taks van 3 fr op 5 lr te 
brengen ?

M. D ew ae le .  —  Omdat deze nijverheid veel op
brengt met weinig volk, en veel stof en retike 
geeft.

M V an steenkis te  — Rootputten en zwingel- 
planken zijn verschillige inrichtingen, en zijn af-



xonderlijk belast: damnboven zijn de voorgestelde 
taksen als evenredig m.t de andere iu de kommissie 
aanveer4 geWeest.

M. de Burgemeester. — Inderdaad, in deze nij
verheid gebruikt mrn b. nevens de eigenlijke zwin
gelaars nog ongeveer 25 o o andere werklieden 
voor allerhande werk L)us komt de taks van 2 50 fr. 
per zwingelplank ontrent overeen met de taks van
2 fr. per werkman in aiideie nijverheden.

M. Rebry. — Daarbij die nijverheid werkt niet 
geheel het jaar door, en daarom is de gestelde 
taks hoog gene eg

M D ew ae le  — ’t en is afgelijk geen seizoen- 
nijverheid.

M. Vansteen k iste  — Neen ’t, omdat hetzelfde 
volk dat zwingeld, des zomers helpt om te rooten.

M de Burgemeester - Wij zullen nota nemen 
van de tegenvoorstellen, en overgaan naar de 
steenbakkerijen.

C. Steenbakkerijen

M D ew ae le .  — Stelt voor den taks var. 5 fr 
per werkman op 10 fr. t“ brengen. Ze mogen veel 
betalen, vervolgt hij, omdat zij groote winsten 
gedaan hebbon D-zj die kan betalen moet betalen

M de Burgemeester. — t’akkoord, maar bemerkt 
wel dat deze taks reeds meer dan het dubbel is 
van den taks op <io fabriekwerkers ; wat meer is, 
dat is grootendeels eene seizoennijverheid. Stel 
toch geen schreeuwende cijfers voor.

D. Suikerijdroogerijen.
M. D ew ae le  stelt voor den taks van 0.75 fr. 

per vm droogplaat op het dubbel te brengen — 
Nota genomen.

E Brouwerijen.

Eene globale belast ng is voorgesteld, te verdeelen 
volgens het verbruikt graan van iederen brouwer.

M. D ew ae le  stelt voor deze taks van 2000 fr op 
3000 fr te brengen — Ingelijks nota genomen.

F. Fiuantiehuizen.
Er was eene global«* taks van 5000 fr voorgesteld, 

te verdeelen Volgens het getal bedienden en be
stuurders van ieder bankhuis.

M D ew aele  stelt voor deze taks te verdubbelen. 
Zij kunnen het gem^kkelijk betalen

G. Landbouw inrichtingen.

Voorgesteld : 10 fr per r,und van minstens 6 
maanden, met een minimum van e'én rund per twee 
hektaren, en een maximum van een rund per 
hektare

M de Bnrgpm eester doet opmerken dat de 
moestuinen hier vergeten werden, waarvoor de 
kommissie bij den aanvang eenen taks van 0 20 fr. 
per vm glasopperplakte voorzien had, en stelt
0 10 fr voor om in verhouding te zijn met de 
andere taksen, (algemeen aänveerd).

H  Beenhouwerijen

Voorgesteld : 3 fr per geslacht rund of peerd;
1 fr. per zwijn, kalf, schaap of geit

M. Dewaf.le  stelt voor de taks te brengen op 
5 fr per geslacht rund of peerd, 2 fr. per zwijn, 
kalf of schaap, 1 fr. per geit

I  HandeiaaTs, Nering-doeners 
W inke lie rs , ‘ Herbergiers, Vrije 

Beroepen
Voorgesteld 4volgende vaste taksen : 200 fr.

voor groothandelaars ; 15 fr voor neringdoenejs 
en winkeliers in den binnen, en 7 50 fr in den 
buiten ; 10 fr voor herbergiers in den binnen en
5 fr. in den buiten ; 200 fr. voor de vrije be
roepen

M D ew ae le  stelt voor de taks voor de groot
handelaars te brengeu op 300 fr. (van alle tegen
voorstellen nota genomen).

M. de Burgem eester  - Voor de vrijstellingen 
behooren de niet hertrouwde weduwen van ge
sneuvelden gelijk gesteld te worden met de oud
strijders (Alien t’akkoord) liidien er geene op
merkingen metr te maken zijn, dan kunnen wij 
óvergaan tot de stemming Hoe gaan wij te werke 
gaan, eerst stemmen over de wijzigingen door M. 
Dewaele voirgesteld ?

M. D ew ae le .  — ’t Is niet noodig ; is mijn voor
stel niet goedgekeurd, ’t ander is aanveerd

M. A l le w a e r t  — De grondslagen der belastingen 
zijn reeds vier maanden in bespreking. Nu op 
het laatste oogenblik komt Dewaele in naam van 
zijnen groep met veranderingen voor den dag Dat 
is niet aanneembaar

M D ew ae le  —  Alzoo niet, eerst Dinsdag zijn 
de reglementen en cijfers gekend geweest,

M Vandenbroucke — ’t En is onze groep alleen 
niet die wijzigingen brengt aan de voorstellen ; 
er is ook een tegenvoorstel van M D’Artois waarvan 
wij daar gehoord hebben bij ’t lezen van zijnen 
brief

M D ’Hoilt Deze wijziging steunt op familielast, 
maar zij heeft betrek op de belastingen die nog 
niet in bespreking zijn, en zij en roeren aan den 
eigentlijken grondslag der belasting niet. Maar op 
wat steunen uwe wijzigingen ? Op niets. De voor
stellen van de kommissie steunen integendeel op 
goede grondslagen en op rechtveerdige verdeeling.
’t En is niet genoeg van te zeggen die kan be
talen moet betalen Bewijst de rechtveerdigheid 
uwer voorstellen en ik neem aan, doch zonder ge
gronde réden zal ik tegen de voorstellen der kom
missie niet opgaan.

M A lle w a e r t .  — Wij hebben geen redens om 
’t werk der kommissie te beknibbelen; wij moeten 
ze eerder bedanken voor hunne dienstveerdigheid.

M Dejonghe. — De opbrengst van déze be
lasting is nog niet gekend Waarom moeten er aan 
de gestelde cijfers veranderingen gebracht worden ? 
Al de belastingen zijn van korten tijd als proeve 
Wij moeten ondervinden eer wij verder spreken.

M. D ew ae le .  — als do eene belasting verleegt 
moet de andere verhoogd worden.

M. A lle w a ert .  Waarom hebt ge al de ver* 
anderingen die gij voorstelt in de kommissie niet 
besproken ?

M. D ew ae le  Er zijn taksen die 200 fr. vermin
derd zijn bij ’t eerste voorstel, en M, D’Artois 
stelt ook wijzigingen voor.

M. A l le w a e rt  — Wat M, D’Artois vraagt is 
eene kleine uitzondering uit menschelijkheid ; de 
iTaidslas? blijft hest an Na, indien er niemand 
g«H!i b'zwaar in vii dt om dit belastin^sreplement 
terug te zenden naar de kommissie, ’t is we! voor 
m ij.

M. de Burgeme<ste . — ’k en weetniet waarom 
wij nog zouden uitstellen. Na zulke wijdloopige 
besprekingen zouden wij maar best stemmen.

M Dewaele. —* Niets dat belet tot de stemming 
ovor te gaan. Wij zijn t’akkoord dat er moeten 
lasten gelegd worden, maar op de cijfers verschillen 
wij- van meening

De voorstellen Dewaele worden verworpen, rech
ter- tegen linkerzijde.

M. Dewaele. — Alhoewel onze cijfers niet aan
veerd en zijn, zullen wij toch niet tegen stemmen, 
opdat ze niet en zouden kunnen zeggen dat wij 
tegen de belasting zijn.

Dit reglement wordt met de voorgestelde aan
vulling in zijn geheel aangenomen met 9 stemmen 
en e'éne onthouding (M. Vandenbroucke)

Vervolg in ons eerstkomende nummer.

Koningin’s Bloempje.
Hare Majesteit de Koningin heeft zich ge- 

waardigd de Meibloem aan te duiden ten be
hoeve der liefdadigheidswerken, voor het jaar
1922, als zijnde de meest bevallige Ze heeft 
voornamelijk den wensch uitgedrukt, de noodige 
sommen te zien vereenigen, ten einde de on
gelukkige teringlijders bij te staan.

De tot stand gebrachte winst, zal rechtstreeks 
aan Hare Majesteit gegeven worden.

De verkoop van de Meibloem zal plaats 
hebben op Zondag 2°, 9“, 16", 2311 en 30n en 
Maandag 17 April.

Mejuf. Lafaut, bijgestaan door de leden van 
de hoogschool uitbreiding voor vrouwen en 
bijzondere van Stad, heelt zich met den verkoop 
van de Meibloem gelast.

Dit liefdewerk wordt warm aanbevolen.

Bericht aan de iYIilitieplichtigen 
der Klasse 1922.

Het Staatsblad van 16 Maart 1922 bladz. 
2290 tot 2293 heeft de lijst der beroepen aan-, 
gegeven die in het leger kunnen aangewend 
worden. De militieplichtigen van 19'22 die ver 
langen gedurende hun militairen dienst een 
dezer beroepen uit te oefenen in eene inrichting, 
dienst, of eenheid van net leger moeten voor 
1 Juni aanstaande, tot de militaire overheid 
vermeld, in de laatste kolom van de lijst, 
waarvan sprake een verzoekschrift sturen met 
aangifte van naam, voornaam, beroep, inschrij- 
vingsgemeente voor de militie en juist adres 
(gemeente, straat, en nr. Vervolgens zullen zij 
opgeroepen worden om eene beroepsbekwaam- 
heidsproeve af te leggen.

De H. Vader wil een Kruistocht tegen de 
onbetamelijke kleederdracht.

De Heilige Vader heeft het Romeinsche pa- 
triarkaat en de adeldom in plechtig gehoor 
ontvangen. De Paus maande zijne toehoorders 
eerst en voorai aan om te werken voor de 
bevrediging der maatschappij, door het Bolche- 
vism te bedaren, door de werklieden te steunen, 
en door de min bedeelden dezer wereld.

De Paus wekte vervolgens op tot werken 
aan de heiligmaking der maatschappij.

Hij maande de vrouwen aan tot het ver
mijden der overdrevenheden van de mode : de 
sierlijkheid is slechts toegelaten tot de grens 
der deugd.

De Heilige Vader beval ten sfotte eene kruis
tocht tegen de onbetamslijke kleeding

S p o r tn ie u w s .
W ielrijden . — Morgen Zondag om 2 ure 

groote prijs FLANDRIA. Klassieke baankoers 
voor beginnelingen 75 kilometers Vertrek uit 
Lichtervelde, Thourout, Brugge, Oostcamp, 
Waardamme, Swevezeele, Pitthem, Thielt, Meu- 
lebeke, Ingelmunster, Iseghem, (vaste kontrool) 
Rousselare, Lichtervelde.

De Ronde van Belgie in v ijf  ritten .
Morgen Zondag otn 10 1/2 zal ook alhier 

voorbij komen de eerste rit der Ronde van 
Belgie. Vertrek uit Anderlecht naar Edingen, 
Lessen, Ronse, Avelghem, Kortrijk, Iseghem, 
Rousselare. Brugge, Maldeghem, Eecloo, Gent, 
Denderleeuw, Antwerpen, aankomst. 7ö deel
nemers zijn ingeschreven

' et Zegelrecht der Plakbrieven.
De taks is vastgesteld als volgt : voor elke 

plakbrief waarvan het formaat de 20 vierkante 
decimeters niet te boven gaat, 10 centiemen ; 
boven dat formaat 10 centiem voor elke tien 
vierkante decimeters meer oppervlakte, zonder 
fraktie

Aanhouding van een voortvluchtigen bankier
Men heeft in een hotel nabij de Naamsche 

Poort, te Brussel, aangehouden » zekeren Samuel 
Lenard Wagner, bankier, geboren in Ierland 
en gevestigd te ’s Gravenhage, die verleden 
Maandag gevlucht was met eene som van 
1 miljoen gulden.

Hij is opgesloten in afwachting dat de uit
lever ingsformaliteiten zullen vervuld worden.

Men vond in zijne valies eene som van
140.000 fr.

Hij weigert te zeggen waar de rest van 
het geld is.

S T A D S N IE U W S
Morsen Zondag 2 April om 3 ure zal in den 

Café Royal Nieuwstraat 10 de ALGEMEENE 
VERGADERING der Samenwerkende Vennoot
schap « Iseghem Herop » plaats hebben.

DAGORDE :

1. Verslag der Beheerders — 2 Verslag van 
de Commissarissen — 3. Goedkeuring van 
Bilan en Winst en Verlies rekening — 4. 
Ontlasting van Beheerders en Commissarissen 
;— 5. Statutaire benoemingen.

Alwie die Vergadering niet kan bijwonen 
kan volmacht geven om in zijn naam te han
delen aan den beheerder-zaak voerder M Loontjes.

Beheerder — Zaakvoerder,

H. LOONTJES.

— MAANDAG aanstaande 3 APRIL om 5 u. 
in de feestzaal der Jongelingen-Congregatie, 
Vergadering der Katholieke Vlaamsche Vrou 
wenbond. Redenaar Eerw. Heer De Beir, Aal
moezenier.

Alle vrouwen en Meisjes zijn welkom.

Katholieken Burgersbond.
Tengevolge der werking van den Bond, heeft 

men voorloopig bekomen dat het beheer der 
ijzerenwegen twee wagons geplaatst heeft al 
den overkant van de statie, om te dienen als 
schutsel voor reizigers en ook voor de koop
waren welke hier in zoo groote hoeveelheid 
per expres verzonden worden, tegen natte te 
bevrijden.' Deze week heeft de katholieke Bur- 
gersbond met cijfers bewezen aan den Heer 
Minister de belangrijkheid onzer statie onder 
oogpunt van vervoer van koopwaren en reizi
gers, en bijzonderlijk der expresverzendingen 
en daardoor het hooge geldcijfer die hier jaar
lijks in onze statie verhandeld wordt. Ten 
ongelijke blijft onze statie gerangschikt onder 
de derde kategorie even als deze van Rum- 
beke, Lendelede, Beveren, G its enz Dit is 
een verouderd stelsel die reden geeft tot her
ziening, en waarover wij onze volksvertegen
woordigers en senators hunne welwillende aan
dacht trekken. Er wordt ook door de Katholieken 
Burgersbond gewrocht tot de verwezenlijking 

I van ’tplan der nieuwe statie korts vcorden oorlog 
I opgemaakt, en waarvan velen onzer medeburgers
I de smaakvolle sierlijkheid, benevens het groot 

nut, hebben kunnen bestätigen in ’t voordeel 
van koophandel en nijverheid.

Germana der meisjes.
Ik houd er aan hier nogmaals te bedanken 

al degenen die ter gelegenheid van ’t feestje 
gegeven door de « Germana » hun steun ver
leenden aan deze nuttige inrichting.

Ik bedank echter in 't bijzonder diegenen 
die g door hun tegenwoordigheid het feestje 
opluisterden en zoo een blijk gaven van ge
negenheid voor dit werk en eene aanmoediging 
voor de leden en degenen die er hun zorg aan 
wijden.

Ik hoop dat wij toekomende winter op de
zelfde belangstelling en medewerking zullen 
mogen rekenen ; ondertusschen zal voort al 
’t mogelijke gedaan worden tot groei en bloei 

der « Germana ».
Al. GHESQUIERE, Onderp.

Bestuurder der Germana.

Het feestje in de Germana.
Op aankondiging in den « Iseghemnaar » was 

er veel volk naartoe getrokken. En om recht
uit te zeggen, iedereens verwachting is over
troffen geweest : het was een gezellige smake
lijk familiefeestje. Het feestprogramma was 
zeer afwisselend. Benevens kunstig koor en 
liederen, hadden wij het genot, in eene luimige 
alleenspraak, « de reize naar Parijs » mede 
te maken Dat was mij eene plezierige reis ! 
Twee tooneelstukjes wierden opgevoerd. « De 
twee nieuwe Eva’s » was kost voor de lach
spieren : die gelukkig is, wil het nog meer 
zijn... Maar ’t geluk vliegt! — Verschooning', 
't was hier ’t vogeltje en... wegwas het met 
het geluk. Gij had mij dat aangezicht der 
twee bedelaarsters moeten zien ! « Parvuli » 
was een Eucharistisch tooneelpereltje : ’t was 
ernstig aandoénlijk Had iedereen tranen ge
lachen in alleenspraak en blijspel nu was het 
een algemeen weenen ; vooral bij de ontknooping ; 
toen de kleine Eucharistische Apostel, door 
hare dood het leven verwierf harer verdwaalde 
zuster.

Zangsters en speelsters verdienen allen lof 
om de kunstige wijze waarop zij hunne rol 
vertolkt hebben. De Germana heeft bewezen 
dat ze weder in volle leven is. Mochten de 
ouders nu opnieuw, gelijk vóór den .oorlog, 
hunne kinderen, hunne dochters, in groot getal 
er naartoe zenden. In de Germana immers zullen 
zij, benevens aangenaam verzet, de zekerste 
vrijwaring vinden voor hunne deugd.

V .  O. S. Ise g h e m .
Op ZONDAG 2 APRIL, om 5 ure ’s na

middags, in het lokaal de Gouden Leeuw is 
er algemeene Vergadering voor al de Vossen 
en bijleden.

Op het dagorde :
De herbegraving van zes onzer gesneuvelde 

makkers. — Het werk ten voordeele der eere- 
kommunikanten oorlogsweezen. —  Kiezing van 
eenen nieuwen Hoofdman. (Voorzitter' —  Me- 
dedeelingen. —  Prachtige Tombola gratis voor 
al de leden en bijleden. Meer dan 120 prijzen 
zullen uitgedeeld worden Ieder Vos moet te
genwoordig wezen. Allen op post.

Ter herinnering. De koncerts gegeven door 
de Vossen Afdeeling » Hulp en Troost » zijn 
op Zondag 9 April en Maandag 1Ö April in 
de Feestzaal «Ons Gildenhuis».

De opbrengst van deze feesten zijn ten 
voordeele van Eerekommunikanten-Oorlogswee- 
zen. Iseghemnaren ge doet liefdewerk met deze 
vertooningen bij te wonen.

Het Bestuur.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN : .

Eugene Boone, zv. Jules en Elisa Vandecapelle
—  Suzanne Boone, dv Jules en Elisa Van
decapelle. == Marcel Ghekiere, zv. Emile en 
Julia Vercamert. — Camiel Noppe, zv. Emiel 
en Emilie Hoornaert. —  Simonne Houthoofd 
dv. Achiel en Silvie Dewulf — Simonne Rous
seau, dv. Leon en Julia Verfaillie —  Rachel 
Geldof, dv. Gustave en Marie Seyssens. — 
Raphaella Verleden, dv Remi en Juliana Vroman

STERFGEVALLEN :
Leonie Neyrinck, huish. 63 j. wed. Aloys 

Vansteenkiste - Martha Declercq borstel. 19 j. 
dv Leonardus en Rosalia Witdouuk. '— Roger 
Dumon, 8 d. zv. Hector en Leontina Stove.

HUWELIJKEN ■
Paul Vanfleteren, Borstelm. 33 j. en Leonie 

Samoy, huisw. 32 j. — Henri Vandommele, 
borstelm. 25 j .  en Victorina Vanmoen, huish. 1 
23 j.

™ Eere Communie =
Groote keus van KERKBOEKEN in leder

I prachtige Missels —  paternosters in nacre, 
zilver en vermeil 

paternosterbeursjes, portemonnaies, portefeuilen  
Etuis voor cigaren en cigaretten  

Cabas in leder, zijde en pane, vanaf 2.95 fr . 
Alle slach van 

Oozen in laque de Chine 
Naaidozen, schrijf dozen, fantaisiedozen  

voor goudwerk 
Albums voor postkaarten vanaf 3 .50  fr .

Groote keus van kaders en sanctjes  
Gedachtenissen voor Eere-Communikanten 

in kleur en gouddruk, 
a™*«*“ “ » Menus voor feestm alen sm«™—

TE BEKOMEN BIJ

J. DE BUSSCHERE-BONTE
Uitgever van “  DE 'ISEGHEMNAAR ,, 

Rousselarestraat, 9 7

—  Komt zien naar onze tentoonstelling —

T u rn e rs
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen W e U c o m e  , ,
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen W ellcome.
Alles in ’t groot en ’t klein bij

v a l e r e : l a r i d o n
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

STAD ISEGHEM . 

B E R I C H T .

Het College van Burgemeester en Schepenen der 
Stad Iseghem,

Maakt de belanghebbende kenbaar dat een onder
zoek van Commodo en Incommodo geopend is, 
nopens het besluit genomen door den gemeenteraad 
m zitting van 24 Maart laatst, eene gemeentebe
lasting leggende voor de jaren 1923 & Ï923 :

I. Op de Wegenis en de Voorgevels.
2.. Op de Nijverheidsinrichtingen, Financiehuizen, 

T.andbouwinrichtingen, Handelaars, Neringdoeners, 
Winkeliers, Herbergiers en vrije beroepen.

3. Op de peerden, Muilezels, lianen en hennen.
4. Op de karren, wagens, voer en rijtuigen.

Afschrift van gemeld besluit ligt ter inzage van 
eenieder in het gemeentesekretariaat alhier.

Degenen die vermeenen tegen de daarstelling dezer 
belastingen eenige bedenkingen of tegenspraak te 
moeten doen, worden uitgenoodigd dezelve schrif
telijk in te zenden bij het stadsbestuur, binnen de 
vijftien dagen, te rekenen van heden.

Iseghem, den 28 Maart 1922.
Bij Bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,
A. WERBROUCK. . C. STAES.

STAD ISEGHEM .

O p e n b a re  A a n b e s te d in g
der- herstelling van oorlogschade aan de

besteende landbouwwegen binnen deze Stad.
Het College van Burgemeester en Schepenen der Stad 

Iseghem, laat weten dat er op DONDERDAG 20 
APRIL 1922, om il ure voormiddag, op het Stad
huis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden over
gaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming 
betrekkelijk de herstellingswerken der oorlogschade 
aan de besteende landbouwwegen binnen deze 
Stad.

B E S T E K  : Fr. 7 4 .2 4 3
BORGTOCHT : 10 oio van den aanbestedingsprijs, te 

storten na goedkeuring der aanbesteding door de bevoegde 
Overheid.

De aanbiedingen moeten bij aanbevolen brief bij 
den Heer Burgemeester toekomen uiterlijk tegen 
de opening der aanbiedingsbrieven.

Het lastenkohier kan geraadpleegd worden op 
het Stadhuis binst de gewone bureeluren te rekenen 
van heden. Inlichtingen kunnen ook bekomen worden 
bij den Heer Ingenieur CLOET te Thielt.

Iseghem, den 27 Maart 1922.

B i j  B e v e l  :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen.
A. WERBROUCK. C. STAES.

BERICHT  

aan de Schoenfabrikanten.
Een oud-strijder goed op de hoogte der schoen- 

fabricatie en te Iseghem gewerkt hebbende in ver- 
schillige schoenfabrieken, gewezen meester schoen
maker bij ’t Belgisch leger, zoekt eene plaats als 
bestuurder van een Schoen magazijn in de Provincie 
Henegouwen of Namen. Kan desnoods waarborg 
geven. Voor verdere inlichtingen en voorstellen 
schrijven onder letters G. K , Eue des Baspre's31 
Salzinnes Namen.

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ

“ DE ISEG HEM SCH E S C H O E N M A K E R S ,,
Algemeene Vergadering der aandeelhebbers 

op ZONDAG 9 APRIL om 10 ure ’s morgens 
in het Gildenhuis.

D agorde : W ijziging art. 34 der standrégelen.

De Voorzitter

L. D’hONT.

Stadselektriciteit.

Plaats open voor gediplomeerde stoker.
Aanvragen te doen bij het Gemeentebestuur.

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 27 Maart — Haver, 70 tot 73 
peerdeboonen, 7o tot 00 ; aardappelen, 50 à 55 
Boter 10,00-11,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 32 33 
koolzaadolie, 220 tot| 225; liinzaadolie, 185 tot 
190 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 92 tot 
100; koolzaadkoeken. tot 51; lijnzaadkoeken 
80; sodanitraat, 77.30; ammoniak, 115.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 105 tot 108 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.



Kunst-Foto V. Moyaert-Devoldere, Roussalarestraat, 6, ISE6HEM.
MODERNE PORTRETTEN EN KADERS

K o m t  z ie n  n a a r  de  te n to o n g e s te ld e  p o r t r e t t e n  v a n

E E « E h C 0 1 V [ 1 V I U 1 S ( I E K ä 1 ^ T E ] ^

Joseph  ROSSELLE-VERTOAIMEN, Gentstraat 

93, vraagt een bekwamen schrijnw erker.

Men vraagt te koopen eene S T0Û M B 0R - 
STELFABRIEK in werking. Schrijven A. H.
10 met condition en zooveel bepaling moge
lijk. Bureel van ’t Blad.

Aan de Inwoners 

van Iseghem en omliggende.

Ik heb de eer het publiek kenbaar te maken 
dat ik mij kom te stellen als

KUNST- en HANDiLSFOTOGRAAF

Specialiteit van Vergrootingen
Spoedige bediening — Gematige prijzen.

Ik begeef m ij ook ten huize. 
L E O N  D E L A E Y

— Rousselarestraat, 156 iS E G H E M  —

Ter gelegenheid der aanstaande

P le c h tig e  C o m m u n ie
bezoekt den winkel van

fi. JWoeoaert-Nappe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM

en doet er uwe keus van juweelen of uur
werken. Daar vindt ge steeds, in groote hoe
veelheid, de laatste nieuwigheden, in diamant, 
goud en zilver : colliers, breloquen, kettingen, 
oorringen, armbanden, enz

Beproeft eens de juweelen Perlor, t itre  fixe, 
zoo goed als echtgoude juweelen, gewaarborgd 
op faktuur, teruggekocht aan 1 fr. de gram.

Hebt ge een geschenk te doen, kom ziet 
onze collectie, ge vindt er alles wat nuttig 
en aangenaam is.

Bracelethoriogien in goud, zilver en doublé 
Zilver en verzilverde saccochen en sloten.

Tafelgerie f in zilver en wit metaal.

Paternosters, médaillen en kruisen in zilver 

en titre fice. „
VASTE PRIJS. — TROUW E BEDIENING.

OPENBARE V EPK OO PIN G  VAN

E en W o o n h u is  m e t la n d
te ISEGHEM, Molstraat.

De Notaris H-.e C o r t o e s i e r  te Iseghem 
zal openbaar verkoopen :

Eenige koop
Een Woonhuis met afhankelijkheden, hof en 

medegaande land, samen gioot volgens kadaster 
3o aren 94 ca. en aldaar bekend Sektie D nr 587c 
en 587I, staande en gelegen te Iseghem langs de 
Molstraat ; palende west aan de Molstraat, zuid 
aan Heer Henri Porteman-Debruvne. oost aan Heer 
Pierre Lefevere en Juff. Pharailde Lefevere, noord 
aan de weduwe en kinders van heer Arthur Ver- 
haegen-Lammens en heer Joseph Deryckere.

Gebruikt geweest door wijlen heer Victor-De- 
puydt-Buysse.

Ingenottreding met de betaling der koopsom. 
Z IT T IN G E N  :

INSTEL op Woensdag 5 April 1922
TOESLAG op Woensdag 19 April 1922 telkens 

om 2 ure namiddag ter herberg « HET PARADIJS » 
bewoond door de wed. van Heer Paul Dumoulin.

1/2 0/0 Instelpenning.

De oorlogschadevergoeding wordt medeverkocht.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 

voorzien van hun trouwboekje of een uittreksel 
hunner geboorteakt.

U it te r  hand te  koop : een schoon WOON
HUIS m et medegaande erve, borstelfabriek en 
magazijnen in de W ijngaardstraat.

Zich te bevragen bij den Notaris Le Corbesier.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

O PEN BA RE  VERK O O PIN G  van een

H E E R E N H U I S
m et grooten Hof en Verandah 

te ISEGHEM , in de Brugstraat
tusschen Vaart en IJzerenweg.

De Notaris D K T N T E C .  K E R E  te Ise
ghem zal met tusschenkomst van den Notaris 
V ï i n c l e  . V X o o r t e l e  te Gent openbaar
lijk verkoopen :

Stad ISEGHEM , Sectie A.

Koop I — Een groot Heerenhuis, geheel onder 
kelder, met 5 plaatsen beneden, 6 plaatsen op 
’t iste verdiep en badkamer mansarden, waterbak, 
en leiding, electriek, koer en hof, gelegen te Iseghem, 
dicht bij de Statie, palende oost de Brugstraat, 
zuid en west aangelegde straten, noord de Heeren 
Rosseel en Paret sektie A nummers ex aid en 21b 
groot 5 a 18 ca.

Koop 2. •— Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummers ex 32d en 2id groot 2 a. 3i ca.

Koop 3. Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummers ex 32d groot 2 a. 36.

Koop 4. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a. 46.

Koop 5. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a. 10 ca.

Koop 6. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummer ex 32d groot 2 a. 25 ca.

Koop 7 .—• Een perceel {Hof dienende voor Bouw
grond, nummers ex 32d groot 2 a. 38 c.

Koop 8. — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 3 a. 5 ca.

Koop 9. — Een perceel Hof dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 3 a 58 ca.

Koop 10. — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 3sd groot 2 a. 21 ca.

Koop il. — Eeri perceel Hof, dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

De geheelen eigendom groot 3o a. 18 ca. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE MOORTELE 
en beschikbaar inet 1 Juni 1922.
1/2 0/0 I n s t e l p e n n in g . —  R echt  v a n  S a m e n v o e g in g .

ZITDAGEN :
INSTEL Donderdag 20 April 1922

OVERSLAG Donderdag 4 Mei 1922 telkens om
3 ure stipt in het « HOTEL ROYAL, Statieplaats, 
bewoond door de Wed. van Heer Joseph Strobbe.

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

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor W iN K E L  

Gelegen in de RO USSELARESTRAAT. I 8 I
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER 

Molenstraat, n. 4.

Uit ter hani te kocp. Vrij in ’t korte, groot 
gemak van betaling, de herberg de BOSCH- 
MOLENS, groot 2004 vierk. meters waarvan
184 vm. huis en magazijn, beste land omhaagd ; 
kan goedkoop veranderd worden in klein huis 
en groot met magazijn Zich bevragen Markt
straat, 40, Iseghem.

Besfe Zaailanden en meersch
in blok gelegen te ISEGHEM. tusschen Bosch- 
molens en Mol, samen groot 7 Ha. 34 a. 
beschikbaar met 1 Okt. aanstaande UIT TER 
H4ND te koop, in blok of bij perceelen. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte, Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

Uit te r hand te  koop GERIEFLIJKE TW EE- 
WnONST 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 : W e Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4 , Iseghem.

Uit ter hand te Koop

Een W O O N H U IS
met 43 aren 72 ca. land te ISEGHEM Mol 
straat. Voor alle inlichtingen zich te begeven 
Hondstraat 37, Iseghem

’ TE~KOOP~Ulf TER HAND :

E E N  H O F S T E D E
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,,.

U IT  T E R  H A N D  T E  K O O P  :

E e n  W o o n h u is
met schuurken en stallingskens en 24 aren 84 
centiaren, grond en land, dicht den steenweg 

van Iseghem naat Lendelede. gehucht Winkel- 

hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. D E L E U - D ’H O N T , 

de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

Om uit gemeenzaamheid te  scheiden.
Over W, nemen 

eene Stoomborstel fabriek
(m et M ekanieke en ,e lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inlichtingen zich wenden tot den Heer ALOie 

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

de letters PA X  - postliggende te Brugge.

Studie van den Notaris 

MUSSEL Y  te LEDEoHEM .

Op Donderdag 6 April 1922
om 3 ure namiddag te LEDEGHEM ter herberg « De 
Boer „ gehouden door M. Alois Ampe

OVERSLAG van eene HERBERG
te RUM BEKE genaamd “  Chiepskruis ,,
met schuur, stalling en verdere afhankelijkheden en 5C a. 
60 ca. land.

Bewoond zonder pachtrecht door Vanderheeren.
Ingesteld 13 600  f r .

Studie van den Notaris 

P a u l  S c h o t t e  te Ingelmunster.

I.
Dinsdag 11 April 1922 om 2 ure namiddag, « In 

den  A re n d  » (oud Gemeentehuis) bij G. Verstraete 
te Ingelmunster.

O VERSLAG  VAN

een Proot Heerenhuis met Hof
in de Weststraat 19 ; Ingesteld 3o.ooofr.

Eene HANOELSWO .ING Korti ijkstraat, 7
Ingesteld 2q,55o fr.

Eene HANDELSWONING Kortrijkstraat n. 8
Ingesteld 2Ç.S00 f r .

Een WERKMANSHUIS, Oost-Roosbekestraat, 213
Ingesield 5.200f r .

Een WERKMANSHUIS, Oost-Roosbekestraat 212
Ingesteld 3 500 fr. 

Al die huizen huizen zijn gebruikt zonder pachtrecht.
II. '

Dinsdag' i  April 1922, om 2 ure namiddag « In  
de G o u d e n  L e e u w  » te Ingelmunster 

Instel van

Eene schoone Olieslagerij
eene nieuwe Vlasfabriek, 6 Woonhuizen, Z aa i
landen, Roterijm eerschen en Boomgaarden,
wijk Groenetent. Onmiddelijk gebruik voor de huizen 
en meerschen ; en met 1 November 1922 voor de 
zaailanden

Verdeeld in 20 koopen. — 1/2 0/0 Instelpenning.
III.

Woensdag1 5 April 1922 om 2 u. namiddag « In 
de Z w a r t e  L e e u w  »bij P. Haverbeke te Ingelmunster 

Instel van

eene Allerbeste Hofstede
groot 19 Ha 47 a. 16 ca. bij de statie langs de 
Kortrijksche Kalsijde ; van

3 Ha 12 a. goede Rooterijmeerschen en van 
verschillige Zaailanden, alles te Ingelmunster, en 
alles gebruikt zonder pachtrecht. -

1/2 0/0 Instelpenning.

IV"
Donderdag 6 April 1922, om 1 u. namiddag, in het 
P ark  van hst Kasteel te Ingelmunster

Merkweerdige Boomvenditie
175 koopen Beuken, Eiken, Linden, Abeelen, 
Arabels, Acasias, Berken, Notelaars, Larixen, 
Pijnboomen, Kastanjeboomen, Kriekelaars en 
Esschen.

10 koopen ta illie , goed voor staken.
Gewone voor waarden.

Vergadering om 12 1/2 en betaling in « D e  D r ie  
K ö n in g e n  ».

V

Dinsdag 25 April 1922, om 9 ure voormiddag ter 
Olieslagerij der Kinders Constant Loncke te Ingel
munster, Groene Tent.

Venditie van 
L A N D B O U W A L A A M

huisgerief, een peerd, wagen, 3 groote camions, 
karren, kordewagens, criks, bootmachien, snij peerd, 
ijzeren olievaten, stelling persen, assen en zwinkels, 
bascnuls, goed berd, riemen, hekkenplanken, kettingen, 
enz. Allerhande benoodigheden voor handel en land
bouw.

Gewone voorwaarden.

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

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat bij hem alle slach van boomen te verkrijgen 
zijn alsook gezaagd hout zooals : beuken, ol
men, kerselaren, linden, erabels enz. Ook te 
koop groote hoeveelheden brandhout op wagon 
staties Merkem en Houthulst.

TE KOOP onlangs nieuwe toupie tafel 900 

X  800 mm. en zware langgatboormachien in

goeden staat. Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

U i t  t e r -  l i a n t 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.

Moderne Photo
M .  M O Y A E  R T - L E T S N S

Zegeplaats, 6, ISEGHEM
W e r k p la a ts  op h et eerste verdiep.

Nieuwigheid !!!
Ter gelegenheid der E ere-C om m unie heb ik in 

mijn MODERN W ERK H U IS  VAN PHOTO eene 
gansch nieuwe bijzondere inrichting gedaan voor 
het maken van zeer schqpne portretten. De Eere- 
Communikanten zullen er kinnen gephotographeerd 
worden juist alsof zij zouden in de Kerk op den 
Communie >ank of aan de voeten des Altaars ge
knield zijn — Zulks iets is tot nu in Iseghem 
nog nooit kunnen gemaakt worden Ouders, kinders 
en bloedverwanten zullen gelukkig zijn zulke treffende 
herinnering van dezen dag te kunnen bezitten en 
bewaren.

Voor de gehuwden zal ik van af den Paaschtijd 
bijzondere schikkingen nemen tot het maken van 
schoone groepen.

OOK TE V ERKR IJG EN  

alle slach van schoone kaders voor portretten
aan zeer voordeelige prijzen.

Bijzondere voorwaarden voor voortverkoopers

Ten mijnen huize ook te bekomen eenen schoonen 
keus van Blouzen, K inderkostuim en, Jerseys, 
Reukw erk, enz enz.

HUIS VAN VERTROUW EN.

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

de Péhchystraat, 3 8  I S E H E *
B r i l l e n ,  P in c e - N e z , B a r o m e te r s  

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

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

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

B o te r  en  M e lk w in k e l
e d . s t r a g i b T b o u r g e o i s

Rousselarestraat, 164, ISEGHEM
MOEDERS wilt gij kloeke en gezonde kinders 

kweeken koopt /üGHOURT NUTRI5I4. — Deze 
melk is van allerzuiverste en beste hoedanig
heid en uitsiuitelijk bereid voor kinders en 
zieken.

De uitslagen door het gebruik van Y0GH0URT 
bekomen zijn uitnemende groot en door alle 
geneesheeren bestatigd geweest met de meeste 
voldoening.

Prijs per flesch 1 35 fr.
Ook nog te verkrijgen :

CRÈME STÉRILISÉE, bijzonder gebruikt voor 
de koffie en fijne gebakken Dit is een product 
van allereerste hoedanigneid en wordt in vele 
burgershuizen der steden sedert jaren gebruikt. 
De pasteibakkers weten ze te benuttigen tot 
het bereiden der fijnste en lekkerste gebakken 

Prijs per flesch 2 85 fr.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghsrn-B
Groote fóarkt. 21, ISEGHEM

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden  en W b g o e d a r t i lH s
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets .. ‘à. u 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

GRÉDIT FONCIER D’ANVERS
H U L P H C J IS  R o u s s e la re s tra a t,  2 5 , IS E G H E M .

— Kapitaal 6 .000 .000  

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  »/•
2° op term ijn  van een ja a r 4 .50 °/°
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °i0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

AANKOOP en VERKOOP vaa Fransch, Sngelscü en Amerhaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen \an men bekomen bij den Plaat,sdijken 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 HOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke.
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem.

V E R W A R M IN G S T O E S T E L L E N  voor H U IZEN en F A B R IE K E N
A lle  slach van. buizen A-utoffène-Soudure

INSTELL ATIEN BADEN EN STORTBADEN



HUIS

CORSETS

H.D.B
ÖRUXELLE5

J. Vanlandeghem Behaeghe
Groote Markt. ISEGHEM.

A L L É É N  v e rk o o p  v a n  de 
b e k e n d e  G O R S E T S  m e rk

HDB
. i ür ' . i l  < . I;ui>l<1 nieuwighedent r

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

Te koop eea I fiaz-Pdovre
van 15 paardenkracht met 3\Z)3Ê^E van 25 p 
Inlichtingen ten bureele van ’t blad

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGrHEM

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 eoneurentie 
onmogelijk

Pianolessen len huize
Zich wand ;n bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem

ELKEN V R IJD  4 G

S to k v is c h  en M o lu w e
OOK VERSCHE VISCH 

Drooge en Ingelegde Haring

bij Isii ïaitoMinl)»
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan viortverkoopsrs.

SCHOONE KEUS VAN

R e g e n m a n te ls  — in p e rm e a b le s  
vajr ,1 ere » J . ne e K » le s

" V o o r  o a a i j a  v a  i  a l ’ -4 ~  SF 'r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER 

l n  w o l l e  V j h i , b ; t r i i i n e  S r f  P r .

TROU W i. BEDIEN ING.

J A ^ S S S V S  G e z u s te r s
H ru^str- at. 5, > * î S X. \

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEE 

E L I X I R  * o T

p m u F ^ i r ^

F  "

n

H ï
i J I C H T

RUMATIEK
W A .  U W  i.X JJj& i'. \,VEZE

De E L IX IR  P H IL IP P A R T  \
verzekerd U de snelle 
en voikomende genezing

ALGEM-EN DEPOT VOOR BELGIË:

268, d’A v ro y la a n , L U IK  
en in «Ha goeden apotheken.

V A NMEKANIEKE FABRIEK

J X 3 -  3 1  g a w a n a  M e u b e l s
IN ALLE STIJLEN en

Ail? $ M  r o l ï w i  op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aân de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN IN G . 

In 't  groot en in 't  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
PEUCHY5TRAAT.12,

recht over St Hilomuskerk

Doctor II. Van Quaetliem

Specialiteit van fanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen i, 
van 9 tot I en van i ,  rot 5 ure, ten zijnen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

TE BEKOMEN BIJ

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

Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.
A LLE  SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK 

ZEER  VOORDEELIGE  PR IJZEN . *

LA PLUS M O D -R N E
LA M tlLLE U R E

LA MOI NlS CHÈRE,
o’est la 

6 6

F O R D
T H E  U  M I V E R S A L  C A R

9 9

N U V claU X  P R IX  :

Touring, 4 -5  places o riin a ire  . f r  9 200 
Touring, 4 5 placesaveciantes amo

vibles fr . 9.600
Id. iJ. avec démarreur 

électrique et jantes amovibles fr. 10.800 
Runabout, 2 places o riin a ire  . . fr . 8.500
Runabout, 2 places avec jantes amo

vibles fr . 8.900
Id. id. avec démarreur fr . 10.100 

Châss s ordinaire pour taxi e t
Gamionettes fr  7 300  

Châssis camion pour charge . . fr. 9 .900
utile  le 1250 Kgr., monté sur gros pneus.
AGFNCE RÉGIONALE EXCLUSIVE :

A.E.M.C. (iJaragd foto)
Hue des Horticulteurs. CQURTRAI

-------T éléphon e 5 0 6  --

A te lier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, Rectification, 

Soudure autogène. Réparations de Dynamos de 
voitures, Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le T R A * r m * R  FORDSON est l ’idéal et 
le rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SlNoO-GASOLINE.

A. Lambe.’t-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

be> eei« zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
fn coutil of leder ;

Levert alle slach onderle'ler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor- 
deelige voorwaarden

Alb. VANNESTE-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEGHEM -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte-J V ey rin ck  van H o u ssela re  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORM ING KO MS TEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-. TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e z u s te rs
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J ava Sterk -- D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

S e h o t h - a lp  — IP â le - a l^ .

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

HANDEL in KOLEN.

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 < imentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIRPUTTKN van gelijk welken inhoud |
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

iflmand Denys-Hoehepied 1
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  K

■<s®bs

G . H O E T -A N N E .  opticien, StAmandstraat 8, HOUSSELARE

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 
dp HH Oogmeesters, meer en

1" Otndat net geziem, met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die >us juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die meu 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicüt oewaard 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 kunstiijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met iijue monturen 6 en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenon scnoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimactuenen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

G£RM4IN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huizo sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed, op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraai 3, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

Uiterste Zwakheid en  
Uitputting.

Tot den lautsten graad aan bloedgebrek lijdende en als ongenezelijk aanzien 
D o o p  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 . P avne , 24, Mysore-road, L avender 

H i l l ,  L o ndo n , S .W . l l ,  zegt: “ E en igen  t i jd  voor 

m ijn e  in trede  in  he t leger, verloor ik  m ijn e  
eetlust, w ierd zw ak e n  zoo zorgloos d a t zelfs 

de grootste w ilin s p a n n in g  n ie t k on  overw innen .

Ik  k a n  d en  toestand  v an  verzw akk ing  in  de 

welke ik  m i j  bevond  n ie t  besch rijven ; ik  h a d  

n ie t de m in s te  m a c h t en was standvastig  
d roev ig en-neder gedruk t. A lle  h a n d e lin g e n  

waren nu tte loos  e n  m ijn e n  toestand  was 
a 's ongenees lijk  aanz ien . Degeneesheeren 

erkenden een ch ron isch  bloedgebrek. H oe  ik  
m ij  ook beredeneerde, m is te  m i j  de m a ch t 
om  he t so lda ten  leven te verdragen. O p  ’t 
e inde van  twee m aanden  zond  m e n  m i j  naa r 
bet h osp itaa l, m i jn e n  toes tand  w ierd w e ldra  

, als cngeneeg lijk  aanz ien , en ik  w ierd  a ls 
o nb ru ik b aa r  voor- den  d iens t a fgedank t.

Te h u is  gekom en , beproefde ik  a lle  genees
m idde len . m aa r  te vergeefs. O p  zekeren dag  
o n tv in g  ik  de D r. Casse ll’s T abletten, w e ldra
voelde ik  m ij  beter, w ierd  v roo lijke r , de sp ijsverteering  dead z ich  beter, 
verbeterde e iken  dag  m ijn e  ge zo n dh e id , zoödat ik  heden  
herste ld  ben en gezon-der d a n  vöör m  i jn e  ziekte.

r. C asse lls
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S inds  
geheel en ganscti

P R I J S  3  F -1  E N
7 .5 0 F R .

i b e t  g r o o t  
model bevat 
drie m aa l 'net 
kleineï V e r  
kocht door de 

‘apotheken iri 
alle werelddee- 
len Vraag de 
Dr C <t 8 eell’B 
T a b letten en 
weigerd a i e  
nan iuk ing .

Tabletten
Universeel fam ilie geneesmiddel tegen :

z e n u  w a f  m a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d  
Z e n u w z v v a U h e i d  B l o e d g e b r e k  
_ e n i i u w o a s t e k i n s  S io c h tc  p ijs v e r^e «  
N e u r a s t h e n i e  U i t p u t t i n g

H artkloppingen
L e v e n s a f m a t t i n g

/.ngZenuvjachtigheid
Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders cn a*n 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd., Manchester, Eneland 
Algerie n depot voor België en het Groo» Hertciccinm:
Maison r . o u i s  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u e  d e  la  G la c ie r e ,  B r u s s e l .

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

b ij het slapen 

gaan en ge zu lt 
bemerken hoe 
goed ge slapen 

zu lt: vervolgd
en ge zu lt wel 
dra de vreugde 

kennen kracht 
en gezondheid 

te bezitten.

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

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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Boek- en Steendrukkerij — Papierhandel

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

OUD HUIS J. DOOM S ■■ . -

Pracht en gewoon
m

I S E G H E M .
GESTICHT IN

werk
1870

m

FA B ÎIE K

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 Wijnen, 

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.
m

VAN PAPIEREN ZAKKEN MET EN ZONDER FIRMAS
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEU5 V\N REGISTERS MEMENTO’S EN BRIEVENKOPPIJBOEKEN 

Emballage papier, Fantaisie artikelen, Maroquinerie.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C IA L IT E IT  VAN  T A N D E N  O P G O UD

v o lg e n s  de la a ts te  u i tv in d in g  ( z o n d e r  p laat)  

----- Herstellen van Gebitten e n z .  ------------

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D IV I. 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.


