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P A L M E N Z O N D A G .
Met twijgen en met palmen 
Treedt ’t volk ter poorten uit 
Fn zingt in blijde galmen :
Hosanna David ’s spruit.

Spreidt bloemen op zijn wegen ;
Knielt neder langs zijn baan.
Tot ons daalt ’s heeren ’s zegen 
De dag des heils breekt aan.

Hij komt den mensch verlichten 
Als hooge waarheidtolk,
Een rijk van vrede stichten,
Als Redder van zijn volk.

Zijn zegevaan zal prijken 
In ''t gloeiend morgenrood ;
En van zijn voetspoor wijken 
De hel en d’eeuwige dood.

Daag, hoop der stervelingen,
Geef 't menschdom nieuwen moed, 
Laat ons het hooglied zingen :
O Heiland ̂ wees gegroet.

D. V a n  H a u te .

G o ê v r ijd a g .
Zeg, zeg mij waar gij, vlaamsche mond,
Uw eigen mond Goêvrijdag vondt.

Goêvrijdag !
Hij, die toch boven allen kwaad 
Door jaar en eeuw geteekend staat,

Goêvrijdag ?

Hoort, hoort die tongen, schetteren schichtig 
« Aan ’t Kruis » !... op dien onnuchtren morgen !
« Aan ’t Kruis » !... en ’t wettig woord verworgen : 
« Ziedaar den Mensch ! Hij is onplichtig » !

Aanschouwt die blinde beulenvingeren 
Den haat van all’ met geeselroede.
Met doorn en nagels, Hem, ten bloede,
Door hoofd en lrji en leden slingeren i

Gedenkt hoe gulden middagstralen 
Uit zonnescliaamte, in zwart verminken,
Terwijl dââr purpre stralen drinken 
Om Golgotha dejj rotsen dalen !

Goêvrijdag ? — O ! oneindig goed,
Daar Hii, God-Mensch,- vergiet zijn bloed 
Ons, o ten goede ! Oneindig mild,
Zoo heeft ’t zijn liefde alleen gewild !

Hoort hoort hoe Hij « Vergeef hun » ! klaagt ! 
En in ’t versmachte menschdom jaagt 
Een ziel, zijn eigen ziel, die leeft,
En leven, hope enjzoening geeft !

Dan daagde een zon die eeuwig glanst,
Een licht, dat veertig eeuwen kranst !
Dan keerde een nacht van slavernij 
In Vrijdag, hemelsch lustgetij !

Bewaar dan trouw, o vlaamsche mond,
Uw woord, dat uwe liefde vond :

Goêvrijdag !
Uw hert ziet boven ’t grootste kwaad,
Gods nooitvolprezen goedheidsmaat !

Goêvrijdag !
Gedicht door E. H amatus DIERICK, gewezen leeraar aan 't Klein 

Seminarie van Rousselare, Pastor van Harelbelte.

DE ONTVOLKING.
Alle 10 jaren wordt de optelling gedaan van 

de bevolking van Belgie, en nu zijn de uit
slagen gekend van de optelling die gedaan 
is geworden op 31 December 1920.

Daaruit blijkt dat de bevolking van Belgie 
met 25, 60 inwoners verminderd is, in ver
gelijking met het bevolkingscijfer van 1910.

In het lOjarig tijdvak van 1900 tot 1910, 
was de bevolking van Belgie met 730.236 in
woners aangegroeid — dat was eene zeer 
groote vermeerdering 

Zonder den oorlog zouden wij in het lOjarig 
tijdvak 1910-1920 voorzeker weerom een grooten 
aangroei aan te teekenen gehad hebben — 
de oorlos? is uitgeborsten en er is integendeel 
vermindering.

Die vermindering spruit uit drie oorzaken : 
In de oorlogsjaren is :

1° Het getal geboorten verminderd 
2° Het getal sterfgevallen is grooter gewor

den dan voor den oorlog, tengevolge van het 
gebrek aan voedsel en zorgen waaraan de be
volking leed 

3° Er zijn vele inwoners moeten uitwijken, 
die nog niét zijn kunnen terugkeeren.

Men rekent dat zich 150 duizend Belgen in 
Frankrijk gevestigd hebben sedert 1914.

Zonder den oorlog, zou Belgie, nu voorze
ker meer dan 8 miljoen inwoners tellen.

*
* *

Is het te voorzien dat de aangroei der be
volking, na dezen tijd van stilstand, nu weer 
gaat hernemen ?

« Le Bien Public » van Gent vreest van neen. 
Hij stelt vast dat de zoogezegde « fransche » 
mode van maar een of twee kinderen te hebben, 
die tot hiertoe vooral in het Walenland heerschte, 
zoowat overal in het land begint door te 
dringen, en dat is ongelukkiglijk nogal waar.

Daarbij de economische toestand — het 
gebrek aan woonhuizen, en de voortduur van 
het dure leven, zooals « Le Bien Public » doet 
opmerken, weerhouden de jongelieden van het 
huwelijk, en de getrouwden hun huis met 
kinderen te bevolken

Men moet de kwaal in de oogen durven 
zien en het zal altijd eene stalen wet blijven, 
dat iemand geen huisgezin sticht als hij voor
ziet dat hij vrouw en kinderen niet zal kunnen 
onderhouden.

*
* *

« Le' Bien Public » vreest dat Beigie nog. 
langen tijd een land zal blijven van duur 
leven en werkeloosheid, en we vreezen dat 
met hem.

Inderdaad, we zien niet dat er ernstig ge
werkt wordt om den prijs van het leven te 
verminderen.

In Duitschland kosten de kolen 24 fr. de 
ton aan de nijverheid — in Belgie 67 fr. bijna 
driemaal zooveel, en de burger moet 150 fr. 
betalen wil hij 1000 kilos kolen koopen

Het is klaar dat het leven met zulken prijs 
der kolen niet KAN afslaan : bijgevolg dat onze 
nijverheid nooit zal kunnen voortbrengen, zoo
danig dat ze met de Duitschers of anderen 
zal kunnen konkurreeren op de vreemde markten.

En als we niet kunnen verkoopen op vreemde 
markten dan moet onze nijverheid onvermijde
lijk dood — dan moeten onze fabrieken stil
vallen, zal een groot deel van ons volk moeten 
uitwijken en zal onze bevolking noodlottiger- 
wijze afnemen.

Men zal aan hoogerhand eens moeten zien 
of er naar geen andere ekonomische politiek 
dient uitgezien te warden — war.t gelijk het 
nu gaat is er geen uitzicht op beternis, — 
zoo zegt iedereen.

*
* *

Er is nog eene andere en verschrikkelijke 
oorzaak van afneming der bevolking.

De Eerw Pater Jezuilt Lemaire klaagt ze 
aan in de bijzondere studie welke hij gemaakt 
heeft over het op- en neergaan van het be
volkingscijfer.

Hij zegt namelijk dat hij de bewijzen bezit 
dat in het Walenland de twee derden van het 
getal kinderen die het zonnelicht zouden moe
ten aanschouwen, achterwege blijven

Vandaar dat de meeste Waalsche" steden, 
graven-steden ziin, ’t is te zeggen steden in 
welke meer sterfgevallen dan geboorten aan- 
geteekend worden.

In het Vlaamsche land is de toestand anders 
en beter. Daar is het geboortecijfer nog hoog, 
dank aan de landelijke, Vlaamsche bevolking.

Bij de bevolking der stedelijke en nijver- 
heidscenters, dringt de Fransche mode meer 
en meer door. De gemakzucht de duurte van 
het leven en de bekrompenheid der huisvesting 
dragen er grootelijks toe bij, om in al de 
standen van de samenleving van die middens 
de kinderbevolking te beperken.

De landelijke Vlaamsche, Katholieke bevol
king, mag er fier op zijn, dat zij hare gods
dienstige plichten, die hier overeenstemmen 
met de Vaderlandsche, getrouw blijft vervullen 
en alzoo het hare doet tot instandhouding van 
het Vaderland.

Hoevelen die zich op hunne Vaderlandsche 
liefde beroepen, zouden aan die nederige men
schen een voorbeeld kunnen nemen !

Dood van M. Woeste.
M. de staatsminister Karei Woeste is, Woens

dag, gesterkt met al de hulpmiddelen van den 
godsdienst, waaraan hij zijn leven en al de krach
ten van hart en ziel gewijd had, godvruchtig in 
den Heer ontslapen Geboren op 26 Februari 1837, 
was hij in zijn. 86e jaar. Met hem verdwijnt de 
edelste figuur van het Belgische Parlement en der 
politieke personen

Karei Woeste was een man van één stuk ! Van 
jongs af had hij begrepen dat de Katholieke Kerk 
in ons land vijanden heeft, die haar willen dooden, 
om dan, zooals Minister Van Humbeeck onzaliger 
gedachtenis eens zegde, haar lijk in een grafkuil 
te stampen. Toen Woeste zijne mannenjaren be
reikt had, was die strijd tusschen geloof en onge
loof volop aan gang. Onder voorwendsel van den 
Staat te bevrijden van alle Kerkelijke overmacht, 
en in naam der vrijheid, zochten de liberalen van 
dien tijd de Kerk aan den Staat te onderjukken. 
Zij, die dan als ministers den Staat vertegen
woordigden, waren Frère-Orban, Bara, enz., 
en het plan der aanvallen tegen de Kerk werd 
altijd op voorhand in de vrijmetselaarsloges ge
smeed. De dag was nabij, waarop zij door de 
ongelukswet van 1879 openlijk de volkskinderen

zouden trachten te. ontchristenen, in scholen 
zender God en door meesters zonder geloof.

'In Karei Woeste stak de ziel van een onversaag
de n strijder. God had hem begiftigd met een 
machtigen geest, die klaar den toestand inzag, 
er met een onwrikbaren wil, die door niets noch 
door niemand te breken was. Hij verstond 
se;fens dat wij ons tegen vijanden, die onder den 
dekmantel van vrijheid de hevigste slagen toe
brachten aan Godsdienst en Kerk, met geen 
bloote tegenweer “mochten tevreden stellen : 
w j moesten zelf aanvallen in naam der vrijheid, 
di ; door de liberalen verkracht werd Daarvoor 
hadden wij een strijdvaardig leger noodig, sterk 
in zijne eenheid en onoverwinbaar door zijne 
tucht.

Dit katholiek leger werd de Bond der Ka
tholieke kringen, die lange jaren, toen het 
algemeen kiesrecht het gansche volk tot de 
stembus nog niet riep, alleen gestaan heeft 
in den veldslag. Hard werd er gevochten, en 
hevig was de kamp der soldaten der katholieke 
vrijheid tegen de soldaten van de liberalen dwang 
en der ongodsdienstige overheersching van den 
Staat. En als een ervaren veldheer leidde Woeste 

den strijd.
Binnen de Kamer was hij onder het godsdienst- 

hatend ministerie van 187#, dat de akelige 
schoolpolitiek tot het ontchristenen onzer volks
kinderen begon, ten zeerste geducht. Scherp 
en vinnig in zijn tegenspraak, onverbiddelijk 
zich tegen alle machtmisbruik te stellen, met 
een diepe kennis van het recht, en eene mee- 
sleepende overtuiging, was en bleef Woeste 
de kampioen van onze godsdienstige gewe
tensvrijheid. En de luisterlijke zegepraal van 
18K4. die voor dertig jaar de katholieken aan 
hel bewind bracht, was grooteliiks zijn werk.

van dien heldenstrijd heeft minister Woeste 
altijd eene voorliefde behouden voor het katholiek 
onderwijs en de geestelijke belangen der kinde
ren, die door de vrijmetselarij zoo vreeselijk 
waren aangevallen. Onze katholieke scholen 
wilde hij zooveel mogelijk vrij houden van 
allenofficieelen invloed, steunende enkel en alleen 
op de milde bijdragen der katholieken, en altijd 
gereed om een nieuwen strijd op het onderwijs
gebied te aanvaarden en tot den eindelijken 
triomf te voeren Hii vreesde en misschien niet 
zonder reden, dat de geldelijke tüsschenkomst 
van den Staat eens aan een sluwen minister 
de gelegenheid geven zou in ons eigen, vrij, 
katholiek onderwijs binnen te dringen, en het 
te verbasteren De venijnige politiek van citoyen 
Destrée, die zijn « onafhankelijke zedeleer zonder 
God » overal trachtte in te voeren, heeft die 
vrees, eilaas ! al te veel gewettigd.

W ij zegden hooger dat Karei Woeste een 
man was van één stuk. Indien hij zich jegens 
zekere hooggeplaatste overheden buigzamer had 
getoond, zou hij voorzeker langer, als minister, 
in de regeering des lands gezeteld hebben. Maar 
hij vaarde altijd recht door zee : hetgeen goed 
was, noemde hij goed ; en hetgeen hem kwaad 
toescheen werd openlijk door hem bestreden. 
Hij was een staatsman die vaste princiepen had, 
en ze nooit onder banken of stoelen verdook. 
Ook in zijn gansche leven is er een volkomene 
eenheid van richting en werking ; en zooals 
Woeste was bij het begin van zijne loopbaan, 
zoo was hij nog in 1922 op den dag van zijne 
dood. Vele en kostbare schatten van onder
vinding had hij opgedaan, maar zijne beginselen 
waren niet veranderd

In de leiding der katholieke partij, die hij 
tot een sterk leger afgericht had, heeft minister 
Woeste een overwegenden invloed uitgeoefend. 
Diep was hij overtuigd dat de tucht kost wat 
kost in onze gelederen moet behouden worden ; 
en met eene zekere onrust heeft hij, na het 
invoeren van het algemeen stemrecht, in de 
katholieke partij andere politieke bonden zien 
ontstaan, die hun eigen weg wilden volgen. 
Toen de socialistische beweging, even ongods
dienstig als het liberalismus, maar vlakaf re- 
volutionnair, het bedrogen werkvolk in beroering 
bracht ; en onder voorwendsel van rechten 
des arbeids te doen gelden, feitelijk een schrik
bewind wilde doen heerschen op al wie het 
rood juk niet dragen wil, dan was Woeste 
een der eersten om eene sociale wetgeving te 
stemmen Ondanks den laster die tegen hem 
verspreid werd, was hij inderdaad een ware 
vriend des volks, en geen enkelen wantoestand 
heeft hij ooit geduld

Doch hij oordeelde dat men misschien al te 
rap vooruit ging, en dat het toestaan van rechten 
gelijken tred moest houden met een gezonde 
politieke ontwikkeling des volks. Als vooruit
gang en politieke ontvoogding der werklieden 
heeft hij nooit de dwingelandij der socialistische 
Syndikaten willen aanzien : wie kan hem onge
lijk geven ?

In de laatste tijden zijns levens had hij de 
noodzakelijkheid erkend van het verjongen 
onzer katholieke partij. De princiepen zijn on
veranderlijk, doch de toepassing ervan moet

rekening houden met de nieuwe sociale en po
litieke voorwaarden en met den onweerstaan- 
baren drang der standen naar eene eigene 
inrichting. Tucht is onontbeerlijk, meer dan 
ooit ; eenheid in de werking moet er zijn ; 
maar zij moet spruiten uit een « Verbond » 
van al de katholieke krachten, dat den vorigen 
arbeid van Woeste voortzetten zal.

Een verheven karakter gelijk het ziine, kende 
geen baatzucht; en zijne menigvuldige bewon
deraars even als zijne politieke tegenstrevers 
zijn altijd eenparig geweest om hulde te brengen 
aan den man, die enkel de stem van zijn ge
weten aanhoorde en geen rijkdommen wilde 
vergaderen. Met het afsterven van den staats
minister Woeste, verdwijnt een der laatste 
vertegenwoordigers dier groote parlementaire 
staatslieden, die Belgies faam overal verspreid 
hebben, en zelf door hunne onverzoenbare 
vijanden geacht en hooggeschat werden.

M. Karei Woeste was een christen en een 
katholiek van daad in den vollen zin des woords 
Zijn geloof in G a l en Ciristus was even vurig 
als zijne lief Ie tot Paus en Kerk; en zijn 
leven was in overeenstemming met beiden. 
Met den H. Paulus mocht hij uitroepen :
« Bonum certamen certavi. — Ik heb den 
goeden strijd gestreden » Op zijn sterfbed heeft 
hij de laatste blijken ontvangen van genegen
heid en eerbied van d^ hoogste overheden 
in Kerk en Staat ; en opgebeurd in de heilige 
Kommunie door het hemelsch brood der leven
den, is hij bij God zijne welverdiende be- 
looning gaan ontvangen. Hij ruste in vrede !

GEMEENTERAAD.
Zitting van Vrijdag 24  Maart (Vervolg) 

Belasting op de wegenis en de voorgevels.
De Sekretaris geeft lezing van ’t ontwerp vol

gens hotwelk de lengte der voorgevels en de breedte 
der straat als basis genomen worden, en waarvoor 
te betalen is van 0,25 fr. tot 1.25 de vm volgens 
ligging,

M D ew ae le  — Ge zult zeggen, gij hebt dat 
reglement ook helpen maken Ik stel voor op eene 
andere manier de voorgevels te belasten Er zou eeoe 
taks gelegd worden uitsluitelijk ten laste van de 
eigenaars, op de lengte en de volledige hoogte 
van ’t gebouw. De kategorien willen wij behouden.

M. de Burgemeester. — Wanneer de eigenaar 
den taks op zijnen pachter legt, wat zeker zal ge
beuren,’t zou toch op ’t zelfde^uitkomen.

M. Oew aele .  — De wet zal erin voorzien

M. de Burgemeester. — En intusschen zal het 
vraagstuk van den woningnood van langs om verder 
van eene oplossing blijven Wie zal er ten langen 
laatsten nog huizen bouwen om te verpachten ?

M. V andom m ele .  — Ik ben verwonderd dat M 
Dewaele die lid van de belastingskommissie is-, hier 
zijn eigen werk afbreekt Hij houdt hier eene soort 
van meeting ; dat en trekt al op niets. Heeft 
M. Dewaele vergeten of verwaarloosd zijnen groep 
te raadplegen, wanneer hij op de hoogte was van 
de besprekingen van de kommissie ! De vertegen
woordiger van onzen groep heeft ons op tijd en 
stond verslag gegeven van den staat der zaken M 
Dewaele kon dat evengoed doen met zijn volk.

M- Vandenbroucke — Hadden wij de reglemen
ten 8 of 10 dagen op voorhand gezonden geweest, het 
ware beter geweest.

M. de Burgem eester — Dit reglement bestond 
in ontwerp, en was gekend door al de leden van 
de kommissie ; het lid uit uwen groep moest 
u inlichten.

M Vansteenkis te  — Ik heb het aan mijnen 
groep medegedeeld sedert ten minste veertien dagen

M. D ’Hondt. — Wij staan wederom voor ’t zelfde 
spel : alles in zijne grondvesten willen omver slaan, 
alles verschuiven op den eigenaar. Zal de bestendige 
deputatie dat al maar goedkeuren ? Waar er kan 
verbetering gebrächt worden, eerste klas ! Juist 
daarom is het voorstel d’Artois ingediend om de 
werkersgezinnen met kinderlast gedeeltelijk of ge
heel te ontslaan

Maar alles omver werpen zonder iets in de plaats 
te zetten datentwaar aan gelijkt, dat gaat over zijn 
hout.

M. Vandenbroucke — Als ik M D’Hondt goed 
versta, is hij van meening dat de Bestendige Depu
tatie zulk reglement zou afkeuren Nochtans al de 
leden van de Bestendige Deputatie zijn katholiek 
en door de katholieken gestemd Waarom zouden 
ze de belastingsreglementen die gestemd zijn door 
eenen katholieken gemeenteraad afkeuren

M. D’Hondt Ge zit in de wolken Katholiek 
komt hier in geen rekening, want daar moet de reden 
niet gezocht worden om goed of kwaad te keuren. 
De kwestie is hier goed werk te leveren

M. Oew aele  — Wetsvoorstellen hebben we zien 
verzenden van Kamer naar Senaat, en van ’t Sei aat 
terug naar de Kamers De katholieken wilden de 
de werklieden alles doen betalen. [(Hevige tegen
spraak.



IVI de Burgemeester eisckt dat elk zijne spreek
beurt afwachtte.

M D ’Hondt.  — Bij Je bespreking van lasten moet 
ge altijd eerlijk zijn, ei. niet altijd peizen dat
gij optreedt voor eeiifU jroap alleen, maar ook voor
de algemeenheid. G a ku'.i eerst en vooral de
belangen der werklieden en terzelvertijd de alge
meene belangen dienen, liever dan altijd met façade- 
voorstellen voor den dag te komen.

M. Oew aele .  — Dat zijn altemaal stadhuiswoor
den l)e lasten moeten niet al op de werkliede 
wegen ; de rij ̂ e moeten maar betalen. Zijn wij 
’t akkoord op artikel 1 of niet ?

M. de Burgem eester.  — De rijke zullen betalen 
’t ware dwaas het anders te doen gelooven, maar 
van de kleine burgers die het meestal even lastig 
hebben als de werklieden om er te geraken, daar
van en spreekt er niemand en die zullen nochtans 
ook betalen. Nu we zullen stemmen over het
tegenvoorstel Dewaele.

Het voorstel wordt verwopen met 8 stemmen tegen
2 (soc.1

M Vandenbroucke. —  De eerste klasse van
straten is het center van stad ; ’t zijn al rijke die 
er wonen ; waarom de belasting niet opdefaçaden, 
’t zou veel meer opbrengen.

M. de Bu gam eester.  — Tracht ge de meervermo- 
genden re treff m. hier treft ge noodzakelijk ook de 
minderen die er tusschen wonen. Of wilt ge ’t abon
nement wederom i'.voeren onder een andere bena
ming ?

M D ew ae le .  — En eene belasting op de over
tollige woonvertrekken ?

M Vandenbroucke — Wij kunnen eene alge
meene breedte voor iedere straat bepalen en de 
werklieden voor een deel ontslaan

M. D ’Hondt. — Wij hebben er voor gezorgd, gij 
zult het gaan hooren.

M. Dejonghe. —  De werknemer moat toch een 
voordeel hebben. 

iVl De Jan. — ’t Is ’t voorstel van I I .  D'Artois.
M. D ’Hondt. — Ook de oude menschen die nun 

volledig pensioen als eenig inkomen hebben dienen 
van de belasting ontslegen te worden.

M. de Burgmeester geeft lezing van het voorstel 
D’Artois — Eerst was ik voor die uitzondering 
niet te vinden, omdat ik er de uitsluiting van de 
kleine burgerij in zag. Ik bracht in dat de kleine 
burgers met-eene groote familie even lastige jaren 
door te maken hebben als de werklieden Nu dat 
de afslag van 10 O/o voor ieder kind boven de drie 
aan leerplicht onderworpen behouden blijft, kan 
ik het voorstel bijtreden dat voor werknemers in 
zekere gevallen tot volledige ontslaging kan leiden.

M. D ew ae le  — Bij de stemming zullen wij niet 
tegen stemmen omdat wij weten dat de stad geld 
noodig heeft, maar wij zullen ons onthouden voor 
de redens die wij gezegd hebben.

Het reglement met de veranderingen voorgesteld 
door de rechterzijde, wordt goedgekeurd met 8 
stemmen en 2 onthoudingen, (soc )

Belasting op de voer- en rijtu igen .
Voorgesteld : 50 fr per rijtuig op vier wielen.

20 fr voor'jeen ander rijtuig op ressort 
10 fr per wagen of voertuig op 4 wielen 
5 fr. voor elk ander voertuig of wagen;

M. V an steenkis te .  — Er is geen afslag voorzien 
voorde oudstrijders, zooals overeengekomen was in 
de kommissie.

M. de Burgem eester.  — Dit komt waarschijnlijk 
omdat het reglement vroeger gedrukt werd dan het 
voorstel gedaan was. De tekts kan aangevuld worden 
zooals hij in de andere reglementen voorkomt.

Aldus mot algemeene stemmen aanveerd.

B e la s t in g  op ds Peerden, M uilezels, hanen
en hennen.

Voorgesteld : 20 fr. per peerd van minstens 1 jaar; 
10 fr. per muilezel ;

10 fr. per vechthaan ;
0,25 fr. per hen boven de 5, en

0,10 fr voor deze boven de 50.

M. D ew ae le .  — Ik stel voor 10 hen per hok
te ontslaan, en 0,25 fr. te doen betalen ook voor
deze boven de 50.

M. de Burgem eester.  — De eerste 5 hennen 
zijn niet belast omdat dit getal aazien is als ten 
dienste van het huishouden. Tien hennen kunnen 
aanzien worden als winstgevend.

M. D ew ae le .  — Als iemand eene hen zet, zijn
er seffens tien en meer.

M de Burgem eester.  — Neen, alleen het be
staande getal in Januari komt in rekening; alzoo 
tellen de kiekens niet mede, vermits zij er op 
dat tijdstip niet zijn.

M Vansteenkiste. — Hier is de alslag voor 
de oud-strijders ook vergeten.

M Dewaele. — Ik zou toch willen dat de 
hennen boven de 50 ook met 0,25 fr, belastzijn.

M. Vansteenkis te  — Wanneer een landbouwer 
maar 50 hennen houdt, vinden zij een groot deel 
van hun eten op de hofplaats, maar houdt hij er 
meer, dan is hij verplicht veel meer te voeden. 
Van een anderen kant, zulke groote benden zijn 
veel min vrij van ziekte De winsten en verhoogen 
niet in verhouding van ’t getal, en daarom is dat 
versch' 1 volgens mijn gedacht zeer gewettigd. 

Aanveerd met algemeene stemmen.

Voorstellen Oewaele en Vandenbroucke.
a) Het zetten der pokken van alle kinders onder 

de 14 jaar op de kosten der stad.
b) het toekennen eener toelage van 25 fr. voor 

de gebo rte van ieder kind, aan de moeders sedert 
ten minste 6 maanden bij eene erkende maatschappij 
van onderlingen bijstand aangesloten.

M. de Burgem eester.  — Wil ons een van die 
heeren deze voorstellen toelichten ?

M Vandenbroucke — Tengevolge van de krisis 
zijn dé Wer kiflen sehen geldelijk uitgeput.*De kinders 
moeten de pokken gezet zijn om in de school 
aangenomen te worden ’k Weet niet of het medisch 
toezicht daarvoor zal zorgen, ’t is gelijk hoe. Het 
bijzonderste is dat het op de kosten is van de 
Stad

M De Jan. - ’t.Bijzonderste ware zeker dat 
de kinders de pokken trezet worden

M. de B irgeneesHr )e behoeftiaren kunnen 
hunne kinders de pokken laten zetten op de kosten 
der stad, . mits aanvraag aan het bevoegd bestier. 
Verlangen de nipt behoeftigen ondersteuning van 
d>! Stad ?

M. Ü’Hont — ’k Zou willen een vrage stellen 
Zoudt ge kunnen zeggen hoeveel kinders er naar 
school gaan die de pokken niet gezet en zijn ? 
Indien er zijn, ’t is te hopen dat het medisch 
toezicht zijn advies zal geven. Maar niemand 
heeft het recht de kinders die de pokken niet gezet 
ziju het schoolgaan te verbieden. Zijt ge wel op 
de hoogte van den werkelijken toestand ?

M. Vandenbroucke. — Als ik ’s avonds van 
mijn werk kwam. werd ik door een werkman 
aangesproken ; wij spraken daarover en die man 
zei dat er vele raenschen moeten wachten van 
hunne uiuders de pokken te laten zetten om des 
wille van de kosten.

M. D ew aele. — Wanneer dit in blok zou ge
daan zijn op bepaalden dag en uur, dan zouden 
de kosten veel verminderen. Er zijn er van 16-17 
jaar die de pokken niet gezet zijn. Moest er eene 
ziekte ontstaan door de nalatigheid der Stad, het 
bestuur ,zou het hem beklagen.

M. O 'Hont. -  Uw voorstel steunt op geen 
stellige gegevens. Omdat er menschen zijn die u 
langs de straat daarover aanspreken neemt gij alles 
voor klinkende munte. Eerst onderzoeken. Het 
medisch toezicht zou ons best kunnen inlichten. 
Wat meeris, de ziekenbond zorgt voor zijne leden, 
ten minste toch bij ons. Maar is die bespreking 
niet uitgelokt door -t belang ?

M. Dewaele. —* Naar ’t voorbeeld van andere 
gemeentebesturen.

M. Dejonghe. — Ik lees gazetten; nergens 
kwestie van pokken, dus geen hoogdringendheid. 
Voorzorgen zijn goed, maar vergeet niet dat wij 
af te rekenen hebben met eenen slechten finan- 
tieelen toestand. Laat ons dit punt verdagen.

M. D’Hondt. — Een tusschenvoorstel : Laat ons 
het medisch onderzoek afwachten. Wanneer het 
blijkt dat het noodig is de nalatigen de pokken 
te doen zetten, dan kan de stad maatregels nemen. 

(Verdaagd met algemeene stemmen).
M. de Burgemeester. — Willen de voorstellers 

hunne redens voorenhouden die de vraag om toe
lage bij geboorte wettigen ?

M- Dewaele. — ’k Zal kort zijn. Ze reklameeren 
dat er geen kinders meer geboren zijn. Is het 
wonder ? De menschen hebben geen plaats en geen 
gewin. De Staat geeft reeds 25 fr en we vragen 
dat de Stad hetzelfde zou doen, dat zou maar ten 
goede komen aan de vooruitziende menschen die 
aangesloten zijn bij eene maatschappij van on
derlingen bijstand.

M. de Burgemeester. — Jammer dat al die 
voorstellen komen op ,het oogenhlik dat onze fi- 
nantiën zoo slecht zijn, en wanneer het schepen- 
collegie, willen of niet, van alle vrijstaande uit
gaven moet afzien.

M. Dew aeie .  — Wij hebben nu lasten gestemd 
M. de Burgemeester. —  Ge moogt niet gelooven 

dat onze toestand op een jaar zal normaal zijn.
IVI Allewaert — Wij | hadden het inzicht om 

ook eene aanvraag te doen in dien zin, en wij 
hebben het gelaten omdat wij wisten dat er geen 
geld en is. Maar wat wij zouden willen is : de 
menschen het middel verschaffen om hunne bijtre- 
ding in eenen ziekenbond te vergemakkelijken. 
Onze ziekenbond komt ten anderen reeds tusschen 
door geldelijken steun bij geboorte, Het zijn on
gelukkiglijk die menschen die den ziekenbond 
meest noodig hebben, die er minst tegen kunnen 
om de inkomgelden en de bijdragen te betalen, 
namelijk deze met groote kinderlast

M. Vandommele. — Groote huisgezinnen kun
nen moeilijk de jaarlijksche bijdragen betalen. Is 
het niet jammer dat ze zonder hunne schuld geen 
lid kunnen worden, en bijgevolg van de voordeelen 
niet kunnen genieten ?

De socialisten vragen op iedere vergadering sub- 
sidiën ; dat is al schoone, maar ’t is pompen aan 
n’en droogen steenput. Moet er over dit punt ge
stemd worden, ik zal mij onthouden.

Ik vraag dat het schepencollege die zaak zou 
onderzoeken. Kan er verbetering komen, het zal 
met dank aanveerd worden.

M. Dewaele. — Wij vragen de stemming over 
ons voorstel, het zal eene begraving van eerste 
klasse zijn.

M. A llew aert. — Wat we vragen is geen almoes ; 
we vragen dat ge de menschen met vooruitzicht 
de middels zoudt verschaffen om hun aan te sluiten 
bij ziekenbonden.

M de Burgem eester. — Laat ons het voorstel van 
M. Allewaert onderzoeken en later bij gelegenheid 
bespreken. Voor het oogenblik kunnen wij, zooals 
gij daar zooeven gehoord hebt, nog de verachterde 
toelage niet betalen aan de vakschool. Wij zouden 
kunnen toelagen stemmen en onze oude schulden ten 
eeuwigen dage onverlet laten 

Het voorstel Dewaele-Vandenbroucke wordt ver
worpen met 4 stemmen tegen 2 en 4 onthoudingen. 

Stadsweegschaal.
In geheime zitting werd benevens de gedane 

mededeelingen, besloten tot de overname van de 
weegschaal op de Koornmarkt, die sedert den 
oorlog door de stad uitgebaat werd, tengevolge 
van de verplaatsing en herstelling op stadskosten, 
volgens bevel d&r duitschers, tijdens de bezetting.

Hoe de Coöperatieve van Oorlogsschade 
te Iseghem tot staüd kwam.

In eene der eerste vergaderingen van de 
Katholieke Burgersbond, gehouden na den oorlog 
wierd er gesproken over den toestand waarin 
onze burgerij zich bevond. Vele huizen en ge
bouwen waren vernield, onze nijverheid en 
koophandel waren te niet. Er moest dus naar 
middels uitgezien worden tot het algemeen 
herstel. Het gouvernement zou de oorlogsschade 
doen vaststellen door tribunalen om de ver
goeding uit te betalen Een der doelzaamste 
middels was de Coöperatieve van Oorlogsge- 
teisterden.

E. H. Delaere Proost van den Burgersbond, 
deed inlichtingen nemen door de Katholieke 
Burgersbond in ’t ministerie, en stelde zich ook 
in betrekking met den Heer Prospère Peiren 
en eenige andere personen, die naar Iseghem 
kwamen voordracht geven over het inrichten 
eener Coöperatieve en dit op verzoek van den 
Katholieken Burgersbond. De eerste voordracht 
had plaats den 1 September ’t jaar 1919. 
Eenige weken daarna had eene tweede bijeen
komst plaats in den Café Royal.

De Coöperatieve wierd dus gesticht door 
E H. Delaere samen met de Heeren Emile 
Vanden Bogaerde, François Bral, den Notaris 
Vande Moortele, Amand Vanden Berghe Voor
zitter van den Katholieken Burgersbond, de 
Heeren Cam. Bourgeois, Cyriel Staes, Jules 
Crochon, Jacques De Busschere Hector Loontjes 
en Jules Grillet, leden.

Toen de Coöperatieve reeds in volle werk
zaamheid was, kwam er op zekeren dag be
richt van ’t ministerie dat volgens de begeerte 
van ’t gouvernement al de politieke gezindheden 
in de Coöperatieve van Oorlogsschade moesten 
vertegenwoordigd zijn 

Daarop nam het bestuur der Coöperatieve 
Iseghem Herop ,, het besluit waarbij eenige 

leden der inrichters zich zouden terug trekken 
om plaats te maken voor eenige personen van 
andere politieke gezindheid. De Heeren Roger 
Ameye, Paul Dé Coene .en Theophiel De Cock 
wierden door ’t bestuur aangeduid als zullende 
gevraagd worden om volgens verzoek van 
’t ministerie plaats te nemen in ’t beheer der 
Coöperatieve. Naderhand wierden de Heeren 
Emile Allewaert en Jos. Vandenbroucke als 
afgevaardigden der werkliedenpartij ook in 
’t bestuur aangenomen. Heden telt de Coopéra- I

tieve, in ’t bestuur leden van alle politieke 
gezindheden tot ?elve twee leden uit den 
Middenstand te weten de Heeren François 
Bral en Theophile De Cock.

Het is dus wel aan de Katholieke Burgers- 
bond van Iseghem te danken dat de Coöpe
ratieve van Oorlogsschade hier tot stand kwam, 
en wel bijzonderlijk aan zijn verdienstvollen 
Proost E. H. Delaere, gewezen onderpastor 
van Iseghem. Het is soms goed dat te weten 
en nog beter dat op tijd en stond eens aan 
’t volk te herinneren.

Jaarlijksche Algemeene Vergadering 
der Coöperatieve van Oorlogsschade 

“  Iseghem Herop. „
Verlëden Zondag om 3 ure h&d de jaarlijksche 

algemeene vergadering der coöperatieve van oorlogs
schade plaats in ’t gewoon lokaal « Café Royal » 
te Iseghem.

M. Emile Vanden Bogaerde Voorzitter opende de 
vergadering. M Roger Ameye gaf verslag over den 
geldelijken toestand der kas, en M. Hector Loontjens 
zaakvoerder der coöperatieve deed breedvoerig uiteen 
hoe de toestand is en wat er gedaan wordt ten 
voordeele der oorlogsgeteisterden, gelijk eenieder 
uit zijn verslag hierna vermeld zal kunnen ver
nemen.

VERSLAG :
Het tweede dienstjaar van ons Vennootschap is 

voorbij en het betaamt dat de leden op de hoogte 
gesteld worden van alles wat. gedurende den laat- 
sten tijd werd uitgericht.

Een coöperatieve van Oorlogsschade is geen 
Staatsinstelling : schade bij haar ingediend is van 
geenen tel. ’t Is enkel een organisme dat tot stand 
werd gebracht om door vereeniging macht en invloed 
te gebruiken tot het bekomen onzer rechten ; 
ook om door raad en daad elkander op de hoogte 
te brengen, en te steunen : kort gezegd om daar 
een macht te stellen die den slependen wagen 
van het Gerecht voor Oorlogsschade voortstuwen 
zou.

Gelukten wij er slechts in meer wikkeling te 
brengen in den slentergang der Rechtbanken, dan 
reeds zouden wij nuttig werk verricht hebben en 
voor den Staat en voor de beschadigden. Maar de 
Coöperatieven zijn geplaatst om nuttiger werk te 
doen : zij kennen best den toestand hunner om
geving en de schade die er geleden werd, zij 
kennen die beter dan eenig ongeschoeid advokaat 
die ons uit den vreemde overwaait. De Heeren 
Staatskommissarissen weten zulks heel goed en de 
verständigsten onder hen nemen dan ook de Coö
peratieven als een inlichtingsbureel.

De Heer Minister, het werk der Coöperatieven 
waardeerende, heeft deze de toelating verleend om 
zonder tusschenkomst der Rechtbanken zaken af te 
handelen tot een bedrag van 50.000 fr. Wie dus 
recht in zijn schoenen gaat en geen 50.000 fr. 
oorlogsschade ontvangen moet, kan zijn zaken met 
ons vereffend krijgen, hier ter plaats.

Ongelukkiglijk is heel dit spel aan den wille
keur van Staatscommissarissen onderworpen, die, in 
het algemeen, alles in het werk stellen om de 
afhandeling der zaken te belemmeren. Ik ware 
oneerlijk moest ik mij beklagen over de Staats
commissarissen voor Iseghem . . maar er zijn on
gelukkiglijk andere, die niet kunnen werken en 
die ook niet willen werken. Zij doen het onmo
gelijke om de menschen van de Coöperatieven af 
te houden ; zij doen de leden meer looping aan, 
en rechtuit gezegd : zij toanen zich al te vrijge
vig bij lieden wier overdreven eischen door ons 
niet kunnen en niet mogen ingewilligd worden. 
Met inzicht de Coöperatieven tegen te werken 
schaden zij de belangen van den Staat en van 
de algemeenheid. Dit schreeùwend onrecht beneden 
tal van belangrijke misgrepen hebben wij niet ge
aarzeld den Heer minister kenbaar te maken.

Denkelijk zal men aan hoogerhand toch eenmaal 
inzien dat de oorlogsschade niet volgens de ge
zonde rede wordt afgewerkt en dat plaatselijke in
stellingen alleen genoegzame waarborgen leveren 
kunnen.

Spijts alle tegenkanting is onze Coöperatieve 
tocht vooruitgegaan. Het getal harer leden steeg 
tot 849.

De brute winsten beliepen 15381,35
De onkosten tot 10558,76

Aldus hadden wij einde 1921 4822,59

als batig slot en nog is er geen gevaar de ge
storte kapitalen der inschrijvers te moeten aan
raken.

Meer nog ! Bij het stichten der Coöperatieve 
kregen wij van hooger hand 1500 fr. steungeld 
voor inrichting. Naar het voorbeeld van alle Coö
peratieven van het land hebben wij in bestuurs
vergadering besloten deze subsidiën terug te keeren : 
Wij willen dat ons Vennootschap aan ons land 
geenen centiem onkosten mede bij brengt.

Wij betaalden in den loop van ons bestaan 587 
voorschotten, gedurende het jaar 1921, 183, tot een 
gezamentlijk bedrag van 2.423.900 fr.

Wij wisselden 87 titels uit voor 1.051.900 »
Wij betaalden 2 transactiën voor 2.378 »

Totale Betalingen 3.478.178 »
Deze sommen werden nuttig gebruikt door onze 

leden voor herkoop van meubels en herstel aan 
1134 woningen.

Benevens het werk der Coöperatieven om harer 
leden die sommen te verschaffen, hebben wij ons 
gelast tal van kleine dossiers gereed te maken 
en uit te rekenen die dan door onze tusschen
komst op de Rechtbank werd afgehandeld. Aldus 
bereidden wij 202 dossiers die eene weerde ver
tegenwoordigden van 255.000 fr.
’t zij in middelmaat 1200 fr.

Er werd dus iets gedaan ; maar als de Heer 
Minister werkelijk zegt de zaak van oorlogsschade 
in 2 jaar klaar te maken, dan dient er meer 
gewerkt te worden ; want vooraanstaande personen 
in deze zaak beweren dat dit termijn wel met
10 jaar kan verlengd worden.

Ondertusschen Mijnheeren hebben wij de handen 
vol werk, en werk dat overdreven bemoeilijkt 
wordt. Sedert Januari werden door onze Coöperatieve 
196 Dossiers in overeenkomst door de belanghebben

de onderteekend en naar Brussel opgestuurd,
22 dezer werden reeds goedgekeurd en de 
andere goedkeuringen zullen weldra volgen.

174 andere dossiers zijn ook door ons afgewerkt 
en volledigd, en wachten op het handteeken 
van de geteisterden en van den Heer Staats- 
commissaris.

130 dossiers werden verders nog geheel en gansch 
tot overeenkomst voorbereid ; doch zij kunnen 
aldus niet afgehandeld worden en zullen 
eerstdaags door onze tusschenkomst bij de 
Rechtbank gevonnist worden.

In drij maanden werden dus 50,0 dossiers on
derzocht op ons bureel volledigd en in orde gebracht, 
daarenboven zijn nog 362 dossiers, voorhanden, 
die moeten onderzocht en volledigd worden.

In tegenstelling met wat voorgaandelijk gebeurde, 
komen de dossiers nu heel regelmatig van de 
Greffie terug en de leden die een voorschot ont
vingen, door onze tusschenkomst, zullen wijselijk 
handelen indien zij de Coöperatieve aanvroegen om 
hun zaak bepaaldelijk te laten regelen. Zij behoeven 
daartoe enkel hun gele kaart in te sturen of 
inlichtingen te komen nemen op ons bureel eiken 
Maandag van 9 tot 12 u. en van 2 tot 7 uren.

Ik eindig, MM., U dankende om uw aandacht.
Twee nieuwe bestuurleden wierden aangesteld 

in vervanging van den E. H. Delaere, onderpastor 
en M. de Notaris Vande Moortele die beiden de 
Stad verlieten en hun ontslag gegeven hebben. 
Zij wierden vervangen ingevolge de wenschen uit- 
gedrnkt in ’t ministerie door twee leden der 
werklieden partij, te weten de Heeren Emile 
Allewaert en Jos. Vandenbroecke. De Heeren Roger 
Ameye, Paul Decoene en Jacques De Busschere 
wiens mandaat geeindigd was en aan herkiezing 
onderworpen, werden wederom aangesteld. De 
vergadering eindigde om 4 1/2 ure.

De Tram Iseghem-Wevelghem
zal wederom uitgebaat worden te rekenen van 
14 April aanstaande zijnde Goeden Vrijdag.

Bedevaart naar Vlaanderens Lourdes 
te Oostacker.

W ij ontvangen volgend schrijven :
Op Woensdag 26 April, feestdag van O. L. 

V. van goeden Raad, gaan wij Maria groeten 
te Oostacker.

Bijeenkomst rond de vlag aan ’t Stadhuis te 
Sint Amandsberg (Gent)
10 uur : Bedegang : Rozenkrans en Lied.
11 uur ; Plechtige Hoogmis : Optocht naar de 
Grot.
13 30 uur : Lof — Wasoffer— Aanbevelingen. 

Bemerk :
E 'l .  Iseghem vertrekt te 7.21. Terugkomst te 
6.52. De reiskosten van den trein zijn 6.40 fr' 

2. Elk kan inschrijven (tot 15 April, is Paasch- 
avond) bij E. H. De Baecker.

Beleefd verzoek de aanvraag schriftelijk te 
doen en met het bedrag erbij voor de reis
kosten.

Soldatendienst.
Vanaf morgen 9 April zullen eiken Zondag 

van 11 1/4 tot 12 1/4 op de speelplaats van 
Sint Josephsgesticht voorbereidende Lessen ge
geven worden voor de Jongelingen die met 
Juni aanstaande huunen dienst moeten beginnen. 
Alle die stipt willen aanwezig zijn en de ernst 
dier lessen begrijpen zullen welgekomen zijn. 
Die dit bericht lezen, worden vriendelijk ver
zocht het zoohaast mogelijk den belanghebben
den mede te deelen. Te Paschen is er geene 
les.

V .  O. S, Ise g h e m .
De leden en het bestuur van den Vlaamschen 

Oud-Strijdersbond hebben de eer al diegenen 
te bedanken die door hunne milde giften b ij
gedragen hebben om den tombola V. O. S. 
zoo prachtig te doen gelukken. Meer dan 200 
prijzen zijn uitgelot geweest. Niemand had zich 
aan zoo een bijval verwacht en ’t was aan
genaam de groote belangstelling der leden te 
bestätigen. Nogmaals dank aan de milde gevers.

Ter herinnering. De koncerts gegeven door 
de Vossen Afdeeling « Hulp en Troost » zijn 
op Zondag 9 April en Maandag 10 April in 
de Feestzaal «Ons Gildenhuis ».

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

Het Bestuur V. O. S.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Gerard Lybeer, zv. Ernest en Elodie Viaene.
—  Gerard Azou. zv. Emile en Zulma Gheysens.
—  Mariette Glas, dv. Alphonsus en Laura 
Bouckaert. — Gertrude Desmet, dv. Hector 
en Euphrasie Scheldeman. — Blanche Ghys- 
brecht, dv. Aimé en Marguerite Verscheure.
—  Joseph Viaene, zv. Joseph en Jeanne Acx.
— Gérard Ghekiere, zv. Remi en Zulma De- 
poorter.

STERFGEVALLEN :
Zoë Steelant, 8 m. dv. Remi en Julia Beer- 

naert. — Bruno Depoorter, zb. 83 j. wed. Marie 
Theresia Verhaeghe. — Gertrude Desmet, 1 
dag, dv. Hector en Euphrasie Scheldeman. — 
Marie Samoy, huish. 71 1/2 j. wed. Henricus 
Lezy.

HUWELIJKEN :
Franciscus Vanzegbroeck, wachtmeester der 

gendarmerie, 30 j. en Magdalena Quaegebeur, 
bottienstekster, 29 j.

VENTE PU BLIQ U E  à la suite de faillite 

d’une Usine

F A B R I Q U E  D E C I M E N T
Maison d’Habitation e t Parcelle de terre

à INQELMÜN8TER, le long delà Chaussée de Bruges, 220,

dépendant de la faillite de Madame De Buck, épouse 
Mineur à Gand.

Le Notaire M a e t e r l i n c k ,  Boulevard
Frère-Orban n° 17 à Gand à ce commis en justice 
vendra publiquement à l’intervention de Monsieur 
le Juge de Paix compétent.

Commune d’INGELM UNSTER,

LOT I.
Une Usine fabrique de ciment avec moteur ho

rizontal a gaz pauvre d’environ 60 H. P. marque 
Stockport avec gazogène, scrubber tuyauterie, pou
vant aussi fonctionner au gaz ,de ville, en bon état de 
marche.

Un broyeur séparateur à boulets marque Louis 
Carton Tournai, en bon état.

Un Séchoir four de 2.5o X  2.5o M. avec tube 
mélangeur incliné et chaîne à godets, arbres de 
transmission, poulies, courroies, Decauville, deux 
puits à eau, le tout en parfait état.

Une maison d’habitation Chaussée de Bruges, 220, 
le tout contenant 27 ares.

Lot I I
Une parcelle de terrain à bâtir, Chaussée de 

Bruges contenant 7 ares.
Pour les renseignements s’adresser en l ’étude du 

Notaire Maeterlinck, Boulevard Frère-Orban, 17, 
à Gand.

Pour la visite de la propriété s’adresser Chaussée 
de Bruges, 220 à Ingelmunster.

A D JU D IC A T IO N  sous réserve de surenchère  
Vendredi 5  M ai 1 9 2 2 , â 3 heures précises de re
levée au PETIT PALA IS  D E  JUSTICE à Gand 
en face du Grand Palais de Justice, Place du Corn * 
merce à  Gand.



M ARKT PRIJZEN .
KORTRIJK 3 April — Haver, 65 tot 70 

peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 50 à 55 
Boter 1 i ,00-11,50 fr. dek ; eieren ’t stuk, 32 33 
koolzaadolie, 230 tot 255; liinzaadolie, 160 tot 
Ü00 ; koolzaad 100 tot 000; lijnzaad, 92 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
80; sodanitraat. 79.50; ammoniak, 112.00 
suiker ij, OOO tot 00 ; duivenboonen, 112 tot 0C0 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

T u r n e r s
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  , ,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAM EN en KINDEREN.
'»Ook te bekomen de Caoutchoulzolen W ellcome. 

Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

OPENBARE VEPKOOPING VAN

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

De Notaris L R  C o r b e s i e r  te Iseghem 
zal openbaar verkoopen :

Eenige koop 
Een Woonhuis met afhankelijkheden, hof en 

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

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

Ingenottreding met de betaling der koopsom. 
TOESLAG op Woensdag 19 April 1922 

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

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 
voorzien van hun trouwboekje of een uittreksel 
hunner 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 TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER 

TE KOOP UIT TER HAND :

E E N  H O F S T E D E
met 1 Ha. 18 A. of 1330 roeden, gelegen te 
Ardoye, wijk Bloemgat. Gebruikt door CHARLES 
BUYSSE, tot 1 Oct. 1922 

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

UIT TER HAND TE KOOP :

E e n  W o o n h u is
met schuurken en stallingskens en 24 aren 84 
centiaren, grond en land, dicht den steenweg 
van Iseghem naar Lendelede, gehuch-t Winkel- 
hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. DELEU-D’HONT, 
de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

OPEN BARE  V ERK O O P IN G  van een

H E E R  E N H  U 1S
m et grooten Hof en Verandah 

te I S E G H E M ,  in de Brugstraat
tusschen Vaart en IJzerenweg.

De Notaris O E 3V E C I C E H E  te Ise
ghem zal met tusschenkomst van den Notaris

Ê fc n d e  M o o r t e l e  te Gent openbaar
lijk verkoopen : /

Stad ISEGHEM , Sectie A.

Koop i — Een groot Heerenhuis, geheel onder 
kelder, met 5 plaatsen beneden, 6 plaatsen op 
’t ist̂  verdiep en badkamer mansarden, waterbak 
en leiding, electriek, koer en hof, gelegen te Iseghem, 
dicht bij de Statie, palende oost de Brugstraat, 
zuid en west aangelegde straten, noord de Heeren 
Rosseel en Paret sektie A nummers ex 2id en 21b 
groot 5 a 18 ca.

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

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

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

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

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

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

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

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

Koop 10. — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

Koop n . — EeD perceel Hof, dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 3ïd  groot 2 a. 21 ca.

De geheelen eigendom groot 3o a. 18 ca. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE M OORTELE 
en beschikbaar met 1 Juni 1922.
1/2 0/0 Instelpenning. — Recht van Samenvoeging.

ZITDAGEN :
INSTEL Donderdag 20 April 1922

OVERSLAG Donderdag 4 Mei 1 922 telkens om 
3 ure stipt in het « HOTEL ROYAL, Statieplaats, 
bewoond door de Wed. van Heer Joseph Strobbe.

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

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor W IN KEL  

Gelegen in de ROUSSELARESTRAAT, I 8 I
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER 

Molenstraat, n. 4.

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

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

Uit ter hand te Koop

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

Zwak, Aan Bioedgebrek Lijdend 
en Zenuwachtig.

D e  g e zo n d h e id  p lo ts e lin g  te r u g  g e k o m e n  d o o r  de 

D r. C a s s e l l ’s T a b le tte n .

M e ju ffe r  F lo rence  Parker, 11, Aspinall-  
îtreet, East S iddal-bij, H a lifa x , z>egt: “ Twee 
ja ren  g « led «n  w erd ik  ziek, ik  verloor a l mijne 
krach ten , m ijn e  zenuw en  verzwakten schrikke
l i jk ,  e n  ik  h a d  geen ee tlu s t meer. M ijn e  

moeder deed a l he t m o g e lijk  om mijne eet
lu s t door goede sp ijzen  te verwekken, doch he t 

h ie lp  n ie t. Zeer d ik w ijls  leed  ik  a.an h a r t 

k lo p p in g e n  en so m tijd s  aan  d u ize lin g e n  d ie  my 
deden vreezen door de  straat te moeten gaan; 
ik  beefde op  m ijn e  beenen en m ijn e  zenuwen 
deden m i j  s c h r ik k e lijk  l i jd e n . M i jn  toestand 
wia.9 p i j n l i j k  te  beschouwen; zoo bleek en. 
b loedgebrekk ig  was ik  gew orden da t iedereen 

ge loofde  i'k zo u  sterven.
“ N ie t een geneesm idde l deed m i j  een goede 

w erk ing , tot den dag op  de w elke ik  de Dr: 
Casse ll’s T ab le tten  beproefde. Dan verander 
de m i jn e n  toestand  op  eene w onderbare wijze, 
m ijn e  ee tlu s t fw am  terug, m ijn e  gezondheid 
verbeterde en  n a  eenige weken was ik  gereed 
m ijn e  werk te he rnem en . Sedert ben ik  nooit 

meer ziek geweest, g en is t nu van  eene  voortre ffe lijke  gezondhe id , en noo it te 
vOTen was ik  zoo levend  en zoo w e rk zaam  geweest. ^

Dr. Cassells
P R I J S  3  F R  C N  

i . 5 0 F R

( b e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine) V e r  
kocht door de 
apothekeo i n 
alle werçlddee- 
len. Vraag de 
Dr. Cassell's  
T a b  letten en 
weigerd a i  Ie  
namaking. Ä

Tabletten
U niverseel fa m il ie  geneesm idde l teoen

Zenu waf matting Slapeloosheid Hartkloppingen 
Zenuwzwakheid Bioedgebrek Levensatmatting 
Zonuwonsteking Slecht« s|tfjmrtMringZenuwachtigheid 
Neurasthenie U itputting Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a a n  
d o  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  le v e n  
d o e r 7 a a n .  D o k t e r  C a s s e l l ’ s C o .,  L t d . ,  M a n c h e s t e r .  E n g la n d  
A lg e m e e n  d e p o t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G r o o t  H e r t o g d o m :

M a is o n  L o u is  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u s  d s  la  C la o tè r e ,  B r u s s s l .

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

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge Blapen 
zult ; vervolgd 
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen, kracht 
en gezondheid 
te bezitten.
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Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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Studie van den Notaris 
P a u l  S c h o t t e  te Ingelmunster.

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

den Arend » (oud Gemeentehuis) bij G. Verstraete 
te Ingelmunster.

OVERSLAG VAN

een Groot Heerenhuis met Hof
in de VVeststraat 10 ; Ingesteld So.ooofr.

Eene HANDELSWONING Kortrijkstraat, 7
Ingcsteld 2ç,55o fr.

Eene HANOELSWONlNG Kortrijkstraat n. 8
Ingesteld 2g.Soo fr.

Een WERKMANSHUIS, Oost-Roosbekestraat, 213
Ingesteld 5 .2 0 0 fr. 

Een WERKMANSHUIS, Oost-Roosbekestraat 212
Ingesteld 3 50 0  fr.

Al die huizen huizen zijn gebruikt zonder pachtrecht.
II.

Dinsdag 18 April 1922, om 2 ure namiddag « In  
de Gouden Leeuw » te Ingelmunster

Overslag van
Eene Olieslagerij met toebehoorten en

woonhuis Ingesteld 75,000 fr.

Eene nieuwe vlasfabriek mgesteidsjoo/r. 

Yier werkmanswoningen met land
Samen ingesteld 10,150 fr.

1 H. 92 a. 20 c. ZaailandeD I6,m fr. 
28 a. 87 c. bouwgrond ,neeste,d 2,200fr. 
Borgerswsnlng i e t  Usi ,„sesmd I3,,oofr. 
1H . 24 a. 30 c meerscben ,ngesleld 7,050fr.

Alles te INGELMUNSTER.
III.

Woensdag 19 April 1922 om 2 u. namiddag «In 
« het Damberd » bij Ed. Caluy, te Ingelmunster

Overslag van 
eene Allerbeste Hofstede

groot 19 Ha. 47 a. r6 ca- bij de statie langs de 
Kortrijksche Kalsijde.

Ingesteld 132,100fr.

3 H. 12 a. Rooterijmeerschen
Ingesteld 24,800 fr.

2 H. 42 a. 20 c. Zaailanden
Ingesteld 12,300fr.

alles te Ingelmunster, gebruikt zondeï pachtrecht. 
IV

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

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

huisgerief, een peerd, wagen, 8 groote camions, 
karren, kordewagens, criks, bootmachien, snij peerd, 
ijzeren olievaten, stelling persen, assen en zwinkels, 
bascuuls, goed berd, riemen, hekkenplanken, kettingen, 
enz. Allerhande benoodigheden voor handel en land
bouw.

Gewone voorwaarden.

Gevraagd bij Leon DRIESENS, Schoenfabrikant 
Melkmarktstraat, 5, Iseghem :

Goede Schoenmakers
voor doorgenaaide vrouwschoenen met houten talons 

Standvastig; werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKERIJ 

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodip: zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

SAMENWEBKENDE MAATSCHAPPIJ

“  DE ISEG HEM SCH E SC HO EN M A K E R S.,
Algemeene Vergadering der aandeelhebbers 

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

D a o o r d e  : W ijziging art. 34 der standregelen. 

De Voorzitter l  d ’h o n t .

TE KOOP, Gentstraat, 64 ;

Zeer goed Winkelalaam
bestaande uit toog, banken, rekken, kassen en eene 
eene schoone etalage afsluiting.

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

T E  K O O P
schoone w itte  KINDERVOITURE zoo goed tals 
nieuw. Voor verdere iniichtingen ten bureele 
van ’t blad.

H OU T 
Het huis JULES 0ELSART van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbend 
dat bij hem alle slach van boomen te verkrijgen 
zijn alsook gezaagd hout zooals : beuken, ol
men, kerselaren, linden, erabels enz. Ook te 
koop groote hoeveelheden brandhout op wagon 
staties Merkem en Houthulst. Alsook 225 Km. 
Wilgenhout aan 1.25 fr. de Km.

TE KOOP onlangs nieuwe toupie, tafel 900 
X  800 mm. en zware langgatboormachien in 
goeden staat. Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Om u it 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 Alow 

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven onders 
de letters PAX - postliggende te Brugge.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r i l l e n , P in c e -N e z ,  B a r o m e te rs  

J u m e lle n , 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 oefenén op de oogen.

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

B o te r  e n  M e lk  w in k e l
ED. STRAGÏËSbOURGEOIS

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

kweeken koopt Y0GH0URT N U TR I3IA. — Deze 
melk is van allerzuiverste en beste hoedanig
heid en uitsluitelijk bereid voor kinders en 
zieken.

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

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

CRÈME STÉRILISÉE, bijzonder gebruikt voor 
de koffie en fijne gebakken Dit is een 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.

HUIS VAN VERTROUWEN.

J o s .  V a q l a n d e g h e n i - B e h a e g h e
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

C R É D I T  F O N G I E R  D  A N V E R S
H U L P H Ü IS  R o u s s e la re s tra a t,  2 5 , IS E G H E M .

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

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

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
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 4.50 °/0

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Ëngelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M  M  E  te Iseghem. 
Leden : Paul SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,

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

V E R W A R M I N G S T O E S T E L L E N  v o o r  H U I Z E N  e n  F A B R I E K E N
A.lle slach van "buizen Auto ff éne-Soudure

INSTELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

W e r k h u i z e n  D E L i C O U ^ T ,  4 4 ,  Z a i d l a a n ,  B r u s s e l



HUIS

J. Vaolandeghem Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  v e r k o o p  v a n  de 

l l b e k e n d e  G O R S E T S  m e r k

H D B

M R  Overgroote keus on laatste nieuwigheden 
•  M  « W

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLE5

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met G\Z93ÉNE van 25 p 
Inlichtingen ten bureele van 't blad

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5 , ISEG rH EM .

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.

Pianolessen len huize
Zich wenden bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem 

ELKEN VRIJDAG*

S to k v is c h  e n  M o lu w e

OOK VERSCHE VISCH
Drooge en Ingelegde Haring

bij I s i i  fa n W sfl-fa n ln s iB a
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Haere i, Ja ne e i Knde'3

v o o r  n  v a n  a f  4 3  j p r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

Ln wolle Ghabardine 8 8  J^r.
TROUWE BEDIENING.

J A N S S E iM S  G e z u s te r s
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

RumaHeklijdersl 
LIJDT NIET MEER

3

o»

E L IX IR  
P H I L I P P ^

Geneest

et

JICHT

RÜMATIEK
W  U W  J^SJUE1\ WEZE

D e  E L IX IR  P H IL IP P  A R T  \
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

ALGEM EN DEPOT VOOR BELGIË:

868, d ’A v ro y la a n , L U IK  
an la alla goedan apotheken.

MHKANIEKE FABRIEK VAN

Vax3- 3̂-vona Meubels
IN ALLE SfIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,

aan de voordeeligste prijzen.
- -:-.h

S P  E D IG E  E N  TR O U W E B E D IE N IN G . 
In ’t  groot en in "t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
> P c u c H Y 5 T «A « r ,i2 , , s E 6 H £M >

1 .lükui k

Doctor H. Van Quaelhem

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.

TE BEKOMEN BIJ

Victor Demuynck.
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A LLE  SLACH VAN

Maas- en Kinderkostuimeo op Maat
VERZORGD W ERK  

ZEER  VOORDEELIGE  PR IJZEN .

LA PLUS M O D ER N E
LA M EILLEURE

LAM OIM S C HÈRE ,
c’est la

“ FORD ,,
T H E  U N IV E R S A L CAR

N O U V E A U X  PR IX  :
Touring, 4 -5  places ordinaire . fr . 9 200 
Touring, 4 -5  places avec jantes amo

vibles fr  9.600
Id. id. avec démarreur 

électrique e t jantes amovibles fr . 10.800 
Runabout, 2 places ordinaire . . fr . 8.500
Runabout, 2 places avec jantes  amo

vibles fr . 8.900
Id. id. avec dém arreur fr . 10.100 

Châssis ordinaire pour taxi et
cam ionettes fr . 7.300

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

A.E.M.C. (Sarage Iota)
Rue des Horticulteurs, C0U R TR A I

--------T élép hon e 5 0 6  --------

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

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

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le Rtt T R FORDSON est l ’idéal e t 
le rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SlNCO-GASOLINE.

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

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

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden » ■

Alb. VANNESTE-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

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

Va.nhou.tte-N eyrin.ck va n  R o u sse la re .
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 
M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafelservies.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e z u s te r s
Kortrijkstraat, ü4, ISEGHEM

J ava Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Fâle-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 

CITERAS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud
S X E  E IN  P U T  B U I Z E N ,  E N Z .

lAraand Denys-floehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

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

Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van geziciitaanduider 
goed onderzoekt 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, eu waardoor het gezicht oewaard en versterkt wordt.

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

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

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

Men leite goed, op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

Oe nierpijnen zijn genezen
Die gelukkige zieke heeft zoodanig 

door de heilzame en onmiddelijke wer
kingen voort gebracht door de Pillen 
De Witt. gcslnan geweest, dat hij ons 
ivel wilt toeliiten de bijzonderheden 
-.ijner genezing te verkondigen, ten 
voordeel« van al de andere personen 
lijd n Ie van soortgelijke driften, aan 
di'.v wa irviiii hij leedt. Het is klaar

Masv Léon begrepen heeft al 
vaar dat hij liep door aan zijne 

•il’ien zieh toe te laten uit te

dut 
het 

tie: 
bri-i‘H n.

Your de rugpijnen, rheumatisme, 
jic!>t. graveel, lumbago, heuppijn, of 
ail. m ; 1ère nieren- en blaasziekten te 
en il. is het noodig uit het organie- 

seui, d.it vrceselijk vergif, het piszuur 
oorzaak van al deze verwarring, weg 
te drijven.

Om tot dit te geraken, moet men 
to vlucht hebben aan een geneesmid- 

' kwaam van rechtstreeksch naar 
ü of blaas te gaan.

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

M . M asy Léon, 76, rue de la Ga
renne, te Maurage-lez-Mous, schrijft :

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

BOEKDRUKKERIJ

STEENDRUKKERIJ

PAPIERHANDEL

Oe Busscliere-Bonte
Rousselarestraat, 97

ISEGHEM
Oud huis J. DOOMS 

Gesticht in 18 7 0

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor
Rheumatiefe, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zw akks Rug,

Blaasontsteking, 
Steen in de Blaas,
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

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 ZAKK EN
BUREEL- 

en SCH OOLGERIEF

De pillen De Wilt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den pri 
van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50  de groote flesch, welke 2 1/2 Hin
den inhoud der kleine bevat.

W anneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De W itt aa 
te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd in< 
65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De W itt &. C°, rue de la G!s> 
cière, 2 2, te Brussel, en de verzending zal oogenblikkelijk door den apothek 
uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Iseghem , bij V erham m e, 13, Marktstraat; W yffels, 53 
Marktstraat; Lalem an, 2, Brugstr.

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

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCR0IX en EDM< M O R E L ,  

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M . Pibrrr 
BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.


