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Van eleclrieke dingen.
Gij hebt* zeker nog wel van die kleine bo- 

bijntjes gezien waarmee de jongens die elek
triciteit leeren zoo geerne spelen ?

Ze bestaan uit eenen kern in ijzer een ijzeren 
spilleke, of liever, nog een bundeltje ijzerdraad.

Daarop zijn drie vier lagen oversponnen 
koperdraad gewonden, draad b. v. van 1 mm. 
doorsnee. De twee einden van dien draad 
liggen vast, ’t eene aan eene elektrieke cel 
of pile, ’t ander aan eenen stroomsluiter ofte 
interruptor die tamelijk wel gelijkt aan een 
electrieke bel waarvan de bel zou weggenomen 
zijn en maar het davertoestel gebleven, om 
den stroom rap te kunnen onderbreken. — 
Van daar gaat het tweede einde van den dikken 
draad naar een anderen pool der cel.

Boven die klos met dikken draad wordt nu 
fijnen draad gewonden, ook oversponnen, van 
b. v. 0,1 mm. wel twintig tot honderd en 
meer windingen volgens de kracht die men 
wil hebben. De twee uiteinden van den fijnen 
draad worden vastgemaakt aan twee klem- 
schroeven, die aan de twee uiteinden der 
spoel op het houtwerk'gevezen zijn

Legt nu aan die twee klemschroeven elk 
eenen draad met een handvatsel, en houdt 

dat vaste.

Van zoo de stroom der elektrieke cel door 
den dikken draad door kan zal er in den 
fijnen door invloed ook eenen stroom ontstaan 
die u langs de handvatsels dweersch door lijf 
en ziele vliegt, uwe vingers kromt dat ge niet 
meer en kunt loslaten, u doet alle soorten van 
muilen maken, en oie en aie roepen.

Als de bobijn wat sterk is dat kan zelf 

gevaarlijk worden.

Als ge nu, in plaatse van er handvatsels 
in te steken, daar b. v. twee naalden insteekt 
die met de punten naar malkander eenige 
milimeters verscheen staan van zoo de stroom 
der pile door den dikken draad vliegt, zoo 
beginnen er tusschen die naaiden vonken te 
vliegen die kraken en knetteren

Hoe grooter de bobijn gemaakt is, hoe wijder 
de naalden mogen verscheen staan om nog de 
vonken te laten overslaan.

’t Worden nu bobijnen gemaakt die tot 30 cm. 
en meer vonken geven Zulke bobijnen zijn 
zeer kostelijk, ’t moet daar wel dertig tot 
veertig kilometer fijnen draad op gespoeld zijn.

Zulke groote spoelen maken het mogelijk 
zeer boeiende proeven te doen.

In 1888 deed Hertz de volgende proeve.

Op de twee kleinschroeven van den fijnen 
draad maakte hij twee draden vast naar twee 
dikke koperen bollen, die eenige millimeters 
van malkander stonden'

De vonke sprong dan over van de eene bol 

naar de andere.

Dan nam hij eenen koperen ring van een 
cm. of tien wijd, sneed hem open, en aan 
de twee uiteinden van den opengesneden ring 
bevesiigde hij twee bollekens die eenige mili- 
meters verscheen stonden.

Hield hij nu dien ring loodrecht tot de richting 
naar de vonke die tusschen de groote koperen 
bollen oversloeg, zoo zag hij dat er tusschen 
de bollen van zijnen ring ook een vonke vloog.

Op zekeren afstand was die vonk tamelijk 
groot, op verderen afstand verminderde ze, 
verdween om verder weer te beginnen te groeien 

en later weer uit te sterven.

Hertz besloot dus dat er door "t overslaan 
der vonke tusschen twee bollen in de lucht 
elektrieke golvingen ontstaan en dat men het 
bestaan dier golvingen kan bewijzen

Hunne lengte, volgens zijne af metingen was 
op zijn naaste bij 9,60 en hunne snelheid 310 000 

kilometers per seconde.

Een jaar of acht nadien was Branly te 
Parys ook bezig met proeven te doen op de 
elektrieke geleidkracht van sommige stoffen.

Een nikeldraad laat geheel wel electriciteit 
door Maar neem b. v. nikelvijlsel, fijn poeier,, 
en doet dat in een buis : als ge nu zulk een 
buis in den sluitstroom brengt van eene elec-. 
trieke bel die met twee drie pilen gaat, de 
bel en klinkt niet meer, de stroom en kan' 

door het vijlsel niet.

Branly was nu bezig met onderzoeken hoeveel 
pilen, en bijgevolg welke spanning noodig was 
om den stroom algelijk door te laten.

Terwijl hij zoo aan ’t zoeken was begint 
zijn belle al met eens te klinken zonder recht 
of reden doch, als hij een klopke gaf op zijn 
buisje met nikelvijlsel dat klinken was uit.

Eerst en wist hij niet waarom zijn belle 
geklonken had maar de oorzake kwam allichte 

uit.

’t Waren daar van zijn studenten al nen 
anderen kant aan ’t werken met eene Rulim- 
korfspöele. Iederen keer dat de vonke oversloeg 
ging de bel aan ’t rinkelen en ze rinkelde 
voort totdat hij weer op het buisje nikelvijlsel 
klapte.

Branly vond allichte de oorzaak van dat 
verschijnsel : hij ontdekte dat de golvingen van 
Hertz de eigenschap bezitten sommige stoffen 
die uit hun eigen de electriciteit niet door 
en laten meer geleidend te maken.

De proeven werden vernieuwd op grooteren 
afstand, van den eenen naar den anderen kant 
van de katholieke universiteit waar Branly 
professor was, en ze lukten.

Branly deelde onmiddelijk die uitslagen mede 
aan de Academie der wetenschappen, en iede
reen zag dat er daar een nieuwe ontdekking 
gedaan was die zeer grooten invloed kon 
hebben op de telegrafie.

De geleerden begonnen te zoeken. Marconi 
vond dat als men een der ballen van Hertz 
zijn toestel met den grond verbind, en den 
anderen bal met een einde draad buiten gespan
nen, de draagwijde der golvingen veel grooter 
wordt

Zoo kon men allichte eenen kilometer ver 
en meer teekens geven.

Nog gezocht, en ’t en duurde niet lang eer 
men over de zeeengte van Kales eene draad- 
looze mare 4<on overzenden. De eerste draad- 
looze mare die van Engeland naar Frankrijk 
overgezonden werd was van Marconi aan 
Branly, om den katholieken hoosleeraar met 
zijne uitvinding geluk te wenschen

Alle soorten van proeven werden gedaan. 
Men vond welhaast dat de telegraaf maar 
moeilijk en Ion in werking gezet worden esL. 
dat de téleloon veel gevoeliger was.

Nieuwe manieren werden uitgevonden om 
de trillingen van Hertz op te vangen.

En waar het eertijds maar mogelijk en was 
eenige honderd kilometers ver te seinen ge- 
rocht Parijs in rechtstreeksche verbinding met 
Arlington in America.

Nauen bij Berlijn kon gehoord worden tot 
in Oost-Africa en Brussel tot in Congo.

Binst en sedert den oorlog is die kunst nog 
veel verbeterd. De machtigste posten kunnen 
nu seinen geheel de aarde rond.

Eerst was ’t telegrafie alleen nu komt de 
de telefonie er bij. Men kan nu reeds spreken 
honderd en honderde kilometers verre.

Een nadeel is eraan. Elk die wil en daartoe 
de toestellen maakt of loopt kan zulke tele
grammen of gesprekken afluisteren, en daar 
en is tot nu toe niets aan te doen.

Doch als men secreten heeft, men moet ze 
op de markt niet vertellen en er bestaan 
andere middels om zelfs geheimen over te 
maken zonder dat ze elkeen kent.

’t En is nu geen schip meer dat en ’t wat 
is of ’t heeft zijnen telegraaf mee en te irid- 
den in zee blijven de reizigers gedurig in be
trekking met geheel de werdeld

De geldelijke toestand 

der gemeenten.
Het is onloochenbaar dat in het algemeen 

de gemeentekassen in ermbarmelijken toestand 
verkeeren Weinig of geene gemeentebestuur
ders gelukken erin hunne begrootingen in 
evenwicht te brengen, en 't kan ook moeilijk 
anders.

De uitgaven zijn op alle gebied vervier
en vervijfdubbeld — doch de inkomsten volgden 
niet den zelfden koers. Daarbij de Staat legt 
ten 'laste der gemeenten een aantal verplichte 
uitgaven, zonder zich erom te bekommeren 
of zij in state zijn die te kunnen afdragen 
of niet. De gemeenten M O ET EN  betalen, en 
kunnen zij het niet met eigen middelen, ze 
moeten maar leenen ! Anderzijds ontneemt 
het Goevernement aan de gemeentebesturen 
verschillige grondslagen van belasting om zich 
die zelf toe te eigenen !

Het nut of de noodzakelijkheid der gestemde 
wetten betwisten wij niet, maar ware het niet 
billijk dat de Staat — in afwachting dat hij 
de oorlogsleeningen der gemeenten uitkeert — 
ertoe besluit zelve den last te dragen van de 
sociale wetten door de Kamerleden gestemd P

't Ware maar recht en redelijk,

In alle geval, de nood der gemeenten is 
zoo algemeen geworden, dat te Gent eene 
vergadering werd gehouden voor al de bur
gemeesters der provincie Oost-Vlaanderen, onder 
voorzitterschap van den Goeverneur om den 
geldelijken toestand te bespreken, Met alge
meene stemmen werd besloten het Staatsbe- 
stier uit te noodigen de oorlogschulden der

gemeenten over te nemen. Tot hiertoe werd 
aan hoogerhand geen afdoende besluit in de 
zaak genomen. . Alleenlijk de Minister van 
Binnenlandsche Zaken zond volgenden brief 
naar de Goeverneurs der provinciën :

Mijnheer de Gouverneur,

Het is ten mijnen wete gekomen dat ver
schillige Gemeenteraden, ondanks de moeilijk
heden die zich voordoen bij het in evenwicht 
brengen van hunne gewone begrooiing, vrij
staande uitgaven stemden, waarvan de nood
zakelijkheid niet voldoende is bewezen. Het 
is .mij onder ander opgevallen dat in die voor
warden belangrijke vergoedingen werden 
toegekend aan het onderwijzend personeel, ten 
titd  van verhooging der wedden, ofwel ten 
titfl van duurtebijlage.

ik herinner aan de beweegredenen dat mijn 
voifirgangér. deed gelden in zijnen omzendbrief 
van 24 December 1920, en ik verzoek u, 
Mijnheer de Goeverneur, de aandacht der Ge
meentebesturen en van de bestendige Afveer- 
diging tè vestigen op de noodzakelijkheid dïe 
er bestaat uit de gemeentebegrootingen alle 
de vrijstaande uitgaven te schrabben, wier behoud 
niej volstrekt aan eene behoefte beantwoordt.

Punt. ’t Is al.

’ i  Is geheel schoon vanwege het staatsbe
stuur het sparen aan te bevélen, maar ’t ware 
n o i veel schooner zelve ’t voorbeeld in het 
sparen te geven.

Intusschen verkeeren overal de Schepenen 
vaii Geldwezen in finantieele moeilijkheden, 
waaraan zij geene uitkomst zien.

Spoedige tusschenkomst dringt zich nochtans 
op,g en ’t zal hen eene groote verlichting zijn 
waaneer hen eerlang zal worden toegelaten 

, tip^jjtiemen op d*. Staatslasten te leggen.

De lastenbetalers —  ik en gij en alleman !
— zullen misschien wel wat schreeuwen — 
maar andere uitkomst is niet te vinden, en 
het beste zal zijn de taak der gemeentelijke 
ministers van Geldwezen te vergemakkelijken 
en van de nood eene deugd te maken. Be
talen maar!...

Een omzendbrief van 
M. Lippens

Algemeen Gouverneur van den Congo. 
Aanvallen tegen de Missionarissen.

De heer Lippens zal met den eerstkomenden 
Kongoboot uit Kongo terugkeeren, om met 
den Minister van koloniën over de belangen 
van Kongo te spreken en over de hervormingen 
welke hij voorstelt.

De « Albertville » die Zaterdag te Antwerpen 
aangekomen is, heeft den tekst medegebracht 
van den omzendbrief door den heer Lippens 
gestuurd aan de onder-gouverneurs van I£ongo, 
ter gelegenheid van zijne afreis naar Belgie.

Er is gezegd geworden dat de Algemeene 
Gouverneur het voornemen koesterde de ge- 
zondheidsinrichtingen van Kongo te verwereld
lijken. Ziehier wat hij in zijnen omzendbrief 
schrijft ;

« Het iv  onnoodig aan te dringen op de 
noodzakelijkheid voor de Regeering, de mis
siewerken te ondersteunen en aan te moedigen 
van de verschillige godsdienstige belijdenissen 
in de kolonie gevestigd. Ge zult voortgaan met 
hun, gelijk in het verledene, uwen breedsten 
steun te verleenen.

In den loop van mijne reis hebjik getracht 
de uitslagen te kennen, door die werken be
komen, zoowel onder oogpunt van onderwijs, 
als onder oogpunt van hunne werking in den 
strijd tegen de ziekten die de inlandsche be
volking teisteren. Verscheidene onder hen 
hebben op het eéne of het andere van deze 
gebieden eene opmerkenswaardige poging gedaan 
of voelbare uitslagen bekomen.

Ik hoop dat de Regeering hare hulp zal 
verleenen in verhouding met het voortgebrachte 
werk. »

De missionarissen hebben toch het eene of 
het andere goed gedaan, schijnt het.

De heer Gouverneur-generaal heeft de uitsla
gen door de missionarissen bekomen niet ver
geleken met de uitslagen bekomen door 
wereldlijke instellingen, om de eenvoudige 
reden, dat er.....  geene wereldlijke zijn.

Benevens die magere hulde, brengt de Gou- 
verncur-generaal verscheidene beknibbelingen 
voor ten laste der missionarissen. Ziehier :

« Nochtans, ik betreur dat de missionarissen 
geneigd zijn tusschen te komen in geschillen 
tusschen inlanders, geschillen die tot de be
voegdheid behooren der rechtbanken of van 
het bestuur.

Ten opzichte van veroordeelde inlanders 
hebben sommigen openbaar eene houding

aangenomen, getuigende van weinig eerbied 
voor het Koloniaal gerecht. »

De heer Lippens zegt nog :

« Elders heb ik vernomen dat zekere mis- 
sionnarissen aan dorpshoofden het gezag van 
de Katechisten oplegden, die, zonder eenig 
wettelijk recht, tot drukking hunne toevlucht 
nemen, misbruik makende van het gezag der 
missiën : nu eens ontvoeren die Katechisten 
kinderen of volwassenen, ondanks het verzet 
der dorpsoversten of der ouders ; zij leiden ze 
naar de zending ofwel brengen ze volgens 
hunne willekeur of hun belang in dit of dat 
dorp zonder z;ch te bekreunen om familiebanden 
of plaatselijke gewoonten. Andere Katechisten 
ontvoeren vrouwen ten voordeele van den eenen 
of anderen van hunne vrienden, onder voor
wendsel Kristene huisgezinnen te stichten of 
de veelwijverij te bestrijden, hoewel die vrienden 
slechts Kristen zijn bij naam.

Ik herinner dat geen enkele inlander een 
dorpsgebied mag verlaten zonder toestemming 
van het dorpshoofd en — gebeurlijk zonder 
toelating.

Geen enkel dorp mag gesticht worden zon
der uwe toelating en mag niet ingericht 
worden op welk grondgebied' het ook zij 
zonder toelating van den overste

Om de ontbinding der dorpen te voorkomen 
is het van belang dat het nieuwe dorp onder 
het gezag van den dorpsöverste sta. »

« La Libre Belgique » heeft aan den heer 
Franck, minister van koloniën, gevraagd hoe 
de omzendbrief moet verstaan worden, welke 
de heer Lippens, algemeen goeverneur van 
Kongo, gestuurd heeft aan de onder-goever- 
neurs, vooraleer uit Kongo naar Belgie weer 
te keeren. De heer minister Franck zei hier
over 't volgende :

« Ik kom het bundel te ontvangen ; ik heb 
het doorlezen en ik ben tevreden dat er geene 
reden is om ongerust te zijn.

De lezers, die weinig op de hoogte zijn
van het Afrikaansche leven, hebben waarschijn
lijk niet bemerkt dat de heer Lippens in zijnen 
brief spreekt van zwarte katechisten en dat
de feiten op welke hij zinspeelt aan deze in
landers moet toegeschreven worden voor welke 
de titel van « katechist » soms zeer hoog aan
geschreven staat.

Het betreft gewoonlijk jonge lieden, welke 
de missionnaris niet altijd genoeg kan bewaken, 
en die veelal geneigd zijn, gelijk alle zwarten, 
die zich min of meer gesteund voelen door 
Blanken, verder te gaan dan de onderrichtin
gen toelaten welke de Blanke hun geeft.

Het schijnt wel dat te zijn wat nogmaals 
gebeurd is.

— De feiten hebben dus geen zwaarwichtig 
en algemeen karakter.

— Geenszins, zegde de Minister. In ’t ge
heel betreft het acht katechisten.

In zeven gevallen heeft de heer gouverneur- 
generaal hun eene vaderlijke vermaning doen 
toesturen en er hebben geen vervolgingen 
plaats gehad.

In het achtste geval heeft de landelijke 
rechtbank den betichte tot eene maand straf- 
arbeid verwezen, te zijnen voordeele verzach
tende omstandigheden aannemende, ingezien 
de weinige zwaarte der feiten en den kleinen 
duur der opsluiting der vrouw X , in strijd 
met de uitdrukkelijke aanbevelingen der mis
sionarissen : zich te onthouden van geweld of 
dwang jegens inlanders die er niet in toestem
men in het geloof onderwezen te worden.

— Er is dus geen nieuw stelsel, geen nieuwe
politiek ?

— Daar is geene kwestie van. Ik  weet dat 
de gouverneur-generaal met de beste gevoelens 
bezield is ten opzichte der missionarissen, 
maar elke zwarte helper, hetzij het dezen be
treft van de zendingen, van het bestuur of 
van den handel, heeft altijd bewaking noodig.

Men moet ze nu tot de wettelijkheid terug
roepen.

Ik heb altijd vastgesteld dat Missionarissen 
even overtuigd zijn als wij van de noodzakelijk
heid de inlandsche opperhoofden, de gjwoonten 
der zwarten en de inrichting der negermaat- 
schappij te eerbiedigen. Ge weet dat het een 
der grondslagen is van onz3 politiek en ik 
heb altijd ondervonden dat alle zendelingen, 
zoowel katholieke als protestantsche, daarop 
met ons. volkomen 't akkoord zijn ».

De heer minister zei dan nog dat hij de 
tnissionnarissen zeer genegen is en vol bewon
dering staat voor hun beschavingswerk.

Uit dat onderhoad blijkt dat Ie 'h er 
Minister de dracht van den om zjirlbr;.. , ;
den heer Lippens heeft willen verzachten ; het 
betreft enkel «zwarte katechisten» zegt de 
heer rnnister.



Nochtans staat in den omzendbrief van den 
heer Lippens :

« I k  betreur dat Wekere «missionarissen» 
« geneigd zijn tusschen te komen in geschillen 
«  tusschen inlanders».

Hier toch is geene spraak van « katechisten » 
en men legt aan de mission narissen ten laste 
dat zij pogingen doen om de zwarten met 
elkander te verzoenen, zonder tüsschenkomst 
der rechtbank.

Hier in Belgie, heeft men eerbied voor de 
menschen die als verzoeners optreden, en de 
tüsschenkomst derrechtbanken onnoodig maken. 

In Kongo werdt het hun kwalijk genomen.

Onze M is s io n a r is s e n  naar de K o o p
In  den loop dezer maand zu lle n ' 13 witte 

paters van de Missiën van Afrika, hunne fa
m ilie en vaderland vaarwel zeggen, om als 
geloofs-zendeling naar de Kongo te ga^n.

Onder deze moedige missionarissen vinden 
wij twee welbekende onzer lezers en stadsge- 
nooten te weten Eerw. Pater Baron Alex Gillès 
de Pelichy van Iseghem, derde zoon van 
den Hoogedelen Baron Alexander de Pélichy- 
Van Caloen, en Eery. Pater Alfons Pattyn 
zoon van M. Henri Pattyn-Sabbe te Emelghem, 
welke zijne plechtige eeremis zong in zijne 
geboorteparochie den 10 Juli laatst.

He+ is reeds de tweede maal dat Baron 
Alex Gilles de Pelichy naar de Kongo ver
trekt. Eerst was het 'den 2" Januari 1 9 1 2 . 
Toen hij de eersten keer zijne geboortestad 
verliet dichte een onzer medeburgers den hier- 
navolgenden afscheidsgroet welke in de Gazette 
van Iseghem verscheen met het zelfde portret 
juiste gelijk wij het heden overdrukken.

\

A F S C H E I D S G R O E T
Daar lag een maagd zoo lieflijk schoon 
Ver van liaar land en oud^en woon 

Met pijn en smert te strijden,
Te wachten tot de wreede dood 
Voor eeuwig haar de oogen sloot 

Om nimmermeer te lijden.

Geen zucht ontsnapt haar jéugdig hert,
Geen kreet om droeve pijn en smert 

Kwam haar den mond ontvlogen, 
Gelaten bleef zij kalm en stil,
En onderworpen aan Gods wil

y.oo schouwde zij ten Hoogen.

— O Heer, dat Uwe wil geschiedt!
« Ik morre noch ik klage niet ! »

Dat waren hare woorden :
« Maar wie voltrekt het heilig werk 
« Dat ik begon voor 't heil der Kerk 

« Op deze woeste boorden?

« W ie komt van uit mijn Vlaanderland,
« Naar Afrika, naar ’t zwarte land,

« Het heidensch volk bekeeren ?
« W ie rukt de slavenketens stuk ?
«W ie lost den wilde uit Satans juk?

« Wie komt Gods wetten leeren ? »

En haren blik al stervend vond 
De richting van den dierbren grond 

Waarop zij was geboren,
En schouwend naar het koüde Noord :
Was hare zucht en laaste woord :

« Wie zal mijn wensche,n hooren ?

Droevigvol was hier de stonde,
Als men 't wreede nieuws verkonde

Dat een maagd uit Vlaanderland, 
Hare ziel en kracht en leven 
Aan den schepper kwam te geven,

Ginder ver op ’t vreemde strand.

En door ouders, vriend en magen,
Werd de droeve slag gedragen

Zonder zucht of .zonder klacht 
Want aan Vlaandrens Gloriekroone 
Blonk een nieuwe perel schoone

Luistervol in glans en pracht,

Maar een herte ging aan 't 'woelen,
En een jongeling lcwain te voelen 

1 Iets hem immer onbekend ;
En hij hoord’ een stemme spreken :
— « Gij móet weg naar vreemde streken,

« Ga, mijn kind, waâr ik u zend. »

En de jongeling,"" zonder schromen,
— « Heer, ’k wil aan uw wil volkomen,

« Aan u 'geef ik hert en ziel,
« In U zal ik steune vinden, "
« En het grootsche werk voleinden 

« Waar mijn zuster onder viel. »

Ga nu, Jongeling, ga de baren
Van de woeste zee doorvaren

Naar het afgelegen strand.
Ga.ons zwarte broeders leeren,
Tot het waar geloof bekeeren,

Edele telg van Vlaanderland.

Wees uw fiere leus indachtig.
Blijf voor eeuwig trotsch en machtig 

Pal gelijk een rotse staan.
Nimmer zult gij wankelen moeten
Als gij met uw hert en voeten

Op de rechte baan zult gaan.

Ga nu, jongeling, uit ons midden!
En wij knielen, en wij bidden,

Én wij vragen aan den Heer :
— « W il o God, nog lange jaren,

, « Ons beminden Zendeling sparen,
« Werp Uw blikken op hem nêer ! »

X.

In  naam der Iseghemsche'bevolking wenschen 
wij den wel Edelen Zendeling en zijn eer- 
biedwaardigen collega E. P. Alf. Pattyn eene 
gelukkige reis, en bidden God dat hij hun 
edelfnoedig .offer met een rijken zielenoogst 
beloone. *

Hevige storm m  oos g e w e s t .
Duizenden huizen, daken en schuren vernield  

of erg beschadigd.
Dinsdag namiddag rond 5 u. ’s avonds 

flikkerde de weerlicht gevolgd door een ge
weldigen donderslag. Daarna begon het te 
regenen ^n ook te waaien Woensdag morgend 
rond 10 u. nam de wind fel toe, om 11 u. 
begon de storm. De pannen wierden hier en 
'daar van de huizen geworpen en de ka ven 
meest der oudste huizen vielen ten gronde. 
Het wierd een erg gevaar zich op straat te 
bevinden. Tot rond 1 uur nam de wind nog 
gedurig toe. Een inopbouw zijnde woonhuis 
in de Rousselarestraat, toebehoorende aan 
Demuynck kleerverkooper St Hiloniusstraat 
wierd gansch verwoest, de nieuwe kap vloog 
over en trok gansch het eerste verdiep mede 
zoodanig dat alles te recht kwam op de straat.

Van de gaanderij der nieuwe school vlogen 
al de pannen af, even als van vele huizen 
rond ’t kerkhof, de Paterskerk en den Abeele. 
In de Hondstraat stortte de kave ten gronde 
van de herberg Cranenburg, den hangaar der 
borstelfabriek der firma Dupont & Cie nabij 
de vaart viel ook ten gronde. Te Emelghem 
was er ook zeer veel schade aati huizen en 
gebouwen. Een muur der borstelfabriek van 
de Heeren Defoort wierd omvergeslagen. Om 
zich een klein gedacht te géven van ’t gebeurde 
zal ik zeggen dat Donderdag reeds vroeg in 
den morgen de wed. Paul Dumoulin hande
laarster in bouwstoffen, meer dan een wagon 
pannen had uitverkocht aan menschen die ze 
gingen halen om hunne daking te stoppen, 
en dat een persoon die zich aanbood Donderdag 
om 8 11. bij een pannedekker om hem te 
vragen voor ’t herstel van zijn dak, reeds de 
32e ingeschreven wierd.

— Te Rousselare is de werkwinkel ingestort 
van Karel Dubois, alsook drie houten barakken

'aan de Spanjemolen; aan ’t hof van ’t Hinneken 
is een barak met ijzeren koepels gedekt in- 
gestort tçrwijl de menschen bezig waren met 
hun noenmaal te nemen. Langs de vaart is, 
de bleekerij van Louis Muylle gansch verwoest
25.000 fr. schade.

— Te Wevelghem is het gedenkmaal der 
oud-strijders in brons gegoten en wegende 
850 kilos in den grond geslegen geweest en 
verbrijzeld.

— Te Meulebeke viel de kapel in van 
’t oudmanhuis waardoor een huisje werd getrof
fen. De weduwe Bouckhuyt 80 jaren oud 
verloos er het leven bij.

Als wij de oude oorkonden nagaan vinden 
wij dat in, onze gewesten over vele jaren dus
danige orkanen ontstaan hebben. Zoo is ‘het 
dat de 19 Januari 1735 een hevig tempeest 
woedde, dat men nooit iets dergelijks gezien 
of gehoord had. In de Kasselrij van Ryssel 
alleen vloogen er 33 windmolens om en in 
deze van Kortrijk i3.

Op dien zelfden onstuimigen dag is het to
rentje der Abeelekapel te Iseghem omver ge
waaid, alsook de lange scheutige naaide van 
St Michielskerk te Rousselare, en de stamp- 
kotmolen te Ingelmunster

Den 9 November van ’t jaar 1800 zijndg 
een Zondag woedde er door gansch Vlaande- 
deren een hevige stormwind. Een groot getal 
torens, huizen, molens en andere gebouwen 
storten in of werden omver geworpen. Dien 
dag wierd de torenspits van Becelare afgerukt. 
Te Lendelede werd den bergmolen ook van 
zijne teerlingen gerukt, zoodanig dat hij gansch 
verpletterd ten gronde lag. Die molen wierd 
negen jaar nadien heropgebouwd.

AI gemec ne ve rga d e ri n g 

van den Burgersbond.
Verleden Maandag om 7 1 / 2  u. had de al- 

gemeene vergadering van den Burgersbond 
plaats in' de bovenzaal der herberg ’t Damberd 
Gentstraat.

M. Amand Vanden Berghe voorzitter opende 
de vergadering. Na de leden en den Heer 
Gilot van Rousselare welkom gewenscht te 
hebben, gaf M. Cam. Bourgeois, de verdienst
volle en verkleefden schrijver der Maatschappij, 
lezing van een merkweerdig verslag der wer
king van den bond gedurende ’t jaar 1 92 1 . 
(Verslag welke wij te naaste weke volledig 
aan onze lezers zullen mededeelen).

Daarna kwam M. Gilot te woorde en deed 
in eene schoone en sierlijke taal uiteen waarin 
het sociale programma der burgerij bestaat, 
en hoe dit allergewichtigst programma der 
burgerskwestie dient opgelost te worden.

Verders gaf de achtbare spreker eenige 
voordeelige wenken om daar doeltreffend in 
te lukken.

H ij zette de Burgers aan om naar ’t voorbeeld 
der boeren en werklieden ook samen te werken 
tot het verheffen’ van hunnen stand, en eens
gezindheid en naastenliefde onder de vakge- 
nooten te doen heerschen.

Over de politieke toestand der Burgerij in 
verband met koophandel en nijverheid sprak 
M. Gilot ook eenige woorden. Hij deed klaar 
uiteen hoe de burgers meer dan gelijk welken 
stand er hoog belang bij hadden een goed en 
degelijk Katholiek gouvernement te hebben, 
tot nut en voordeel van handel en nijverheid. 
Hij sprak over de verdeeldheid in de rangen 
der partij zelve, en tot welke noodlottige ge
volgen dit alles moeste leiden.

In  zijne prachtige slotrede deed de spreker 
uitschijnen hoe den Burgersbond moest han
delend optreden niet alleen Voor ’t stoffelijk 
maar ook voor ’t intellectueele, door ’t inrichten 
van Kamers van raadgevingen, inlichtingen 
van rechtsplegingen, studiebonden, voordrachten 
afdeelingen van uitspanning en vermaak, enz.

M. Amand Vanden Berghe bedankt spreker 
om zijne schoone en leerrijke voordracht.

Dan wierd er lezing gegeven door M. Jules 
Crochon van de standregelen der stichting van 
een overlijdens-fonds in den schoot van 
den Burgersbond ingericht. Reeds hebben een 
deel leden ingeschreven. Er werd ook de leden 
bekend gemaakt dat M. Gilot maandelijksch 
naar Iseghem zou komen zitdag houden . in 
’ t lokaal van den Burgersbond ten einde de 
leden die van hem willen inlichtingen bekomen 
over oorlogsschade en andere commerciale zaken 
hem daar zouden kunnen spreken.

Een Sekretariaat zal ook door den burgers- 
bond worden ingericht met medehulp van 
nieuwe knappe jonge elementen.

Na nogmaals M. Gilot en de leden bedankt 
te hebben ging de vergadering uiteen om 9 i /2u. 
Spijtig dat er zoo weinig burgers tegenwoordig 
waren om die schoone voordracht te hooren.

Het bestuur van den Burgersbond brengt 
ter kennis van zijne leden dat de Heer Joseph 
Vandermeersch, advokaat zijne medewerking 
beloofd heeft aan de maatschappij, bij het 
eindigen van zijnen soldatendienst zal hij zich 
ter beschikking stellen van den Bond om de 
leden in te lichten» nopens rechterlijke en bur
gerlijke zaken, betwistingen, enz.

In den Hoenderbond “ ’t Neerhof „ 
Iseghem.

Over eenige dagen had alhier in den Café 
Royal eene zeer belangrijke vergadering plaast 
van onze bloeiende maatschappij ’t Neerhof.

Benevens vijf en twintig leden van stad waren 
er ook liefhebbers opgekomen van naburige 
gemeenten, namelijk van Cachtem en van 
Heule.

De Heer Voorzitter Cam. Vanden Berghe 
bedankte vooreerst de aanwezigen en ook 
allen die medegewrocht hadden aan het wel- 
gelukken der Tentoonstelling; hij wenschte 
de prijswinnaars nogmaals geluk en steunde op 
het voordeel en het nut dat die tentoonstelling 
had medegebracht. Nu is het oogenblik ge
komen, zei hij, om hetgene wij vernomen en 
geleerd hebben in ’t werk te stellen, en vooral 
om eenen goeden keus te doen van het ras 
en de eiers die wij tot broeden en kweeken 
bestemmen. Hij gaf verders menigen goeden 
raad en kostbare inlichtingen en verleende dan 
het woord aan den secretaris M. V . Laridon, 
die de maatschappij had vertegenwoordigd in 
de vergadering van de afdevaardigden der 
lokale hoenderbonden welke te zamen de 
Provinciale Federatie uitmaken, vertakking van 
de Nationale Federatie van Brussel.

Hier is besloten, zoo deelde M. Laridon 
ons mede, dat toelagen zullen verleend worden 
aan de bestaande hoenderbonden van iedere 
gemeente 1) tot het inrichten van prijskampen, 
tentoonstellingen en meetingen, 2) tot het 
inrichten van nuttige voordrachten 3) tot het 
afleveren van, volgenshet stelsel van M. Frateur 
geselectioneerde hanen, met verhoogde leg- 
kracht, aan degenen die den kweek in 't groot 
willen aanvangen, 4) tot het inrichten van 
eene vaksbibliotheek, 5) f0*- aankoopen
van trapnesten, 6 ) tot het aanwerven van bij
zondere zuivere en schoone toornen van leg- 
of vleesch rassen.

Twee zulke toornen wierden op staanden 
voet verlot onder de tegenwoordige leden : 
MM. Cryspeerdt en Lybeer waren de winners 
en zullen elk een toom uitgelezen hoenders 
krijgen van het ras dat zij verkiezen. Die dieren 
blijven den eigendom der maatschappij, maar 
die twee liefhebbers hebben de volgende voor- 
deelen : zij kunnen van de eiers elk twee 
broeiten zetten voor eigen gebruik ; daarna 
kunnen zij die eiers verkoopen aan de leden 
der maatschappij en der bonden, aangesloten 
bij de Provinciale Federatie, aan driedubbele 
weerde van den marktprijs der eiers ; voor 
anderen maken zij den prijs dien zij willen.

Die voordeelen zijn niet te misprijzen: die 
twee leden zullen dus kosteloos twee nesten 
uitgelezen dieren bezitten, en voorzeker schoon 
geld maken van de andere broedeiers.

Wel te verstaan de maatschappij zal de toornen 
uit het oog niet verliezen en eischen dat zij 
goed afgezonderd en bezorgd zijn.

Verders wierd er nog gehandeld over het 
nut der trapnesten, en besloten in ’t kort 
eene gezellige bijeenkomst te houden waarin 
het nutende smakelijkheid van leg- en vleesch- 
rassen in werkelijkheid zullen bestatigd worden.

Men ziet het, onze hoenderbond komt weer 
zoo sterk als voor den oorlog. Waarschijnlijk 
zullen nog menige liefhebbers van stad, die 
tot nu toe nog geen lid zijn, begeeren in 
de Maatschappij te treden. Zij hebben maar 
eenvoudig hun naam aan te geven bij den 
schrijver, M. Laridon. Benevens het verzet 
van aangename en gezellige vergaderingen 
zullen zij kunnen genieten van leerrijke lessen 
en niet te misprijzen voordeelen. In  de hoen- 
derkweek, met verstand en zonder overdrijven 
aangegaan, zullen zij voldoening en uitspan
ning vinden en door den opbrengst zullen 
hunne moeite en zorgen rijkelijk worden beloond.

Football.
Zondag aanstaande 12 Maart zal er om 3 

ure stipt een match gespeeld worden tusschen 
het Ie elftal van F. C- Iseghem en de Football- 
afdeeling der Tooneelmaatschappij « de Lustige 
Vrienden »

Volgende elftallen zullen zich in lijn stellen 
onder leiding van scheidsrechter M. Timperman. 
Linesmen : R Loosveldt en G. Demasure.

F. C Iseghem.
Vanherle A.

Sabbe G. (kap) Meulebroek A.
Degrendele M. Verhelst L. Lammertyn Fl. 

Verkest M. Nonkel M. Verbrugge L.
Vandomtnele C. Demuynck J.

A. Vandewalle M- Wybo R. Deldycke
IL. Colpaert G. Sabbe 

Strobbe G- Decaigny G. Deldycke H.
Vansteenkiste A. David M.

Strobbe A.
« Lustige Vrienden » 

Allo ! Sportliefhebbers, Zondag eens getoond 
dat gij het voetbalsport in Iseghem wilt zien 
bloeien, en allen op post om de spelers aan 
te moedigen.

Voor het tournoi van Thourout komt F. C. 
Iseghem uit tegen V. G. Oostende III.

Priesterlijke Benoemingen.
Tot pastor te Oostroosbeke, den E. H. De 

Jonghe pastor te Gits ; te Gits den E. H. 
Van Seynaeve, bestuurder van het Prioraat van 
St Godelieve te Ghistel ; te Leffinge, den E. H. 
Perpuy, pastor te Oostkerke bij Brugge ; te 
Hulste den E. H. Vanneste, pastor te Staceghem 
bij Harelbeke, in vervanging van E. H. De 
Jonckheere die zijn ontslag neemt ; te Adinkerke 
den E. H. De Clerck, onderpastor te Wevel
ghem ; te Oostkerke bij Brugge, den E. H. 
Willems, onderpastoor te Heyst (gewezen on
derpastor te Iseghem) ; te Staceghem den E. H. 
Delmaet, onderpastor op St Josef te Oostende.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Antonius Dalle, zv. Jules en Maria Claeys. 
Slabbaardstraat 63. —  Michel Berteloot zv. 
Alidor en Irma Buyse, Boschm. 88. —- Marie 
Bourgeois, dv. Jules en Margaretha Coucke, 
Marktstr. 20. — Alfons Vandorpe, zv. Achiel 
en Elisa Depoorter, Hondekensm. 330. — André 
Deprez, zv. Jules en Elisa Geirlandt, Lende- 
ledestr. 9 1 . — Julienne Schacht, dv. Leopold 
.en Jeanne Naessens, Noordkaai, 7 . — Jan 
Vandetnoortele, zv. Adfiemar en Esther Roe
lens, Nieuwstr. 28. —  Gabriel Declercq, zv. 
Alois en Julia Provoost, Sloore 150. - A n 
dré Christiaens, zv. Octave en Maria Bouckaert, 
Heve 27.

STERFGEVALLEN :

Mathilde Colpaert, huish. 86 j. wed. Louis 
Delcourt, Kruisstr. —  Augustinus Vandamine 
steenovenw, 79 j. wed Mathilde Verpoucke, 
Kortrijkstr. — Charles Plets boerew. 80 j. zv. 
Francis en Coleta Rebry, — Julien Geirlandt 
timmerm. 47 j. echt. Marie Grymonprez, Mol.

HUWELIJKEN :

Camiel G ip sens , schoenm, 24 j. en Suzanne 
Vanthournout, huish. 24 j — Henri Vanant- 
werpen borstelm. 25 j, en Magdalena Vander- 
heeren borstelm. 22 j.

— Eere Communie =
Groote keus van KERKBOEKEN in leder 

prachtige M issels —  paternosters in nacre, 
zilver en verm eil 

paternosterbeursjes, portemonnaies, portefeuilen  
Etuis voor cigaren en cigaretten  

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

Dozen fn laque de Chine 
Naaidozen, schrijfdazen, fantaisiedozen  

voor goudwerk 
Albums voor postkaarten vanaf 3 .50  fr. 

Groote keus van kaders en sanctjes  
Gedachtenissen voor Eere-Communikanten  

in kleur en gouddruk. 
— i■ Menus voor feestm alen ■ <

TE BEKOMEN BIJ

J. DE BUSSCI1EBE-B0XTE
Uitgever van “  DE ISEGHEMNAAR ,, 

Rousselarestraat, 9 7 1

— Komt zien naar onze tentoonstelling —

SAMEN WERKENDE MAATSCHAPPIJ

“ DE ISEGHEMSCHE SCHOENMAKERS,, 
Iseghem.

Al de leden aandeelhebbers worden uitgenoodigd 
naar de Algemeene Vergadering op Zondag 19 
Maart aanstaande om 10 ure voormiddag in het 
Gildenhuis, Kruisstraat.

DAGORDE : Besprekiug toestand en te nemen 
besluiten.

DE BEHEERRAAD.

Aan de Inwoner^ 
van Iseghem en omliggende.

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

KUNST- en HAND3LSF0T0GRAAF
Specialiteit van Vergrootingen
Spoedigebediening — Gematige 'prijzen.

Ik begeef mij ook ta n ïn iz e  . 
L E O N  D E L A E Y

— Rousselarestraat, 156 IS E G H E M  —

STAD ISEGHEM.

B E R I C H T .  — Hel College van Burge
meester en Schepenen der Slad Iseghem.

Maakt de belanghebbenden kenbaar dat een onder
zoek van Commodo en Iucominodo geopend is, no
pens het besluit gedomen door den gemeenteraad 
dezer stad, in zitting van 18 Februari laatst, de vol
gende gemeentebelastingen leggende :

A. Op de rijw ielen .
B. Op de Automobielen.
C. Op het M obilair.
Afschrift van gemeld besluit ligt ter inzage van eenie

der in het gemeentesekretariaat alhier. .
Degenen die vermeenen tegen de daarstelling dezer 

belastingen, eenige bedenkingen of tegenspraak te moeten 
doen, worden uitgenoodigd dezelve schriftelijk in te zen
den bij het Stadsbestuur, binnen de vijftien dagen, te 
rekenen van heden.

Iseghem, 20 Februari 1922 .
Bij bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. C. STAES.

OPENBARE AANBESTEDING .
Bouwwerken tot vermeerdering der werk

huizen, aanbouwen van nieuwe bureelen en 
aanhoorigheden uit te voeren aan de fabriek 
en voor rekening der Firma Vanden Berghe 
Gebroeders te  Iseghem.

Plans en bestek zullen ten inzage der be
langhebbenden liggen ten bureele van M. W . 
Vercoutere, Ingenieur-bouwkundige vanaf 16 
tot«21 Maart eiken werkdag van 2 tot 5 ure 
namiddag.

De opening der aanbiedingen zal plaats 
hebben, ten bureele van de Heeren Van den 
Berghe gebroeders op Woensdag 22 Maart om 
5 ure namiddag

M A R K T P R IJZ E N .
KORTRIJK 6 Maart — Haver, 70 tot 73 

peerdeboonen, 73 tot 00; aardappelen, ,40 à 45 
Boter 10,00-11,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 32-36 
koolzaadolie. 220 tot- 000, liinzaadolie, 187 tot 
000; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
000; koolzaadkoeken. tot 00 ; lijnzaadkoeken 
76 ; sodanitraat. 77.00 ; ammoniak, 108.00 
suikerij. OOOtot 00 ; duivenboonen, 95 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.



Ter gelegenheid der aanstaande

Plechtige Communie

bezoekt den winkel van

fl. jWoeoaeFt-jloppe
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, titre  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.

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

Tafe lgerie f in zilver en wit metaal. 

Paternosters, médaillen en kruisen in zilver 
en titre fice.
VASTE PRIJS — TROUW E BEDIENING.

GEVRAAGD bij de Firma CLEMENT-BRA- 

BANT een g o e d e n  s n i j d e r .

PETRUS CORNEILLE, metserbaas, Liester- 

straat, Emelghem, vraagt m e t s e r s .

M en vraagt Naaister
de stiel kennende, goede loon, standvastig werk, 
alsook een Meisje om de photographie aan te 
leeren. Kousselarestr. 6

Om uit gemeenzaamheid te scheiden.

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo is  

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

de letters P A X  - postliggende te Brugge.

Daar zijn  er nog die aan Hoofdpijn, ' 

Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, 

wij hebben hun nochtans genoeg de MONO- 
P O E D E R S  aanbevolen. Te koop in dozen 

van 1.75 fr. en 3 .00 fr. te Iseghem bij de 

apothekrs W y f f e ls ,  L a le m a n  en V e r  ham me. 

Verders in alle apotheken.

Kantoor van den Notaris 

L E  C O R B E S I E R  t e  I S E G H E M
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 volgeos kadaster S a 00 ca. en aldaar gekend Sektie 
Ä. r„ 839b.

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

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

Ingesteld 7 5 .0 0 0  f r .
W ijk Mentenhoek.

KOOP TWEE.
Een W ERKMANSBUIS zijnde de zuidkant, eener 

tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 41 ca., iu ’t kadaster 
bekend Sektie D, n. 237 en deel van n. 235 en 238.

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

Niet Ingesteld
KOOP DRIE.

Een WERKMANSHUIS. zijnde dé 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

Qebruikt door Heer Lsonard Beels-Devos aan 10 f r . 
per maand, lasten vrij.

Ingesteld 1 .2 0 0  f r .
De koopers van koopen TWEE en DRIE kunnen 

hun beroepen op art. 5 der wet van 14 Oogst 1920.

TOESLAG op Dinsdag: 14 Maart 1922, om 
2 ure, ter Zittingzaal van ’t Vredegerechti te Iseghem.
....____________  , ........................... ............... ......................................... ...............................................................................

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, II, ISEGHEM

teDe Notaris L E  C O R B E S IE R
Iseghem, zal openbaar verkoopen :

Een WOONHUIS met afhankelijkheden en medegaande 
koer en hof samen yroot 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 Oarpentier-Hamman, zuid de Maatschappij “ Ge
broeders Grillet „ en,Heer Henri D’hooghe.

Vrij met i April aanstaande.
Ingesteld 3 5 .0 0 0  fr .

T O E S L A .G  Dinsdag- S I  M a a rt,
in de herberg « De Nieuwe Posthoorn ». bewoond 

door de weduwe van Heer Paul Gits.

ofti 2 ure .namiddag/ v

De koopers wor len vriendelijk verzocht zich te voorzien 
van hun huwelijlesboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

Uit 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 TF. KOOP

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

Zich te bevrogen bij den Notaris LE CORBESIER

i

Zenuwachtige Afmatting en 
Slechte Spijsverteering.

Z w a k te , slapeloosheid en v re e s  

door de D r. Casseü’s
v a n  e t e n .  

T a b l e t t e n .
Genezen

Mevrouw M. E. Thorp, 9, Meadow-place South 
Lainbétb, London, S.W.8, zegt: “ fk verliesde al 
m ijne krachten en wierd verschrikkelijk zenu
wachtig, ik verzwakte t i j  oogepzicht. Het 
!:lei as te ding dat ik doen moest koste m ij groote 
moeite, het was m ij zelfs te veel voort te gaan. 
Na geëten te hebben voelde ik pijnen, en dit 
bracht weldra erge slechte spijsverteeringen 
voort; den aanval van winden was zoo hevig dat 
ik waarlijk vreesde het minste voedsét in te 
nemen. De slapeloosheid vei zwakte mij nog 
meer. Ik  had geene krachten meer en miste alle 
moed. Ik  beproefde ellerlei geneesmiddelen 
maar niet één gaf m ij verzachting, wanneer ik 
b ij toéval de Dr. Ca.ssell's Tabletten ontving. 
Weinige tijd na ze gebruikt te hebben, voelde ik 
me veel beter, ik was minder zenuwachtig, mijne 
gezondheid verbeterde op ongevoelige wijze en 
lieden ben ik in zulken toestand, dat ik me 
nooit zoowel gezond gevoeld heb. dan heden. 
De slechte spijsverteerisg is radicaal genezen, ik 
eet al wat het zijn wille en ik mag zeagen dat

)) Mme. Thorp.
mijne slaaprust altijd'goed is.

Pfir*S 3 F3 CN
7,50FH.

( het  J i r oo t
model bevat 
drie maal het 
kleine* V ü r 
koch I door Ae 
apotheken i n 
al ie wert ld (kie
len. Vraag de 
Dr. C d S tó ll’s 
T a b letten en 
weigeld a • ! e 
na making. ■s-

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen :

Zer.uwafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zemiwzwakhtid Bl«eds«brelf Levensafmatting
i  xHiWoristeking Ssechiß fwjsver'w.' njlenuwachticheid 
Wïjirasthenie Uitputting Nier«n*ieUte

SsU cttders  a anb e vo le n  a a n  de voedende rrcoecters e «  a an
ce p c ir * w * n  d ie  de k r it is c h e  t i jd v a k k e n  v an  h e t leven 
door-scan. ÉSsfcter C asse ll’s Co., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d
A lg e r n o n  d e jjç î voor Bfcigï* on h s t  G rou t H «r

M a iso n  i-ouie S am fó rs . 22 , R u e  de la  G iac iC re , B russe l.

NEEMT TWEE 
TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken h«e 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 

dra «ie vreugde 
kenngn kracht 
en gezondheid 
te bezitten. «

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

VERHA.WME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

Te koop goede bakkerskar
met kap en patentas, kunnende 700 à 800 kilos dra
gen.— Voor verdere inlichtingen zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

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

Aanbesteding heropbouw
Kerk van Lichtervelde.

Donderdag 23 Maart aanstaande zal er om 
11 ure voormiddag in de bureelen van den 
heer Tocquet, Koninklijken Hoogkommissaris, 
Poststraat, 4 te 'Rousselare overgegaan worden 
tot de openbare aanbieding der werken van 
heropbouw aan de Kerk van Lichterveide.

De begrootingsprijs  1914 beloopt tot de som 
van 1 02 ,8 2 1 .0 7  fr.

Plans en begrooting zijn te ■ raadplegen in 
het Handelsmusetim, 15, Augustijnenstraat te 
Brussel, in het toegevoegd Hoogcommissariaat 
te Rousselare, en bij den opsteller M. Louis 
Verstraete bouwmeester te Iseghem 

De aanbiedingen onder dubbel omslag en 
aanbevolen moeten per post besteld zijn ten 
laatste 21 Maart 1922 en gericht zijn aan den 
Heer Tocquet, Kon Hoogcommissaris, Post
straat, 4, te Rousselare.

Studie van den Notaris

M U3SELY van LEDESHEM

1,PENBAKE VERPACHTING
op ZATERDAG 25 MAART 1922

om 1 ure namiddag te Ledeghem in bet Gemeentehuis van

2 hofsteden, een huis en weiland 
mpersch en Zaailand,

gelegen te LEDEGHEM en MOORSLEDE en hetjacht- 
recht op al de voorschreven goederen.

De hofsteden zijn gebruikt door Leander Verhamme 
en Camiel Wallecan en hebben eene wederzijdsche 
grootte var. 14 H. 49 a. 22 ca. ; en 7 H 98 a. 60 ca. 
De pacht, vangt aan den 1 October 1922 voor negen 
naeénvolgende, jaren,

De Pachters moeten eene goede borg stellen.

Op Donderdag 2 3 Maart 19 2 2
om 3 ure namiddag te LEDEGHEM ter herberg « De 
Boer.„ gehouden door M Alois Ainpe

INSTEL van eene HERBERG
te RUMBEKE genaamd “  Chiepskruis ,,
met schuur stalling en verdere afhankelijkheden en 56 a. 
60 ca land .

Bewoond zonder pachtrecht door Vanderheeren.
1/2 o/o INSTELPENNING TE WINNEN.

_ TE KOOP UIT TER HAND :

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

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

U IT  T E R  H AN D  TE KOOP :

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

van Iseghem naai Lendelede. gehucht Winkel
hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. DELEU -D ’HON T , 

de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

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 NKEL 

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

Molenstraat, n. 4.

Uit ter hand te koop GERIEFLIJKE TWEE- 
W 3 0 N S T  met land en bouwgrond, groot 69 a.
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Oiimiddelijke 
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

U it ter tia a c i  to koop

ZES NIEUWGEMÄAKTE WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zichwenden ten barsals 

van ’t b la j.

A. Lambert-Werbrouck
Q. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

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

Levert alle slach onderle ier en belast zich met 
allerhande Herstell ingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

A Ib . V  A N N EST E- V A  N H O U T T  E
Tafelhouder (Traiteur)

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

V a n h o u t t e - N e y r in c k  v a n  R o u s s e la r e  

Wordt aanbevolen voor :
EERE-MISS EN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGEN HEIDSDINERS 
M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 

Verhuring van Tafelservies.

HUIS VAN VERTROUWEN.

- S. HOET-HOET ~
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r ille n , R 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 oogen goed passen en eenen voordeeligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

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

Boter en Melkwinkel

ED. STRAGiER BOURGEOIS
Rousselarestraat, 164, ISEGHEM.

MOEDERS wilt gij kloeke en gezonde kinders 

kweeken koopt YOGHOURT NU FRISIA. — Deze 
melk is van allerzuiverste en beste _ hoedanig
heid en uitsluitelij k bereid voor kinders en 
zieken.

De uitslagen door het gebruik van Y0GHQURT 
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 alïereerste hoedanigtieid 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.

dos. Vanlaodeghem-Bebaeghe
Groote sTÜarkt, 21, ISEGHEM.

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

Zijden en W iïgoedartike len
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. 0 . B. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

CRÉDIT FONGIER D’ANVERS
HULPHiriS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

N a a o i lo o z s  M a a t s c h a p p i j  
A. 3 in k ra 'o  ï ing in  : zo.idar Basklaan :

6 0 0 0 . 0 0 0—  K a p i t a a l  
3. Spaarkas :
1° op zicht 4.00 °/°
2° op term ijn  van een ja a r ' 4.50 °/°
Langer te rm ijn  valgens overeenkom st.

1° op z icht 3 .59  %
2° op veartiendaagsehe rekeningen 3.85 %>
3 op dr iam aandalijkscha rakaningan 4 .00  ° /0 
3° op zesmaandelijkscha rekeningen 4 .25  °/„
4n op jaar l i iksche  rekeningen 4 .50  °/0

AANKOOP en VERKOOP yao Fraascli, Engelsch ca Amerikaanscli Papier
aan cl3 vjoriseligsts wisselkoers

Verdere inlichtingen, kan mm bekomen bij den Plaatsslijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A i V l i V I E  te Iseghem.

Leden : Paul S 3 U9TTE Moiaris, Ing^lmunster,
Jozef SPINCEIVIAILLE dokter in genaeskundï Rumbeke,
Eugèna VERHAM.4E dokter in geneeskunde Iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l l e  s l a c h  v a n  b u i z e n  Æ u t o g é n e - S o u d u r e

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhaizen D E ü C O U R T ,  44, Zaidlaan, B r a s s e l
Telephone 5554, Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven,

v y



H T J I S

J. Va ilandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHMM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
H.D.B Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij lal WPEYLEMAIBESIEN
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders.

V  o  ci r Damen van af 45  HT

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle GJ-abardine 8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Ä .  O e v o s H P i l l e f )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regalmatigen Wekelijkschen

VER V03RDIENST OP GENT.
VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 

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

middag, standplaats Hatal JicarJi3;i tegen de 
Koornmarkt.

Men aan/eerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten.

R E G E L M A T IG E  TROU W E -  —
-  -  E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G

M A T IG E  P R IJZ E N .

Rumatieklijders! 
LIJDT N IET MEER

E L I X I R  - d T
P h i l i p p ^

? Geneest

«

«s

JICHT

RUMATIEK
WAT UW LIJDEN WEZE

De E LIX IR  P H IL IP P  ART
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË : 

268 , d ’A v r o y la a n ,  L U IK  
an In allo 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.

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

In ’t  groot en in 't  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D E  P E L . IC H Y S T R A A T ,  1 2 ,  | C ( T f i U C M
recht over St Hiloniuskerk ’

NOUVEAUX PRIX

Touring, 4 -5  places ordinaire  
Touring, 4 -5  p lacesavecjantes amo

vibles
Id. id. avec démarreur 

électrique et jantes amovibles 
Runabout, 2 places ordinaire . . 
Runabout, 2 places avec jantes amo

vibles
Id. id. avec démarreur 

Châssis [ordinaire pour taxi e t 
cam ionettes  

Châssis camion pour charge . .
u tile  de 1250 Kgr., monté sur gros pneus
AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE:

fr .
fr.

A.E.M.C. (
Rue des Horticulteurs, COURTRAI

------------------  T é lé p h o n e  5 0 6  ■----------------

Pianolessen ten huize
Zich wend in bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem

TE BEKO M EN  B IJ

Victor Demuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A L L E  SLACH  VAN

Mans- en Kinderkostuimen 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 eu andere oliegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
on mogelijk.

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE
c’est la

“ F O R D „
T H E  U N I V E R S A L  C A R

fr . 9 200

fr. 9.600

fr . 10.800  
fr . 8.500

fr. 8.900  
fr . 10.100

7.300
9.900

A telier 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 c t e u r  f o r d s o n  est l ’idéal et 
le rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépot régional d’Essence S l N ü O-GASOLINE.

Doctor H. Van Quaetliem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen, alle dagen (Zondag uitgenomen . 

van 9 tot 12 en van 2 tot 5 are,xten zijnen 

huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat» 
Rousselare.

Jules PATTY N-P A R MENTI ER
G entstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

busscheke , beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening. 

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 04, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — IPâle-ale. 
V e r k 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 Cimentbuizen op alle wijden ifê

£ (JTERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud jfr
§ S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .  %

I  Amand D e n y s - f l o e h e p i e d  f
Dweersstraat, 17, ISEGHEM sp

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN V E R T R O U W E N

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

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

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

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

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anna, St Amandstraat 3, tegen de Njordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oagmeesïer ten ieder beschikking.

C E S  P I L U L E S
NE CONTIENNENT AUCUN O P IA C É  . NARCOTlQVj" 0\î V0\S,0\V 

ELLES SONT PARFAITEMENT INOFFEKSWE.S 
M Ê M E  POUR LES  PERSONNES LE PU3S tiâYACXTB-S

TOr.OC MARK REC.

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

■Elles ne sont véritables qu'accompagaeesde cette signature.

Croydon, London, Eng.

Cfl»»VKlßMT WSCi.

was voldoende voordeken jieke te qenejen
M. Remv Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol

doende was om 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. D it 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 
zulten weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing.

M. Remv Tresignies van Gammerages schrijft :

« Ik  heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken. 
i> voor het geneesmiddel « De W itt Pillen » waarvan eene enkele fiesch 
» 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 je ndank  aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik gansch genezen.

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

In d ie n  g ij o n m id d e lijk  u its la g e n  w ilt  h e b b e n , n e em t

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor

BOEKDRUKKERIJ

STEENDRUKKERIJ

PAPIERHANDEL

Rousselarestraat, 97

I S E G H E M%

Oud huis J. DOOM S 

Gesticht in 1 870

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

Rheumatiek, Blaasontsteking,
Heup Jicht, Steen in de Blaas,
Lenden Jicht, Graveel,
Z w a k k e  R ug , J ic h t,

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 . 5  0  de groote flesch, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

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 ru sse l ,  en de verzending zal 
oogenblikkelijk 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, Brugstr.

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 WijneH, Likeuren, Chocolat, 

Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN
BUREEL- 

en S C H O O L G E R IE F

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C I A L I T E I T  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 DELCR0IX en EDIV1. M O R E L  

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en WaensJag van iedere week bij M. P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.


