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ASGH WOENSDAG.
Op Aschwoensdag, eersten dag van de vasten, 

komen de vurige christenen ter kerke en laten 
asch strooien op hunne hoofden door den 
priester die hun die woorden toestuurt : « Ge
denk, mensch, dat gij stof zijt en tot stof 
zult terugkeeren ».

De bestrooiing met asch werd bij alle vol
teren, joden en heidenen steeds aangewend 
als zinnebeeld van boetpleging en rouw. Geen 
wonder dus dat bij de christenen der eerste 
eeuwen de oplegging van de asch in gebruik 
was voor de zondaars, die om hunne groote 
zonden in ’t openbaar bedreven, tot eene open
bare boetpleging veroordeeld waren. Op 
den Woensdag na Quinquagesima kwamen de 
boetelingen ter kerke ; de bisschop strooide 
asch op hun hoofd zeggende : « Gedenk, mensch, 
dat gij stof zijt en tot stof zult terugkeeren : 
doe boetvaardigheid opdat gij het eeuwige 
even moogt verwerven». Daarna werden ze 
)edekt met boetekleederen en, na een korte 
lanspraak, uit de kerk verbannen. Het was 
iun verboden er nog binnen te treden vóór 
Vitten-Donderdag, dag waarop ze, na volbren- 
'ing hunner boete hunne vrijspreking kwamen 
ontvangen. Weldra hielden de vurige geloovigen 
er aan op dien dag ook de asch te ontvangen 
Jfsctioon zij geen erge misstappen hadden be- 
jaan, wilden ze hierdoor, vooral bij den aan
vang van de vasten, rouwmoedig bekennen 
lat zij arme zondaars waren. Reeds in de 
XI eeuw was dit gebruik algemeen geworden.

De gewijde asch wordt op dien dag bij wijze 
van kruis (van daar aschkruiske) op het hoofd 
jestrooid of op het voorhoofd geteekend, om 
>ver de christenen af te smeeken de genade 
van God welke voor hen Jesus door zijn 
kraisäuud verdiend neen.“Lre usuu in -gtmni-
bij die plechtigheid wordt verkregen door liet 
verbranden der palmtakken van Palmzondag. 
Hierover schreef Guido Gezelle in « De ring 
van ’t kerkelijk Jaar » : « De palmtakken die 
de ehristenen gedragen hebben op Palmen- 
Zondag, die teekenen zijn van onsterfelijkheid 
waarmee zij Christus verwellekomd hebben, 
roepende « Hosannah de zoon van David ! » 
die palmen heeft de heilige Kerke bewaard 
en gebrand tot asschen : van het teeken der 
onsterfelijke triomphe heeft zij het teeken van 
de dood gemaakt ; Adam heeft zijn onsterflijk 
wezen verbeurd ; de mensch heeft zijn Hosannah 
in «T o lle »  of «W eg  met hem» veranderd 
en hij moet het boeten ; dat leert hem de 
heilige Kerke op Asschenwoensdag, met woorden 

en met werken, met raad en daad. !

De christenen op dien dag overwegen bij 
het ontvangen van de asch die woorden « gij 
zijt stof en tot stof zult ge terugkeeren » die 
voor de eerste maal weerklonken in het aardsche 
paradijs om w i l l e  van de zonde van Adam. Nu 

stuurt ze de priester hun andermaal toe, want 
ook zij, zijn arme zondaars Zij belijden het 
door een rechtzinnig akte van berouw gansch 
bereid om onder de vasten boete te doen 
tot vergiffenis hunner zonden.

WONINGNOOD.

leend aan eenen intrest van 2 0/0 zou aan 
den staat eene som van 100 millioen jaarlijks 
aan verlies van interesten kosten. Er wordt 
aan de bevolking daarentegen maar eene 
betrekkelijk kleine medewerking gevraagd, 
doch wanneer men bedenkt dat zelfs degenen 
die inschrijven, van hun gestorte geld niet 
alleen geenen interest moeten verwachten, doch 
het bijna vast mogen mêerekenen, dat gansch 
het gestorte kapitaal zal verloren gaan, zal 
men na een eersten oproep tot geen tweeden 
moeten overgaan. Men heeft schoon aanspraak 
te maken op de offervaardigheid der bevolking, 
hier in dat geval zou het zijn gelijk in vele 
andere, dat het altijd dezelfde zijn die geven, 
en dezelve die hunne beurzen gesloten houden, 
’t is een werk van algemeen nut en nood
wendigheid, en het moet evenredig algemeen 
afgedregen worden ; ten anderen offervaardig
heid biedt geen vasten basis voor eene finan- 
cieele onderneming. En wat ik den slechtsten 
kant van de zaak noem, is : gezien Staat, 
Provincie en Gemeente verre het grootste deel 
van het kapitaal storten (95 O/o) zullen de 
gebouwde huizen aan staat enz. t. t. z. aan 

de openbare machten toebehooren. Was de 
staat een slechte handelaar, hij zal voorzeker 
geen betere huisbaas z ijn ; te meer wanneer 
men overweegt dat op het einde ook de po
litieke partijen hun woord zullen willen meê- 
spreken in het bestieren die; woningen, kan 
men zonder moeite het besluit trekken dat dit 
stelsel noodlottig moet worden.

Wat ik liever zien zou, ’t is dat men voor 
’t bouwen van werkmanswoningen, een meer 
praktisch stelsel aanwendt, dat het privaat 
initiatief in den persoonlijken eigendom bevor
dert

Sedert het ontstaan van den woningnood,

In de Kamers

Waarde Heer Uitgever,

Met veel genoegen las ik dat « De Iseghem- 
naar », bereidwillig zijne kolonnen ter be
schikking stelt van al dezen, die gedachten 
hebben, welken kunnen bijdragen tot het 
lenigen van den nijpenden woningnood, en ik 
veroorloof mij er onmiddelijk gebruik van te 
maken, om eenige beschouwingen mede te 
deelen, die ik bij het lezen van het eerste 
artikel over die dringende kwestie heb opgedaan.

Uw correspondent bespreekt er de noodza
kelijkheid van het stichten eener maatschappij 
voor goedkoope woningen, in den vorm, zoo
als ze door den staat in het leven geroepen 
worden, en doet ïdaartoe eenen warmen oproep 
tot de medewerking en offervaardigheid van 
al de standen en klassen der bevolking.

Het stichten eener soortgelijke maatschappij 
is voorzeker eene lofwaardige poging om het 
bouwen van huizen aan te vatten. Doch ik 
twijfel er grootelijks aan of dit stelsel aan 
te prijzen is, of het kan uitgehouden worden 
en of het de scherpe woningskrisis doelmatig 
oplossen zal Inderdaad de staat stelt ter be
schikking dier maatschappij een krediet van 
honderd millioen ; ik neem aan, dat hij voor
zeker ook bereid is dit krediet te verhoógen 
naarmate het bouwen van woningen vooruit
gaat, doch ik vrees dit wellicht, de staat 
den geldelijken last van een krediet, dat noodig 
zijn zou om ’t land te voorzien van de 200.000 
huizen die ontbreken, niet zou kunnen dragen. 
Als men berekent zou een krediet van 2 
milliard nog niet volstaan, en dit geld uitge-

gezinnen, ten einde een zekere en vaste wo 
ning te bezitten een eigen huis hebben gekocht, 
aan hooge, soms wel overdreven prijzen Alle 
werkersgezinnen zijn niet in liet geval dit te 
kunnen, maar het geeft toch te veronderstellen, 
dat menig arbeider bij machte is eene zekere 
som aan te wenden, om als eerste storting 
te doen voor het bouwen van eene eigene 
woning. Aan dezen die het kunnen of willen 
zouden de staat en gemeente hunne doelmatige 
hulp verleenen. De hulp van de staat zou 
bestaan in het toekennen eener premie of 
toelage met verloren kapitaal. De gemeente 
zou een deel van ’t noodige kapitaal ver
schieten aan eenen goedkoopen intrest, laat 
ons nemen 4 0/0 ; deze gelden zou zij zich 
aanschaffen, door het uitschrijven eener leening 
onder de ingezetenen, waarop zijgenen interest 
van 4 0/0 waarborgt. Op deze wijze ben ik 
zeker dat in dezelfden tijd 10 maal meer 
kapitaal zou bijgebracht worden, dan met 
het stelsel der maatschappij voor goedkoope 
woningen. Het overige van het noodige kapitaal 
zou bijgebracht worden door eene krediet
maatschappij die eenen normalen interest zou 
aanrekenen.

Ik zal om klaar te zijn mijn gedacht eens 
in een voorbeeld omzetten.

Veronderstelt dat eene werkmanswoning nu 
14000 frs. kost ; ’k geloof wel dat aan dezen 
prijs eene geringe woning kan gebouwd worden 
Deze die bouwen wil moet beginnen met een 
vierde van het noodige kapitaal te storten 
zijnde 3500 frs. De staat geeft daarop als toelage 
verloren kapitaal ook een vierde deel 3500 fr. 
De gemeente verschiet 3500 fr. aan 4 0/o en 
eene kredietmaatschappij het laatste|vierde deel 
aan eenen normalen interest. Aan die krediet
maatschappij zou dan het geldelijk bestuur 
dier woning overgelaten worden, en dat op 
eene maniere dat na een zeker getal jaren, 
de bewoner de volledige eigenaar wordt.

Dit stelsel, voorzeker uitvoerbaar, zou de 
grootste voordeelen bieden : zooveel geld aan 
den staat niet te kosten, dan met het stelsel 
der maatschappij voor goedkoope woningen, 
en wie rekenen kan zal er hem gemakkelijk 
van overtuigen. Het zou den werkman toelaten 
zonder te groote lasten na eenige jaren volledige 
eigenaar te worden. Het zou het noodlottige 
etatisme vermijden, den eerbied voor den ei
gendom versterken, en de maatschappelijke 
vrede zou er alles bij winnen.

T’ is waar, vele werkersgezinnen hebben de 
eerst noodige som niet bijeen ; maar ’t is 
ook waar dat dezelfde gezinnen er eerst en 
vooral veel belang bij hebben den woningnood 
te zien verminderen. Ten anderen, wanneer 
die manier van bouwen goede uitslagen zou 
opleveren, wie weet zou er misschien onder- 
tusschen ook niet kunnen uitgezien worden om 
voor de gezinnen, die de vereischte som missen, 
ook iets te doen : Dat men met de eerste be
ginne en men zie dan verder.

T’ is een gedacht, wat zegt men ervan ?

E en B u rg er .

werd er, verleden Dinsdag, over de schade
vergoeding gesproken voor de gemeenten.

De gemeenten zitten leelijk in nesten : Ze 
hebben, binst den oorlog, en zelfs daarna, 
meer geld moeten uitgeven, als zij er hadden.. 
Nu is ’t kwestie dien toestand te verhelpen. 
Maar hoe ? Reeds werd aan de gemeentebesturen 
een zekere vrijheid toegestaan om belastingen 
te leggen op ’c een en ’t ander. En nu komt 
Minister Theunis met een wetsvoorstel tot het 
inrichten van een gemeentenfonds. M. Golen- 
vaux doet uiteen hoe diep de Stad Namen in 
schulden zit. *M  de Minister van finantien,
zegt hij, Gij moet de toevlucht zijn en de ge
meenten uit de nesten helpen. »

« Dat is gemakkelijk om zeggen ; waar het 
noodig geld gehaald ? Vraagt heer Woeste. En 
Debunne komt ook te berde en beweert dat 
de gemeenten van ’t front of van niet ver 
daarvan, nog het meest te beklagen zijn, En
Minister Theunis moet het hooren : Dat de
staat alles pakt : belasting op ’t inkomen, op 
vertooningen, kinema’s, tot den taks op de 
duiven toe ; en dat de gemeenten in het ach
tergat geschoven zitten Nochtans de gezondheid 
en de voorspoed van den staat hangen af 
van den geldelijken toestand der gemeenten !

«W e  zullen al doen wat we kunnen, belooft 
de Minister ; de gemeenten hebben mij altijd 
ter herte gelegen. Ik zelf bestuur eene gemeente 
die strekt van Oostende tot Aarlen en ze lijdt 
zij ook aan geldcrisis en krotte. W ij hebben 
te lang gepeisd dat Duitschland alles ging be
talen ! Ik heb u hier in de Kamers den fi- 
nantiejlen toestand van ’tland uiteengedaan, en 

:  öëëstje is.'Üe verwoeste Stffffeitmre'frffiVffft'fö^
ik zit met het strijdersfonds, en met nen hoop 
exploitaties die hunnen onkost niet kunnen 
dekken. » Alzoo spreekt Theunis ; dat wil zeggen 
met andere woorden : Gemeenten, zwijgt gij, 
en laat mij —  den staat — wat klagen. « Ik 
hoop, spreekt de Minister voort, dat mijn 
ontwerp een lichtstraalke zal doen schijnen 
in dien donkeren warboel.

De putten zullen toch daarmee niet heel op
gevuld, en vereffend geraken. De gemeenten 
moeten ook spaarzamer te werke gaan. En als 
ge mijn voorstel onderzoekt en bespreekt, wilt 
a u. b. rekenschap houden van mijne staatskas: 
ge zoudt ze anderszins kunnen heel naar den 
duivel helpen !»  — « Hoort gij, roept Max, de 
minisier kermt en roept : oei ! W ij hebben 
dus riet veel te verwachten. »

’t Besluit? Gemeenteraadsleden, beteugeld uwe 
uitga\en, al moest gij ook daardoor bij ’t volk 
een beetje van uwe pluimen verliezen ! Helpt 
u zeil, zoo helpt u de Staat. Het ware toch 
niet twalijk, voegt er Max bij, dat het gou- 
vernenent wat gewilliger ware! K ijkt! De 
rechttank doet uitspraak voor Brussel en ver
zeker 42 millioen om de oorlogsbelasting te 
vergceden die we betaald hebben. Die 42 
miliicen moesten in 3 maanden uitgekeerd worden. 
Ik hib ’nen titel gekregen betaalbaar binnen 
5 ja;r ! ! »

« Bwel, zegt Minister Berryer en vande Vy- 
vere,elkendeen vaart item aizoo !»  — « ’k versta 
dat, zegt Max maar de staat zo u ’t beter anders 
doen en meer goê wille toonen ! »  En er 
word gezaagd en herzaagd over de gemeente-
uitga/en van binst, en na den oorlog, en......
de atting sluit niet het aankondigen van vier 
sprelers, die te naaste week Dinsdag, gaan 
voorzager».

De Kamerzitting van Woensdag il. • keurde 3 
ontverpen goed.

Hc eene betreft de telegraaftarieven ; hef2e 
rolt aver een Belgisch-Fransch akkoord nopens 
de bvoegdheid in zake schâvergoedingen, en 
het ;e staat een bijgevoegd krediet toe voor 
het üenstjaar 1921 ten voordeele van onzen 
Kon o. — Daarna wordt er geredekaveld over 
het hervormen van onze landelijke politie ; 
veel gesproken over veldwachters en brigadiers 
en aar middels gezocht om deugdelijke cham- 
pettcs te maken, die niet enkel de boodschappen 
doet voor Mr den Burgemeester, en raar of 
nooi in tenue zijn : maar die er achter zitten, 
en e deugnieten pakken .. als zij ze kunnen 
krijen.

Vrleden Donderdag heeft de Kamer het 
wetvoorstel besproken dat verleng geeft aan 
de 'et van 14 Februari 1919, die deze ver- 
gemkkelijkt van 10 April 1890. — 3 Juli 1891, 
nopns het begeven van Academische graden, 
en rogramma der Hoogeschool-examens. M. 
De Montpellier stelt voor de gunst uit te breiden 
tot .1 degenen die zelfs buiten het leger,— 
har vaderland geholpen hebben door spioen- 
of üichtingsdienst. De wijziging wordt aan- 
genmen. — Daarna hebben MM. Van Dievoet, 
Manhout en De Bruycker nog krachtdadig de 
velwachters-belangen verdedigd.

AANKONDIGINGEN :
Notarieele en andere 0,40 per regel» 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel 

In ’t  Senaat.
Zijn ze alsan druk bezig met een wetsvoor

stel over het hervormen van de Openbare 
Weldadigheid, en ze bespreken heele reeksen 
artikels die uit een bijzondere Commissie komen; 
maar er zijn nog al eenige nummerosdie naar 
de Commissie moeten weerkeeren om opnieuw 
en nader onderzocht te worden.

De laatste artikels werden verleden Woensdag 
besproken en goedgekeurd. Misschien later, met 
tijd en plaats, zullen wij over die zaak meer 
uiteendoen.

Zitting van den Gemeenteraad
op Zaterdag 13 Februari 1922.

Na lezing van het verslag der vorige zitting 
wordt de volgende opmerking gedaan :

M. Dewaele. — In laatste zitting deed ik 

opmerken dat twee klassen van de Nijverheids
school afgestaan wierden aan de Stadsschool ; 

dientengevolge is er plaatsgebrek in de N ij

verheidsschool, alhoewel de Burgemeester het 

tegenovergestelde beweerde. Ik  zou willen dat 
mijne opmerking in het verslag opgenomen 
wordt.

M. de Burgemeester. — Ge verlangt melding 
in ’t verslag van uwe opmerking ? Er zal 

gevolg aan gegeven worden. Doch ’k herhaal 

dat de Nijverheidsschool beantwoordt aan de 
tegenwoordige noodwendigheid. Moest er te kort 

aan plaats bestatigd worden zooals ik vroeger 

zei, het noodige zal gedaan worden om erin te 
voorzien.

beäfenäen7 zijn’ vastgesteldV Van over 3 à 4  

maanden is er beloofd geweest het loon der 

nachtwakers te bespreken. Kan dit punt op 

de dagorde niet gebracht worden en besproken 
in geheime zitting ?

M. de Burgemeester. — Ik wil in geheime 

zitting over den nachtwacht spreken, indien 

de noodige meerderheid van den raad erin 
toestemt.

M. Vandenbroucke. — ’t Zal toch niet lang 

meer duren vooralleer de nachtwacht, door ’t po
litiekorps vervangen wordt ?

M. de Burgemeester. — Ik kan noch wil 

geen punten aanraken die op' de dagorde niet 

voorkomen. In  geheime zitting zal ik u den 
noodigen uitleg geven.

M. Vandenbroueke. — Ik ben hiermede 't ak
koord.

Het ve:slag wordt goedgekeurd. Men gaat 
over tot de dagorde :

W oningnood. — Politiereglement betrekkelijk 
het dempen van woningen.

M. de Burgemeester spreekt zich uit in dezer voege 

Mijnheeren,

Het eerste punt der dagorde handelt over een 

nieuw politiereglement dat het Schepenkollege aan uwe 
goedkeuring voorlegt, om het dempen van woonhuizen 
tegen te gaan.

Het voorgestelde ontwerp vloeit voort uit den 

aangroeienden woningnood.

Hier in Iseghem stonden er 3360 huizen voor 

den oorlog, en gemiddeld werden er 35 per jaav 
bijgeboimd. Hei was zeldzaam dat er ledigstaande 

huizen aangetroffen uerden, wat bewijst dat er 
toen reeds geen overvloed was.

Binst den oorlog werd het bouwen gestaakt ; 

84 huizen werden vernield - door oor logsfeiten, en 
sleehts 53 werden eropgebouwd van na den wapen

stilstand tot op heden. Bovendien werden er een 
aanzienlijk getal gedempt, hetzij om ingelijfd te 

worden in nij'verheidsondernemingen of om met an

dere woningen samengevoegd te worden tot onder
komen van één huisgezin. Het demben van woningen 

vindt vooral zijne oorzaak in de mindere kosten
die het benuttigen van oude gebouwen medebrengt 

tegenover den overdreven kostprijs van nieuwe ge 

bouwen.

Bij het einde van. 1918 stonden we reeds met 

een tekort van woningen. Bedenkt nu dat er 166 hu

welijken in 1919 gesloten werden, 196 in 1920

en 166 in 1921 dat is to zanten, 528 huwe
lijken sedert den oorlog. Moet de woningnood

afgenomen of toegenomen hebben ?

A Is men aanneemt dat het getal huwelijken 

binst den oorlog aangegaan, gelijk zou zijn aan 

het getal der huisgezinnen, die binst hetzelfde tijd

verloop ophielden te beslaan, dan zijn er zooveel 

huizen te kort als er huwelijken plaats hadden 

sedert den oorlog, ongeminderd de niet herstelde 

en gedempte huizen.



Het getal huizen waarin meer dan een gezin
SMNHMMQiBBËbï*4̂ ju.'. -

woont-,-fitör ans gerust op ten minste 500 geschat 

worden. Ik acht het overbodig uit te wijden over 

de erbarmlijke huisvesting, zoo ouder opzicht van 
gezondheid , als var, zedelijkheid waarin aldus vele 

familien leven.
Eene degelijke oplossing van een zoo netelig 

vraagsluk als de woningnood werd tot heden nog 

niet gevonden. Het stelsel der nationale maat
schappij beantwoordt niet aan ae verwachting van 

velen, en is bovendien een doodend last voor de 

gemeenten, die van nu al niet weten hoe uit hunne 

geldelijke moeilijkheden te geraken. En nochtans er 

moet hand aan 't werk geslegen worden.

Misschien toch is het oogenblik om te beginnen, 
nu gunstiger dan vroeger omdat de publieke ge

zindheid getroffen werd door de uitzettingen der 

laatste dagen. Maar wij moeten een bepaald plan 

hebben vooralleer wij tuet voorstellen hunnen vooruit 
komen.

Intusschen behoor en wij de middels te gebruiken, 

die in ons bereijt liggen om te voorkomen dat het 

getal huizen vermindere. Daarom is 't dat wij 

U gezegd reglement ter stemming zullen voorleggen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om U 

te vragen niet te verwarren tusschen het vraag
stuk van den woningnood en de gevolgen der huis- 

huurwet. Met deze wet als wapen kan het gemeen- 

bestuur maar het recht handhaven dat hem toegekend 

is, doch boven de wet kan het zich niet stellen.

Wij hebben vooreerst in de uitspraken van den 
rechter niet tusschen ie komen, evenmin in de 

uitvoering van het vonnis. Bovendien kunnen wij geene 

woningen opeisschen vermits er geene ledig staan ; 

en andere gebouwen mogen wij niet opvorderen, 
zooals blijkt uit den tekts der wet zelf, en de 

inlichtingen die wij deze week van den heer Mi

nister van Binnenlandsche zaken ontvangen hebben, 
waarin hij zegt :

« 7 ot opvordering van vaste goederen moet op 

« straffe van onwettigheid, gemachtigd worden bij 
« ministerieel besluit, en na de verschillige for

ti maliteilen voorschreven door de wet van 14 A ti

ll gusti 1920; kan niet toegepast worden op 
V gebouwen bestemd tot nijverheidsgebruik. »

Dat belet nochtans niet dat er in het lot der 

uitgezetten veel belang en kommer gesteld is ge

worden door het gemeentebestuur.

Laat ons dus als praktisch besluit uit deze be
schouwingen het voornemen maken allen hand in 

hand te werken cm ten spoedigste een begin van 

oplossing te vinden tot het lenigen van den woningnood.
Moge onze noodkreet weerklank vinden, opdat 

er eindelijk met werken aangevangen worde ten 

bate der openbare gezondheid, lot opbeuring der 

zedelijkheid, en tot bevordering van den algemecnen 
welstand.

M. de Secretaris geeft lezing van het voor

gesteld reglement betrekkelijk het dempen van 
woningen.

M. de Burgemeester. — Zijn er opmerkingen 
te maken ?

M. Dewaele. —  Dat politiereglement is al 

iets, doch er moet meer gedaan worden. In 
eene voorgaande zittiny heh ik gevraagd of 
er reeds iefS "gëÜSSh Wlörft 1 Töf "het stichten 

van eene maatschappij voor hetflbouwen van 

woningen. Ik deed opmerken dat de aandeel
houders van zulke maatschappij geen winsten 

moeten beoogen, alleenlijk hun hulp verleenen 

aan een goed werk.

M. de Burgemeester. — Zijn er nog opmer

kingen ? Ziehier mijn antwoord : Ik ben in 

betrekking met vooraanstaande personen van 

stad om plans te beramen doch met onbepaalde 

voorstellen willen wij niet voor den dag komen 
om de moeilijkheden te vermijden.. Laat ons 

overgaan tot de stemming van 't voorgestelde 

politiereglement.
M. Dewaele. — Mag het nog eens herlezen 

wonen ?
Na de lezing doet 

M. Vandenbroucke volgende opmerking : de woor

den : « zonder voorafgaande toelating van
’t Schepenkollegie » zou ik willen zien weg

vallen, ’t kan aanleiding geven om lieve vriend

jes té bevoordeeligen.
M. D 'Artois. — Die tekst is noodig behouden ; 

bijv. : iemand wil een oud huis dat bouwvallig is 

afbreken om op dezelfde plaats een nieuw huis 
te bouwen ; laat ge niet toe het oude af te breken,

’t kan een beletsel zijn dat er een nieuw komt.
M. Vandenbroucke — D it staat niet gelijk met 

huizen dempen. Een woonhuis is een bâtiment 
dat wel verlucht en in ’t droog is en waar het in 

de slaapkamers niet regent.
M. Allewaert. — Ge moet hier goed verstaan, 

de voorafgaandelijke toelating van ’t Schepenkol

legie is er noodig. Als die bepaling er nietin staat 

kan er geene spraak zijn van af te breken wat zelfs 

noodig afgebroken is.
M . Vandenbroucke. — 'k bepaal mij bij de wet.

M. de Burgemeester. —  Laat ons het voorge

stelde reglement behouden.

M. Vandenbroucke. — Kunnen er geen fabrieken 
die sedert lang ongebruikt zijn in gebruik 

genomen wonden ? Of is er geen middel zulke 
fuhripkpn tp huren en in kamers te verdeelen ?

•Ümmmmmmmm i n j i ■ i ...........

I I .  Herstelling oorlogschade besteende 
landbouwwegen.

M. de Burgemeester. — Buiten de voorloopige 
herstellingen die aan de buitenwegen gedaan zijn ge
weest, was bet noodig eens grondig dat werk aan te 
pakken. Sedert geruimen tijd was er gevraagd een be- 
grootingsstaat en lsstenboek der uit te voeren werken 
op te maken. Deze zijn nu gereed en worden aan uwe 
goedkeuring voorgelegd. Het bestek beloopt tot 
74 243 fr. en de staat der kosten tot 3 282 frank. 
Wenscht er iemand lezing van al de artikels dezer 
stukken ! Het zijn de voorwaarden die in elk werk van 
denzelfden aard voorkomen. De wegen staan uitgetee*- 
kend op het plan, en behelzen al de graviers die in 
de voorgeschreven voorwaarden en met tusschenkomst 
van den Staat gelegd zijn geworden

Aangezien die werken dienen moeten tot herstel 
van oorlogschade hopen wij dat zij zonder kosten voor 
de stad zullen kunnen uitgevoerd worden.

Qoedgekeurdzondernoemensweerdige opmerkingen.

I I I .  Elektriek.

fabrieken te huren en in kamers te verdeelen ?
IVF, de Burgemeester. — Veel voorstellen heb ik 

aan e genaars van ledigstaande fabrieken gedaan. 
Niemand is bereid om te verhuren maar wel om 

te verkoopen.
M. Detvaele. — Voorde fabriek Paret vraagt men 

85.000 fr. Er kunnen 5o woningen van gemaakt 
worden.‘t Ware wenschelijk dat de stad dien ei

gendom kocht om er huizen van te maken.
M. D ’Artois — Doet er dan nog zooveel duizen

den bij om er een bewoonbaar gebouw van te maken.
M. D'Hondt. — Wij zouden dit geld veel nuttiger 

kunnen besteden. Met zulk een somme te beleggen in 
in eene maatschappij hoeveel toelagen zouden wij 
daarbij niet kunnen bekomen om evenveel en meer 
geheele en nieuwe en gezonde woningen te bouwen ! 
Kom toch niet alt ijd voor den dag met voorstellen die 
de menschen verblinden, en diegij weet dat ze niet en 
kunnen uitgevoerd worden.

M. Dewaele. — Ja H ware inderdaad nog beter.
M de Burgemeester — Laat ons de bespreking in- 

koiten en tot de stemming overgaan.
Met algemeene stemman wordt het politiereglement 

aangenomen.

a) Reglement van beheer.,
M. de Burgemeester — Aan elkeen der leden is 

een afdruk van dat reglement besteld geweest om U 
toe te laten hetzelve te overzien en desnoods verbete
ringen te kunnen voorstellen. Vroeeer werdan h1 de 
verrichtingen van geldzaken voor den elektriek door 
den stadsontvanger gedaan, en daardoor stond het 
beheer van dezen belangrijken dienst niet klaar ge
noeg afgeteekend Wij willen alles wat met den eiek- 
triek betrekking heeft in eenen afzonderlijken diei st 
vereenigen roet een afzonderlijk boekhouden. Daaren
boven weuschten wij de bevoegdheid van de elektri- 
citeits-commissie nader om te schrijven en te bepalen, 
zoodanig dat de begrooting en rekening door bet be
heer opgemaakt aan uwe goedkeuring zal onderworpen 
worden, zooals zulks het geval is met denjDisch 
en de Godshuizen.

M. Dewaele. — Ik stel voor dat er een werkman 
uit het elektriek gesticht deel zou maken van het 
beheer.

M. dt Burgemeester. — Het voorstel van M. De
waele kan ik niet bijtreden, omdat het ingegeven 
is door eenen geest van kritiek. Ik vraag mij af 
waarom dat wel noodig is. Het ware alsof gij eenen 
controleur wilde zetten op de hielen van bevoogde 
menschen die hunne hulp belangloos en onvergeid aan 
den dienst der elektriciteit verleend hebben.

M. Vandenbroucke. — Zouden er ontslaggevers 
zijn indien er een werkman in ’t beheer ware, wel 
omdat het een werkman is.

M. de Burgemeester. — Zeker neen, want ’t zou 
mij verwonderen indien er in de twee leden die Gij 
te benoemen hebt geen werkman ware, doch de bedoe
lingen var. M. Dewaele is geheel anders en kan maar 

goed zijn tot het stichten van misverstand.
^M . Dewaele. — Een werkman erbij van de fabriek 
zelve ware toch nog beter om zijn kennissen in ’t be
stier te benuttigen.

M. de Burgemeester. — De bestuurder der elektri
citeit maakt deel van het beheer, on deze heeft toch 
zeker wel de kennissen van een vakman.

M. Dewaele. — ’t Kan gebeuren dat een 

werkman beter op de hoogte is dan den be
stuurder zelf.

M. Allewaert. — Een Ingenieur maakt deel 

van deze Commissie, is dat op technisch ge
bied niet voldoende ?

M. Vandenbroucke. — Noch ik noch Dewaele

hebben nooit getwijfeld aan hun bekwaamheid, 
dc-ch m v*v>tcii iucci Qiiii een, i ïmi met ■* vu

verwijte gezeid maar in ’t algemeen hebben 

Burgemeester en Schepenen niet meer verstand 

van elektriek dan een olifant van pianospel.

M. D ’Artois. — Zeg liever dat het niet 
volstaat met draden te kunnen leggen om te 
kunnen beheeren.

M . Dewaele. — W ij gaan een demokratische 

weg op en zien meer en meer de werklieden 

in  het bestuur van regies komen, kunnen deze 

altemets geen goede raad geven als er iets 
hapert aan het innerlijke van een machien ?

M. Vandommele. — Welke leden maken er 

nu reeds deel van den beheerraad ? hoeveel 

gemeenteraadsleden zullen er in ’t geheel deel 

van maken en is den beheerraad reeds samen
gesteld ?

M. de Burgemeester. — Eerst na de goed

keuring van het reglement zal de beheerraad 

samengsteld zijn. Nu reeds zijn twee gemeen

teraadsleden in het voorloopig beheer en tvee 
zullen er onmiddelijk aan toegevoegd wordm.

Alles : het opmaken van begrootingen re
keningen enz. is onder toezicht van den ge

meenteraad ; de beheerraad is de lastdrager en 

kan maar uitvoeren wat op voorhand door een 
gemeenteraad goedgekeurd is. Verders heft 

de Schepen van regies het toezicht over de 
dagelijksche zaken. Onder alle opzichten mo«gt 
ge geheel gerust zijn.

M. Allewaert. — Twee kwestiën wil ik her 

scheiden : i c met het voorstel Dewaele ga ik 
niet ’t akkoord doch ten tweeden zal het in 

vele gevallen goed zijn den werkman te hoortn.

M. D'Hondt. — Er zijn 7 werklieden in 
den gemeenteraad, er kan gemakkelijk en 

van in genoemde Commissie gekozen wordm.

£ijn de werklieden in ’t een of ’t ander beia- 

deeligd ze kunnen en mogen klachten indießn 

hij hun groep die ze zal verdedigen.

M. D 'Artois. — Moest het gebeuren dater 
met den tijd opene plaatsen zijn dan kan er 

altijd eene oplossing gevonden worden lie 
elk end-een voldoet, maar ge moet rekenig 

houden van bewezen diensten en bestaaile 
toestanden.

M. Vandommele.g— Als we een werkman wilen 

we zullen er een stemmen ; voor ’t oveige 
stel ik m ij't akkoord met M. D ’Artois.

Het reglement wordt met algemeene stemren 
aangenomen.

I I I .  Verbinding en verbruik.

M. de Burgemeester. — Het reglement silt 
de voorwaarden vast voor dè verbinding er 

inwendige inrichtingen met het net. Zijn er 
opmerkingen ?

M. Dewaele. — Een vraagsken, zie art. o. 
Indien iemand hem wil overtuigen of zijn Co|p- 

teur regelmatig werkt, moet hij daarom 2cfr. 
betalen ?

M. de Burgemeester. —  Dit is slechts onite 
vermijden dat er nuttelooze onderzoeken zouen 
aangevraagd worden.

M. D ’Artois. —  Hoe wordt art. 9 verstaa ?

M. de Burgemeester. — Onregelmatigheden in 
’t aanteekenen van den compteur worden ge
woonlijk door den geldomhaler bestatigd. Bij 

onregelmatigheden wordt het verbruik even 
redig gerekend op de vroegere maanden.

M. D 'Artois. — 't Ware wenschelijk kon 

de stand van een compteur en het verbruik 

op het ontvangstbewijs aangeduid worden.
M. De Jan. — Ja, maar er waren nog 

vele gedrukte ontvangstbewijzen in voorraad, 
nu is deze omtrent uitgeput. In 't toekomende 

zullen er de cijferstand en ’t verbruik op ver

meld staan ; terzelvertijd zal er gezorgd worden 

om de fransche boekskens met het technisch 

reglement te vervlaamschen, en de verbruikers 

zullen een afdruk van het reglement bekomen.
M. Dewaele. — Ik heb hooren zeggen dat 

er verbruikers zijn die een compteur geweigerd 
hebben.

M. de Burgemeester. —  Iedereen is verplicht 
een compteur te aanveerden ; ’t is in ons we- 
derzijdsch belang.

M. Allewaert. — Zullen er genoeg comp
teurs zijn ?

M. de Burgemeester. — Omtrent al de ver

bruikers zullen er een hebben en het tekort 

zal aangevuld worden, zoodra de middels het 

toelaten. Met algemeene stemmen wordt het re

glement van verbinding en verbruik aanveerd.

C. Huurprijs en verbindingskosten-
M. de Burgemeester.— W ij zijn noodgedwongen 

(Jen huurprijs van de compteurs te verhoogen 

te weten i.5o  fr. tot 5 ampères — 2,2 5 fr. 

tot 10 ampères — 3.00 tot 25 amp. — 4.00 
fr. tot 5o amp. — De nieuwe prijzen die 

voorgesteld worden, zullen nauwelijks toereikend 

zijn om de intresten en jaardoodingen te beta

len. Wat de prijs der verbindingen betreft, 

vroeger was deze gesteld op 5 fr. Sedert zijn 

de loonen vervijfdubbeld. De Commissie stelt 

voor de verbindingskosten op 20 fr. te brengen, 
voor de verbruikers die langs de leiding wonen.

M. Dewaele. — ’k zou veel verbindingen willen 
doen aan 20 fr.

M. D ’Artois. —  Als ze al in dezelfde strate 
liggen misschien.

M. de Burgemeester. — Zijt gerust, als de prijs 
op 20 fr. gesteld is t en is niet met het doel 

om winsten te doen. Rekent maar eens na. 

Die van de 1 iding verwijderd wonen betalen 

daarenboven de kosten van de bijgevoegde 
leiding.

M. Dejonghe. — Ik zou juister willen inge

licht zijn over eenige punten alvorens dit re

glement te stemmen, bijvoorbeeld over- de 
juiste kosten van bijgevoegde leidingen, ver
bindingskosten enz.

M. de Burgemeester. — Door uit te stellen 

tot eene volgende zitting zoudt ge de stad 

berooven van verschillige duizenden franken 

inkomsten. Het voorstel is naar mijn inziens 

genoegzaam toegelicht om er over te stemmen. 
Links en Rechts. —  Laat ons maar stemmen. 

Dit reglement wordt algemeen goedgekeurd.

TV — RAlocting \/p1 r\’o
M. de Burgemeester. — Op het project dat 

ge allen ontvangen heb is er geen prijs in
gevuld. De commissie stelt een taks van 3 fr. 
voor en dat voor een termijn van 2 jaar.

Zij stelt ook voor art. 6 te wijzigen als 

volgt : De oorlogsverminkten zijn van deze 

taks vrijgesteld en de oud-strijders zijn ont
slagen van de helft ; verders in art. 7 , wordt 

de boete voor elke overtreding op 2 5 fr. 
gebracht.

Als bewijs van betaling zal een gemerkt 

lood op het gewone plak aangebracht worden.

M. Vandommele. — Kan het niet zijn dat alle 
werklieden die bijvoorbeetd een been verloren 

hebben of slecht te beene zijn van de taks vrij 
gesteld worden ? Die menschen gebruiken den 
velo uit nood.

M. de Burgemeester. — In princiep is uw 
gedacht goed, maar zal de toepassing niet al 

te moeilijk zijn ? waar zal de vrijstelling be
ginnen en eindigen ?

M. Allewaert. — Burgerlijke oorlogsverminkten 
komen hier ook in aanmerking ?

M. de Burgemeester. — Natuurlijk.

M. Dejonghe. — De velotaks en staat mij niet 
aan, voor de provincie 10 fr, en 3 fr. voor de 
stad is r3 fr. Dat is te veel. Zal dat niet na- 
deelig zijn voor de velomakers ?

M. de Burgemeester. — De provincie vindt in 
deze taks eene goede bron van inkomsten. Het 

is in alle geval de stadstaks nietdie overdreven is.
M. Dewaele. — Hoe zult ge vreemdelingen die 

hier komen werken voor deze taks aanslaan ?
M. de Burgemeester. — Vreemdelingen kunnen 

niet aangeslagen worden voor onze gemeentebelas
ting.

M Vandommele. — Ik houd aan mijn voorstel 
dat men schijnt van kant te laten. Mijn voorstel 
laat ik niet los ; ik zou willen weten wat gij er 
gaat mee doen.

M. D Artois. — Geef een tekst van toepassing, 
b. v. alle personen die uit oorzaak van verminking 

I of verlamming in de onmogelijkheid zijn zich naar 
hun werk te begeven zijn van deze taks ontslegen.

Aangenomen met algemeene stemmen uitgenomen 
M. Dejonghe die zich onthoudt.

Belasting Autos.

M. de Burgemeester. — De wet van 2 September 
1913 geeft aan de gemeenten het recht 25 opcen
tiemen per fr. taks op de autos en andere motor
rijtuigen te leggen. Volgens den omzendbrief van 
22 Nov. 1921 van den heer Gouverneur der pro
vincie, wordt voorzien dat er later 50 opcentiemen 
zullen toegelaten worden, doch tot nu toe is er 
nog niets besloten. De rijksontvanger is met de 
inning van deze taks gelast. Dus hebben wij geen 
bijzonder reglement noodig.

M. Allewaert. — Hoeveel taks betaalt een auto ?
M. de Burgemeester. — Er zijn verschillige 

categorien.

M. Allewaert. Zal de opbrengst minder zijn 
dan er vroeger voorzien was ?

M. de Burgemeester. — Ja, veel minder.
M. Vandenbroucke. — De opcentiemen zijn 

bepaald op 25 0/0. Moest de staat deze taksb.v. 
op 50 0/0 brengen, zouden wij onmiddelijk onze 
besluiten kunnen wijzigen ?
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M. de Burgemeester. — Laat ons beginnen met 
de middels die ons ter hand gesteld zijn. Later 
kunnen wij ons naar de omstandigheden schikken. 

Met algemeene stemmen aanveerdt.j

Mobilair.

M. de Burgemeester. — Door de wet' van 28 
Aug. 1921 zijn de gemeenten gemachtigd 40 op
centiemen per frank te leggen op de taks geheven 
door den staat op de weerde van het mobilair.

M. Vandenbroucke. — Waar begint, scheidt en 
eindigt dat?

M. de Burgemeester. — Op de waarde van de 
meubelen met vrijstelling van een bepaald maximum. 
De wetgever is voornemens deze waarde te berekenen 
op 10 maal de huurwaarde van het huis dat men 
bewoont.

Aanveerd mot algemeene stemmen.
De belasting op de voorgevels wordt verdaagd tot 

de naasto zitting.

P u n t  5. Stichten fonds der meestbegaafden.
M. de Burgemeester. — Het stichten van het 

fonds der meest begaafden wordt ons opgelegd door 
de wet van 15 Oct. 1921. Het doel van dit fonds 
bestaat in het verleenen van studiebeurzen aan de 
kinders van onbemiddelden, die zich onderscheiden 
door hunnen bijzonderen- aanleg tot de studie. 
Alzoo wordt hun den toegang tot hoogere trappen 
in de samenleving mogelijk gemaakt.

De toelagen der gemeonten zijn bepaald als volgt : 
0,10 fr. per inwoner voor ’t jaar 1923 
0,15 » » » 1924
0,20 » » » 1925
0,25 » » j> 1926
0,30 » » » 1927
Het fonds kan op drie manieren ingericht worden. 
Eerst als gemeentelijk fonds voor gemeenten van 

ten minste 20 000 inwoners ; dan als tusschenge- 
ineentelijk fonds voor verschillige gemeenten van 
samen minstens 20.000 inwoners, en ten derde als 
Provinciaalfonds, waarbij men ambtswege aange
sloten wordt als men verwaarloost eene der twee 
eerste manieren te kiezen. Wij hebben inlichtingen 
genomen bij de verschillige schoolhoofden van stad. 
Deze zijn van meening dat het best ware een 
tusschengemeentelijkfonds te stichten. Ook hebben 
wij eenen oproep gedaan aan de burgemeesters 
van ’t omliggende ; eenige hebben hunne bijtreding 
beloofd voor een tusschengemeentelijkfonds.

Wij vragen u het schepencollegie te bemachtigen 
in overleg met onze geburen een tusschengemeen
telijkfonds te stichten.

M. Allewaert. — Deze studiebeurzen zijn niet 
voor hoogere maar wel voor middelbare studiën 
nietwaar ?

M. de Burgemeester. — Natuurlijk.

We hebben twee vragen te beantwoorden :

Zullen wij het fonds der meestbegaafden stichten, 
en geeft gij aan ’t schepenkollegie opdracht om 
eene overeenkomst met de gemeentebesturen van 
’t omliggende te sluiten. Deze overeenkomst wordt 
in hare bepalingen geheel door de wet voorzien, 
en wordt daardoor kort en eenvoudig.

M. Dewaele. —- Indien uwe ondernemingen
tot het stichten van een tusschen gemeentelijk 
fonds zouden mislukken zal er dan een gemeen
telijk fonds gesticht worden ?

M. de Burgemeester. — Dit kan niet omdat wij 
geen 20.000 inwoners tellen maar ’k ben over. 
tuigd dat verschillige gemeenten zullen meedoen- 

M. Vandenbroucke. — Het zal -geestig zijn als
nr»7P worlrmnr»ajr*ï»£pon<3 zullan advocat of docter
kunnen worden !

M. Vandommele. — Nog zoo zeere niet !

M Allewaert. — De studiebeurs is voor mid
delbare studiën, maar voor hoogere studiën bestaan 
er afzonderlijke stichtingen die studiebeurzen geven 
en alzoo den weg open zetten voor deze die een 
goed gebruik maken van het fonds der meest be
gaafden dat wij stichten.

Er wordt met algemeene stemmen besloten tot 
het stichten van een tusschengemeentelijk fonds.

Geheime z ittin g .
1. De Heeren D’Artois en Vansteenkiste worden aan

geduid als leden van den beheerraad van het electri- 
citeitsgesticht.

2. De dienst van het ophalen der vaartbrug bij 
Emelghem-plaats wordt geschorst, daar de gemeente 
Emelghem sedert 1 Februari in de kosten niet 
meer tusschenkomst, en de staat weinig neiging 
toont om de noodige werken te doen uitvoeren.

3. Het ontslag van M. Wallaert wordt door den 
Voorzitter medegedeeld.

4. Verder werd nog gesproken over de nacht- 
politie naar aanleiding der vraag van M. Vanden
broucke.

Om 7 ure gaat de vergadering uit een.

Ons Gildeleven.
Vrouwenbond.

Morgen Zondag, 26 Februari, om 4 ure in 
« Ons Gildenhuis » groote algemeene vergadering.

Dagorde : 1. Zang in koor, door'de vrouwe
lijke leden der zanggilde. 2 Voordracht, over 
Huishoudkunde, door Mej. Feyaerts, bestuurstes 
der Huishoudschool. 3 Liederen, door meisjen 
uit den bond. 4. Voordracht, door Eugee. 
Vandommele, voorzitter van den propagandaclubl 
5. Het « Lied van den Yzer » door Camie 
Drubbsls, bestuurder der zanggilde.

Wederom dus hebben we getracht onze ver
gadering, niet alleen nuttig maar tevens aange
naam te maken. Daarom mag geen enkel lid 
dat eenigszins weg kan afwezig zijn, iedereen 
make propaganda en brenge een nieuw lid mede, 
want ditmaal moet de glazen zaal gansch vol zijn.

Denkt niet dat de vergadering te lang zal duren. 
Om 4 ure stipt zal ze beginnen om te eindigen 
om 5 1/2,

Burgersbond.
Maandag avond 6 Maart wordt er een alge

meene vergadering gehouden voor de leden van 
den Katholieken Burgersbond.

Toekomende week worden nadere toelichtingen 
gegeven. Van nu echter kunnen de leden reeds 
zorgen zooveel mogelijk alle belet voor dien 
avond uit den weg te ruimen.

Voor de Werklieden.
Propagandaclub. — Op Maandag 27 Februari 

is er geen vergadering.

Zangm aatschappij. —  Zondag 26 Februari 
’s voormiddags gewoone herhaling. Merkt op : 
De aangekondigde herhaling voor de mannelijke 
afdeeling op Zaterdag avond zal geen plaats 
hebben.



Studiekringen. — Woensdag 1 Maart om 6 1/2 
uur. Studiekring St. Maria.

Donderdag 2 Maart om 7 1/2 uur studiekring 
Benedictus XV.

Tooneel- en Zangm aatschappijen. — Op
Zondag 5 en Maandag 6 Maart prachtig Tooneel- 
feest in de Feestzaal « Ons Gildenhuis » Het 
drama « Karina Adinda » is een prachtstuk dat 
overal veel bijval heeft, om het eigen leven, 
zeden en gebruiken van het Javaansche volk, 
die er in weergegeven zijn. Daarbij hebben we 
nog het blijspel * Meirozeke ». Gezien nu onze 
zaal prachtig zal ingericht zijn, en allen uiterst 
gemakkelijk alles zullen zien en verstaan, ver
hopen wij, dat wij waarlijk een succes zullen 
mogen boeken voor onze eerste feesten.

Het begint den Zondag om 4 uur en den 
Maandag om 6 uur. Kaarten zijn iederen dag 
te bekomen van af 7 1/2 uur ’s avonds in de 
Feestzaal, alsook den Zondag voormiddag van 
10 tot 11 uur en bij de spelers.

St. ra io ’s Turners
Morgen, 26, te 5 uren, en Maandag 27, te 

7 uren, viert St Tillo’s Turners-club uitsluitelijk 
voor de Eereleden en hunne huisgenooten. Het 
Bestuur herinnert wat op de uitnoodigingskaarten 
te lezen stond : « Geen plaatsbewijzen worden 
gegeven als ’t Feest zal beginnen, en zonder
— voorafgaandelijk afgehaald — plaatsbewijs 
komt niemand binnen in de zaal.

De Eereleden zullen, om alle onaangenaam
heden te vermijden aan ’t Bestuur, hunne plaats
bewijzen voor de tw ee Avondfeesten willen 
afhalen, morgen Zondag, in de Congregatiezaal 
vanaf 9 tot 10, en 11 tot 12 uren.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN:

Florent Heldenbergh, zv. Joseph en Julia 
Buyse. — Maurice Vandommele, zv. Arthur en 
Alice Cattry. —  Cecile Vanhaverbeke, dv. Odo 
en Silvia Callens. — Lucien Bourgeois, zv. 
Joseph en Cyrilla Delaey. —  Laura Vannieu- 
wenhuyse, dv. Odiel en Martha Horré. — 
Marie Durieux, dv. Cyrille en Blanche Vercruysse.
—  Paula Terryn, dv. Valère en Césarine Maes. 
Maria De Blaere, dv. Josué en Julia Tytgat.

STERFGEVALLEN :

ERomania Deleu, rentenierster, 76 j. wëd. 
2duard Reynaert. — Julia Dekimpe, bottienstekst.
1 1/2 j dv. Polydor en Maria Desmet. — 

Maria Verledens, 9 m. dv. Jerome en Euphrasie 
Haerens. —  Andre Tack, 10 m. zv. Camiel 
en Marie Martin. =  Stephanie Vermeersch, 
huish. 68 j. echt. Augustus Deplae. — Martha 
Horré, huish, 21 j. echt. Odiel Vannieuwenhuyse, 
Raymond Lafere, 6 m. zv. Michel en Julia 
Bourgeois.

HUWELIJKEN:
Alidor Vandeputte, borstelhoutm. 34 j. en 

Julienne Bourgeois, bottienstekster, 35 j. — 
Julien Demaegt, borstelm. 24 j. en Julienne 
Vanbeylen, vernister, 21 j. — Camiel Pattyn, 
schoenm. 38 j. en Magdalena Verstraete, fabriekw. 
27 j. — Joanus Demeulemeester, handel. 25 j. 
en Bertha Bourgeois zb. 27 j. — Prudent Peere, 
staatscommissaris, 30 j. en Julia Crochon, bij

zondere, 30 j.

Te koop eene zeer goede Kapmachien
met balancier, dienende voor schoenfabrikant, 
système Nailloux-Paris. Zich te wenden ten bureele 
van ’t blad.

Kantoor van den Notaris 

L E  CORBESIER te ISEGHEM

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. a. 839b.

B. Een WOONHUIS met afhankelijkheden en me
egaande erve. Wijngaardstraat n. 16, sassen 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. 
’s jaars, 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. 236 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 op art. 5 der wet van 14 Oogst 1920.

Z ittin g en  :
INSTEL op Dinsdag- 28 Februari 1922,
TOESLAG op Dinsdag: 14 Maart 1922, telkens óm 

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

1/2 o/o INSTELPENNING.

Om uit onverdeeldheid te treden.

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

heden gebruikt voor W inkel
Marktstraat, I I ,  ISEGHEM

De Notaris L E  C O F tB E S IE R  te
Iseghem, zal openbaar verkoopen :

STAD ISE G H E M

Een WOONHUIS met afhankelijkheden en medegaande 
koeren hof samen groot 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 Garpentier-Hamman, zuid de Maatschappij, “ Ge
broeders Grillet „ en Heer Henri D’hoogbe.

Vrij met i April aanstaande.

Z IT T IN G E N  :

I N S T E L  D in sd a g  7  M a a rt 1 9 2 2 ,
in de herberg St Hilonius, bewoond door Heer 

Frederik Kerckhof.

T O E S L A .G  D in sd a g  2 1  M a a rt,
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 koopers worien vriendeüjk verzocht zich te voorzien 
vam hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

Zenuwachtigheid 
Uiterste Zwakte

Slapeloosheid en dyspepsie—Verntoeinis van vijf jaren strijd. 
Geheel e i  gansch genezen door de Dr. Casseli’s Tabletten.

M. Ernest H . Carr, 173, Dawlish-road, Ley tost. 
London, E.10, zegt De "vermoeinis aan cïö 
welke ik gedwongen was en de pijnen die ik 
gedurende v ijf jaren oorlog heb uitgestaan 
deden, dat wanneer ik op het cogenblik van op 
voet van vrede gebracht te worden, m ij verr.wakt 
en krachteloos gevoelde en mijne zenuwen ziek 
waren. D it geval verergde toen ik te huis 
gekomen was, ik was eene oprechte zenuw ich
tige wrak geworden, kon m ij niet stil houden al 
was ik zoo zwak dat m ijne wankelende beenert 
m ij niet houden können. Ik  had gedurig hevig ', 
hoofdpijnen. m ijne slaaprust wierd dorr Tnacht- 
merries bezocht, mijne maag ver draag d« nipt 
het minste voedsel en zoohaast ik geëien had. 
voelde ik pijn.

“ Zoo duurde het vele .maanden, toen ik 
dachte de Dr. Cassell’s Tabletten te beproeven. 
Op hèt einde van zeer korte tijd  de ^tui: üi 
voedsels die ik innam  m ij niet meer lijden en 

ik sliep beter. Sedert verbeterde m ijne gezondheid snel, m ijne zenuwen wierden
sterk «V» nooit had ik geene sleahte s pij s verte er ing meer. Heden ben ik goec
gezond.”
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M a is o n  i.o u if i S ande rs , 22 , R u e  de ia  G la c ie r s , B russe l.

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

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; W YFFELS, Brugstraat, 53.
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Huileries VAN DE 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 siège 
social à Iseghem, conformément à l’article 34 des 

statuts de la société.

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TWEE -  
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den’ Vierweg. —  Onmiddelijke 
in genottreding. —  Zieli te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

Kantoor van den Notaris C. Tommelin te 
Cortemarck.

OVERSLAG : Donderdag 9 M aart 1922, om
1 1/2 ure namiddag in het Hotel de l’Yser te 
LICHTERVELDE van .

Gemeente EMELGHEM, Vijfwegen.
5 schoone

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

Slechts ingesteld fr. 26.700 fr.

TJit ter lxancl -te koop

m NIEUWG3MAAin[E WOONHUIZEN
m et -medegaande erve 

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

van ’t blaä.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Péhchystraat, 38 ISEGHEM
B r ille n , P in c e -N e z , B a r o m e te r s

J u m ellen , V e r r e k i jk e r s
Wij 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, brillen te geven 
die hunne aogen 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 

.iiuize.

Boter en Melkwinkel

ed. stragI ër b̂ourgeois
Rousselarestraat, 164, ISEGHEM.

MOEDERS wilt gij kloeke en gezonde kinders 

kweeken koopt YOGHOURT -NUTRICIA. — Deze 
melk is van allerzuiverste en beste hoedanig
heid en uitsluitelijk bereid voor kinders en 
zieken.

De uitslagen door het gebruik van YOGHOURT 
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 produkt 
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.

U IT  T E R  H A N D  T E
een

WOONHUIS l e t  HOF
kunnende dienen vooivW .NK L

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

Molenstraat, n. 4.

TE KOOP bij A lbert  LARI DON, 
Hondekerjsmolen, 10 :

1 2  Hennen van 1 9  2 0  
16 Hennen van 1921  

en 2  Hanen

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en ïngelegde Haring

mj isii h M M i - m m
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vatïlandeghenï-Bebaeglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM

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

Zijden en Witgoedartikelea
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Â. Moenaert-Noppe
2 9, Rousselarestraat, ISEGHEM

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 g m te r e  uitbreiding aan mijne 
zaken te geven, kom iic mij volledig in te richten in 
OPTIEKARTIKELEN t. [. z. dat bij mij voorlaan te 
verkrijgen is al wat past aan een MODERNE OPTIEK- 
WINKEL, zooals brillen en pincenez in alle meta
len, smaakvol afgewerkt, van de nieuwste am eri- 
kaansche modellen tot den gewonen werkersbril. 
Glazen dei 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. 
Oogmeesteas, in 24 uren afgewerkt en geleverd. —  
Koop dus geene brüten meer aan rondleurders dia 
niets doen dan uwe oogen vermooschen.

Er is ook in magazijn een volledige keus van
brillen voor M otocyclisten, Steenkappers, Hout- 
draaiers, S lijpers, enz.

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

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

Alcoolmeters, Naphtewegers, enz.

Dit alles aan zeer voordeelige prijzen.

Sedert enkelen tijd, heb ik mijnen winkel groots- 
lijks vermeerdert van KUM3TZILVERWERK- Ge zuil 
er alle bestaande nieuwigheden kunnen verkrijgen. 
Specialiteit van Geschenken voor Doopen, Eersts- 
Communie, 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 g ou i, z ilver, t itre  fix, 
doublé, nikkel, Alpacca. —  Rouwartikelen. 

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

VERWISSELING. -  HERSTELLINGEN.

C R É D I T  F O NC IER  D ’A N V E R S
HULPHOTS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naaailoaze Maatschappij — Kapitaal 8 00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  7°
2° op term ijn  van een ja a r 4 .50  °/°
Langar te rm ijn  volgens overeenkom st.

4. Bankrekeningen : zander 3a  »kloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° /0 
3 ' op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 ° 0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4 .5 0 %

A A N K O O P  en V E R K O O P  van Fransch, SDgelsch en Ameriiaansch Papier
aan da vooriaaligsta 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 Iseghem. 
Leden : Paul S C H O T T d  Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in gsneeskunda Rumbake,
Eugène V tR H A M tö E  dokter in geneeskunde Iseghem.

VER W  ARMIN GSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A.lle slach -van buizen. Autogène-Soudure

IN STELL ATI EN' BADEN EN STORTBADEN

Werkhaizen DEIiGOUf^T , 44, Zaidlaan, Brussel
Telephone 5554. Plans, Uestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



H U I S

J. Vaolandegbem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
M . O . B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.

CORSETS

BRUXELLES

M EN VRAAGT voor klein huisgezin-rent e- 

teniOTs E e n e  g o ed e  M a a rt, katholiek, 
kunoende twee koeien melken — goed loon — 
oftewel 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, 
Bmgelette, bij Ath (Henegouwen).

M e n  v ra a g t N a a ister ,  een weinig 
den stiel kennende, bij G. V A N K E IR SB ILC K , 

te Cachtem, bij de plaats.

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

Men vraagt eene goede Meid
van 20 à 3 o 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 

laopende vuur, — Adres ten bureele van ’t blad.

Oamevelo te koop
bij Remi LED0UX, de Pélichystraat.

'  Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 
Inlichtingen ten bureele 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 zich wenden tot den Her A l o i s  

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

de letters PAX - postliggende te Brugge.

Rumatiekiijders! 
LIJD T N IE T  M EER

ELIXIR * o T

pHILlPP̂ J

? Geneest

OS

J I C H T

RUMATIEK
WAT UW LIJDEN WEZE

De E LIX IR  P H IL IP P A R T \
v e rzeke rd  U de sne lle  
en vo lkom ende gen e z in g

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË :
268, d’A v r o y l a a n ,  LUIK 
e i ia 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 prijzen.

SP ED IGE E N  TROUWE BED IEN IN G . 

In 't  groot en in ’t  klein

bii

Alex. Roose-Vuylsteke
D~ £ £UC££TRAAM 2’ ISEGHEM.recht over St Huomuskerk

Pianolessen ten huize
- Zich wendsn bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem
TE BEKO M EN  BIJ

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

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

Mans- en K iaM os to io nen  op Maat
V E R ZO R G D  W E R K  

Z E E R  V O O R D 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.

A .  Lambert-Werbrouck
0. L. W ouw straat, ISEGHEM

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Oamen en Kinders.
Voor Damen van 45  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN  MEER.

Xn wolle Q-abardine B S F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — Dubbel Sterk  
"W”estminster Stout 

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

HANDEL in KOLEN.

Ä. Oevos-Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130. ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regalmatigen Wekelijkschen

VERVOERDIENST OP GENT.
VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 

te 10 ure u it ISEGHEM.
VERTREK u it GENT den DONDERDAG 

middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  -  EN  ZEKERE BED IEN ING  

MATIGE P R IJZE N .

Doctor II. Van Quaethem

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

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

i
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Gepreste Cimentbuizen op alle wijden M

CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud 1
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .  %

I  Ämand D e n y s - J l o e h e p i e d f
Dweersstraat, 17, ISEGHEM jt

G. H O E T - A N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt hot 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, dóór 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezicktaanduider 
goed onderzocht wordt, die o us juist 
het nummer van ’t gezicht aaa'iuid, 
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 uitgelezens 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 concureutieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met lijae monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKEßPßIJZEN.

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

GERVI4IN H3ET reist niet maar, doch is alle dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Garmain Hoet-Anne, St Amandsiraai 3, tegan da Müordstraat, fïaussaiare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

ns £ p p  p g

7Rr.DE »«RH pee.

C E S
JVS CONTIENNENT  AUCUN O P IA C É  . NARCOTIQUE 0\) ÇOYsOW 

ELLES SONT PARFAITEMENT SNOFFENSVTOS 
MÊME POUR LES PERSONNES LE PU]8 DÉUCMÏ.S

Pilules pour les Reins et la Vessie,
Ces pilules agissent également sur le foie.

|E!!es ne sont véritables accompagnées de cette signature,

Croydon, London, Eng.

coPVBiSMT nes.

was voldoende voordien jieke le geneden
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol

doende was cm geheel zijne nierziekten te genezen. Hij is verzekerd 
dat degene die lijden van nier- of blaasdriften, van welke natuur ze 
ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Wanneer 
gij de pillen de W itt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, dat uw 
water modderig en blauwachtig is. Dit geval is een bewijs dat de 
pillen onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door het reinigen 
van elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
zullen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing.

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :

« Ik  heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken.
» voor het geneesmiddel « De W itt Pillen » waarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 
» leed.

» Sinds meer dan één jaar, leed ik van rheumatisme der maag en 
» nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik gansch genezen.

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

Indien gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

BOEKDRUKKERIJ

STEENDRUKKERIJ

PAPIERHANDEL

Rousselarestraat, 97

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

Gesticht in 1870

De Beste Remedie in de Wereld voor

R he um a tie k , 
H e up  J ic h t, 
Lenden  J ic h t , 
Z w a k k e  Rug ,

B laason ts tek ing ,

S teen in  de  B laas , 

G ravee l,
J ic h t ,

R u g p ijn ,
"V 6riïiocid li6iQj 
Meeste vo rm en  v an  
B laas  A an d o e n in g

De Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den prijs van 5  f r a n k  de kleine flesch en f r .  7.50  do groote flesch, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine beyat.

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

Verkocht te Is e g h e m , bij V e r h a m m e ,  13, Marktstraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat; L a le m a n ,  2, Bru^str.

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

W W

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S 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 EDM . M O R E L  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.


