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DE N IEU W E PAUS

P I U S  X I .
Maandag werd over de wereld het blijde 

nieuws verspreid : W ij hebben een nieuwen 

Paus : Kardinaal Ratti, Aartsbisschop van M i

laan, die den naam Pius XI heeft aangenomen.

Achille Ratti werd geboren te Disio, in het 

bisdom Milaan den 31 Maart 1857. De nieuwe 

Paus is dus 65 jaren. Hij deed zijn eerste 

studiën te Milaan en onderscheidde zich weldra 

door zijn buitengewoon verstand om zijn drang 

naar geschiedkundige wetenschappen. Hij zette 

zijne studiën voort te Rome aan de Grego- 

riaansche Hoogeschool en verwierf er op 

schitterende wijze de Doctorstitel in de wijs

begeerte en de godsgeleerdheid.

In 1879 ontving hij de H. Priesterwijding 

en werd korts daarna benoemd tot leeraar aan 

het Seminarie van Milaan. In 1887 werd hij 

gehecht aan de beroemde Ambrosiaansche 

bibliotheek van Milaan, waarvan hij in 1907 

de bestuurder werd.

Pius X, die Achille Ratti persoonlijk kende 

en hem zeer hoog schatte om zijne weten

schap, ontbood hem in 1911 naar Rome en 

stelde hem aan als hulp van Pater Ehrle, prefekt 

van de BiüiiotUeei. van het Vaticaan. In 1914 

volgde hij hem op.

Benediktus XV zond hem in 1918, na den 

oorlog, naar het bevrijde Polen, om een ker

kelijk onderzoek in te stellen. Hij kweet zich 

zoo voortreffelijk van zijn moeilijke taak dat 

de Paus hem als Nuncius van dit land aanstelde 

Hier gaf gij blijk van groote diplomatische 

bekwaamheid en slaagde er in de officieele 

betrekkingen tusschen Warschau en den H. 

Stoel te herstellen. In het Consistorie van 13 

Juni 1920 werd hij tot kardinaal en Aarts

bisschop van Milaan verheven. Te Milaan 

wijdde hij zijn beste krachten aan den bloei 

der nieuwgestichte Katholieke Hoogeschool.

Pius XI is een man van hooge wetenschap, 

van onvermoeide werkkracht] en groote vroom

heid, van wien men mag verwachtten dat hij 

de reeks zal voortzetten der groote Pauzen 

die wij in den laatsten tijd op den stoel van 

Petrus bewonderd hebben.

Pius IX, voor wien de zouaven ten strijde 

trokken, wiens staten werden ontroofd door 

Garibaldi en Victor-Emmanuël, maar die door 

de uitroeping der Pauzelijke (Onfaalbaarheid, 

de zedelijke macht van het Pausdom bevestigde.

Leo X III, naar wien vorsten en volkeren 

met eerbied opzagen, die door zijne beroemde 

Encyklieken de nooden en redmiddelen aanwees 

der huidige maatschappij, die om zijn wereld- 

brief Rerum Novarum over het maatschappelijk 

vraagstuk ten eeuwigen dage zal geboekt 

staan als de Paus der werklieden.

Pius X, het nederig volkskind, de stille 

heilige Paus, die ijverde voor de herstelling 

der samenleving in Christus, namelijk door 

zijne dekreten over de veelvuldige Communie 

en de Communie der kinderen.

Benedictus XV, de groote weldoener der 

menschheid tijdens den oorlog, de Paus van 

den vrede.

Pius XI is de nieuwe schakel van den reuzen

keten die onafgebroken uitgaat van Petrus tot 

het einde der tijden.

Hij is, als Petrus, de stadhouder van Christus 

op aarde, de steenrots, waarop Christus zijne 

Kerk getimmerd heeft en waartegen de helsche 

machten niets vermogen.

Aan den nieuwen Paus bieden wij, katho

lieken, de hulde van onze verkleefde trouw, 

van onze kinderlijke liefde en onderdanigheid. 

Lang leve Paus Pius XI.

iuitenlandsch overzicht
De Conferentie van Washington is ’t enden, 

de verdragen zijn geteekend en de gezanten 
elk naar zijn huis, met de overtuiging dat ze 
voor den vrede iets groots verwezentlijkt hebben.

Vrede voor lange in den Stillen Oceaan, 
japan en China, Frankrijk, England en Ame
rika zijn overeengekomen om elk zijne eigene 
en andermans bezittingen en belangen te be- 
hertigen en te verdedigen. Tot Holland’s 
bezittingen toe zullen gewaarborgd zijn.

Overeenkomste om in de eerste tijden geen 
nieuwe groote oorlogsschepen meer te bouwen : 
elk weet hoeveel ze er mogen hebben, en wat 
ze te veel hebben zal vernield worden.

Beperking van bewapening en legersterkte.... 

Is dat alles niet prachtig : en volgt er daaruit 
niet dat wij voor lange van oorlogen bevrijd 
zijn ?

Hebt ge nog onthouden hoe in den tijd in 
Den Haag een prachtig vredepaleis gebouwd 
werd ? — Daar gingen al de gescnillen tusschen 
landen en volkeren vereffend worden, ’t was 
gedaan met den oorlog.

Als dat paleis schoone rechte stond is er 
algelijk een oorlog uitgebroken, — de wreedste 
oorlog die ooit uitbraK, en in plaatse van 
gedaan te zijn met den oorlo? was 't gedaan 
met den vrede : ’t is zoo lange dat de oorlog 
uit is, en spiits het paleis van Den Haag en 
is er nog geen vrede : Wij hebben een vre- 
depaieis maar de vrede en woont er nog niet in.

Kijkt nu eens wat al die overeenkomsten 
beteekenen :

Terwijl ne spreken van ontwapening komen
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daar een soorte sas uitgevonden die zeventig- 
rmal mooridadiger is dan de duitsche stikgassen,
’t en zijn geen maskers die u daartegen kun
nen bevrijden, en in korten tijd kunnen we 
er genoeg maken om dertig millioen menschen 
naar het Pierland te zenden. W ij hebben daar
bij vliegmachienen die zonder man of entwat 
erop recht in ’t vijandelijk land vliegen waar 
wij ze hebben willen en daar hunne bnmmen 
werpen en weerkeeren : wij bestieren ze van 
uit onze vliegvelden, en doen ze gaan, draaien 
en keeren gelijk wij willen.

Duitsche, fransche engelsche en Amerikaan- 
sche scheikundigen en geleerden zitten dag en 
nacht te zoeken achter nieuwe middelen van 
verdelging, nieuw poeder, nieuwe bommen, 
nieuwe kanons en alle soorten van getuig om 
te moorden en te vernielen G ’en kunt geen 
wetenschappelijk tijdschrift in handen krijgen 
of ’t gaat er over jiieuwe verbeteringen aan 
vliegmachienen die altijd aan van langs om 
mächtiger worden.

In korte woorden gezeid : al die overeen
komsten tusschen volkeren zijn boerebedrog : 
ze gelden zoolange er vrede is. maar als ’t eens 
tot onverschil komt, 't is dan uit met alle 
overeenkomsten, geteekende of niet.

Oorlog en komt niet voort uit de bewape
ning, ’t is de bewapening zelve die voortvloeit 
uit het bestaande gevaar van oorlog.

Oorlog komt uit hooveerdij, eigenbelang, 
geld- en ikzucht, en dat alles blijft in den 
mensch niettegenstaande alle verdragen.

De kristen geest alleen, de kristen levens
opvatting, met eerbied voor alle gezag en alle 
recht, met wederzijdsche plicht van liefde, kan 
vrede stichten in huisgezinnen, tusschen huis
gezinnen en standen, in en tusschen staten ; 
en dat wordt in alle verdragen vergeten. Landen 
en volkeren miskennen het goddelijk reoht, hoe 
zijt ge dan verwondert dat het menschelijk 
recht ook geen stand en houdt ?

Er zullen nu te Washington eenige Commissien 
werkzaam blijven om 't een en ’t ander te 
onderzoeken en te beredderen. Wat ze zullen 
te weeg brengen is onzeker, doch wat ze 
zullen kosten dat kan beter uitgerekend worden.

De Conferentie te Genua.
Waarom die Conferentie.

Alle Staten van Europa zitten tot over den 
kop in de schulden: tijdens den oorlog hebben 
ze milliards ontleend om alles in eenen hoop 
te schieten, en se 1ert den oorlog item milliards 
om een beetje weer te effenen en op te bouwen.

Van al die milliards moeten de interesten 
betaald geraken.

Kijk eens hoede zaken zitten in Belgie. Onze 
schuld bedraagt 35 milliards waarvan 5 aan 
3 O/o, de oude rente te weten en 30 aan 5 O/o 
de nieuwe leeningen. 3 O/o is voor een milliard 
30 millioen, en voor 5 milliards 150 millioen.

5 0/0 is 50 millioan voor een milliard, dus 
voor dertig : vijftien honderd millioen, te samen 
dus, zestien-honderd-en-vijftig millioen. Verdeelt

dat onder zeven en half millioen inwoners dat 
is 220 fr. per kop, of voor een huisgezin van 
vijf personen 1100 frank lasten, anders niet 
dan om de interesten van de leeningen te 
betalen.

Daarbij moet het land bestuurd worden, ge
heel het staatspersoneel onderhouden, en God 
weet of er veel is, en of het geld kost. 
Daarna ’tiener, de openbare werken, ’t onder
wijs en de reste.

Bekijkt uwe lastenbrieven : ’t en is nooit 
uit met betalen, en g’en betaald bij lange niet 
genoeg, ’t gouvernement en geraakt niet effen 
in zijn rekeningen, ’t moet nieuwe leeningen 
aangaan, die morgen nieuwe lasten gaan mee
brengen.

En dat is alzoo niet alleen in Belgie, ’t is 
elders nog slechter.

Eerst om een beetje tijd te winnen en niet 
te veel te moeten ontleenen halden de ver- 
schilli >e landen eenige bankbriefjes bijgedrukt 
en daarmee betaald, maar dat heeft de weerde 
van het geld doen zakken : oud en nieuw 
geld verliest alzoo alle twee zijn weerde. Duitsch
land heeft een milliard en half munte en goud 
in de rijksbank en over de honderd milliard 
papier in omloop.

Belgie heeft een driehonderd millioen in goud 
en munte en over de 6 milliard in papier : 
De duitsche mark is nog van vijf tot zeven 
centiemen weerd, en daar de belgische frank 
zelf maar 0 40 weerd en is dat komt op een 
wezentlijke weerde van nen cent of nen cent 
en half per mark !

,In veel andere landen staat het even slecht 
of nog slechter.

Nu, de meestendeel van’ de landen hebben 
nie. alleen binnenlandsche. maar ook buiten-

rika',“~en

Voor Duitschland zijn de buitenlandsche lee
ningen onbeduidend, maar ’t staat van eenen 
ande-en kant voor die vreeselijke oorlogsschuld 
die al in goud af te dokken is.

Al de landen dus gaan naar de failliet, tenzij 
ze veel veel geld winnen om te kunnen betalen.

Daarom is het noodig dat handel en nij
verheid tot bloei komen om geld te winnen 
en daarmee de schulden af te leggen.

Ieder land moet uitvoeren.

Maar uitvoeren is wel, doch ge moet koopers 
vinden, en waarmee kunnen Duitschland, Oosten
rijk Rusland en andere landen koopen ?

Z ’en kunnen niet koopen omdat ze geen 
middel en hebben om te betalen.

Daarmee slabakt handel en nijverheid overal 
zelfs in de rijkste landen gelijk England en 
America.

En zoolange dat alles niet en herneemt en 
moeten England en Amerika er niet op peizen 
om betaald te geraken 

De Conferentie te Genua gaat dus de mid
delen bespreken om dien toestand te zuiveren.

Onderzoeken hoe, met krediet te verleenen, 
Oostenrijk en Rusland en de andere streken, 
die vroeger een afzetgebied waren voor de 
nijverheid, dat weer kunnen worden.

Hoe de verschillige staten, met elk een 
beetje water in hunnen wijn te doen, weer 
kunnen maken dat de commercie gaat, en dat 
er geld kunne gewonnen zijn.

’t Is bijzonderlijk Rusland dat weer moet 
opkomen, met zijne honderd millioenen inwo
ners, dat ware een machtige kalant.

Doch hoe dat weer opgekregen ?

De Vereenigde Staten en waren niet van zin, 
’t Gouvernement ten minste, van in die Con
ferentie tegenwoordig te zijn, doch de Ameri- 
kaansche handelaars en nijveraars vinden dat 
het algelijk best zou zijn ware er Amerika 
bij. Zoolange er slechts geldkwestien, en geen 
politieke besproken en worden en kunnen ze 
niet anders dan erbij winnen.

Doch, hoe de mogendheden ook hun beste 
doen om de politiek daar buiten te houden, 
en niet toe te laten dat zaken zooals het verdrag 
van Versailles, van Sevres en andere voor de 
pinne komen, toch zal het moeilijk blijven daar 
niet aan te roeren. Geld en politieke houden 
immers vaster aaneen dan menigen wel denken.

We zullen zien hoe het afloopt.

Betaald intusschen maar altijd betalen, en 
leeft op hope dat er later evenveel zal te be
talen zijn, maar misschien meer te winnen. 
In andere landen doen ze ’t ook alzoo Dat is 
lijk als ge met de griep ligt en moogt zeggen 
tegen uwen gebuur : ’k ben blij dat ge ook 
de koorts hebt 1 

Buiten die twee Conferentien de eene die 
voorbij is en de andere die moet komen en 
is er niet bijzonder veel nieuws. Frankrijk is

ontrouwig tegenover de Conferentie te Genua 
eer wij daar komen moeten we zeker zijn dat 
ze de rechten ons door de verdragen toege
staan niet meer en gaan inkrimpen Zoo zeggen 
de franschen en ze voegen erbij : zou 't niet 
beter zijn die Conferentie die den 8 Maart 
moet beginnen voor ne maand of twee uit te 
stellen dat we ze een beetje kuunen bereiden ?

In Italie ligt het ministerie omverre en z’en 
hebben nog geen nieuw.

Spanje heeft het effen gevochten in Marocco, 
doch ze zijn nu van zin daar een leger te 
houden sterk genoeg om de marokkanen te doen 
verstaan dat men met geen Spanjaarden onge
straft den aap en houdt.

England heeft nog alsan voort zijn pluk in 
Indie en in Egypte Wordt er aan de egypte- 
naren iets toegegeven toch en zal nooit ver
geten worden dat het kanaal van Suez voor 
England eene levenkwestie is.

In Ierland zijn noord en zuid nog altijd in 
onverschil nopens ’t afpalen van elk zijn gebied . 
Dat zal effen geklapt worden

Betrekkelijk den woningnood en de buitenzet - 
tingen werden ons van verschillende zijden arti - 
kels ingezonden. Het is niet mogelijk ze alle n 
op te nemen. Toekomende week komen wij wellich t 
op deze zaak terug Intusschen drukken wij hier 
een uittreksel over

en rwst.
Er zijn in Iseghem ruim 500 huishoudens 

die 'geen eigen onderkomen hebben en ver
plicht zijn mede te wonen, soms in ellendige 
voorwaarden in opzicht van gezondheid en 
zedelijkheid. Er werden vroeger pogingen ge-
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het bouwen van goekoope woningen ; aré 
pogingen zijn mislukt, omdat de geldschieters 
vreesden geen kroos van hun geld te zullen 

trekken.

W ij vernemen uit goede bron dat het stads
bestuur ernstig uitziet naar middels om in den 
nijpenden woningnood eenigermate te voorzien. 
Er is spraak van het bouwen van een moe
derhuis : ’t zou eene weldaad zijn vooral in 
zedelijken zin. Verders wordt er uitgezien 
naar de mogelijkheid om aan te vangen met 
den bouw van ,werkmanshuizen.

Intusschen wordt de ellende van den wo- 
ningennood niet verminderd door de huishuurwet 
integendeel. Indien er ooit eene slechte wet 
bestaan heeft, dan is het wel deze. De wet
gevers zouden beter doen wat min doch dege
lijker werk af te leggen. Die wet is in alle 
geval geen perel aan de kroon der socialisten 
die er de ziele van geweest zijn Droevig om 
bestätigen is ’t ook dat de uitvoering der wet 
effenaf te wenschen overlaat.

Het is eene dagelijksche gebeurtenis dat de 
eene werkman den anderen zijn huis weg
kaapt, soms voor eenen zotten prijs ; dat het 
slachtoffer van den koop een nieuw slachtoffer 
naakt, en zoo voort, tot dat eindelijk een 

arme sukkelaar die niets te besteden heeft, 
het laatste en grootste slachtoffer wordt Heeft 
deze geen geld om te koopen, hij heeft er 
ook geen om eenen verdediger te nemen, en 
de wet die eene advokatenwet is, valt in de toe
passing noodzakelijk ten nadeele van den 
sukkelaar uit, alhoewel geheel dikwijls in strijd 

met den geest der wet zelf.

Deze week hadden er uitzettingen plaats van 
huisgezinnen met groot kinderlast Hoe droevig, 
hoe wreed ! vooral wanneer men bedenkt dat 
voor vele gevallen eene oplossing kan gevonden 
worden binnen de bepalingen der wet, zonder 
een enkel huishouden te moeten verontrusten 

Een bewijs dus dat de wet slecht is, aange
zien het tegenovergestelde gedurig bewerkt en 
uitgevoerd wordt van hetgene zij beoogt.

Laatst vernamen wij dat de maatschappij 
Eigen Huis fhet besluit genomen had geene 
leeningen meer toe te staan voor het 
koopen van huizen tenzij wanneer het geldt 
het huis dat de kooper zelf bewoont, of een 
ledig huis enz. maar niet meer om andere 
menschen buiten te koopen. Dat is naar het 
schijnt nu weer veranderd ; hoe jammer toch ! 
Deze maatschappij die gesticht werd met een 
verheven maatschappelijk doel en reeds veel 
goed gedaan heeft, werkt nu ook al eens 
nevens en tegen haar eigen doel

Het ware te wenschen dat er weldra ver
betering in dezen toestand kwame : dat het 
gemeentebestuur de middels vonde om zijne 
ontwerpen ten uitvoer te brengen ; dat het 
gerecht wat omzichtiger in zijne uitspraken 
ware ; dat Eigen Huis het doel zijner 
stichting niet meer ontweke, en vooral, dat 
de gedoemde huishuurwet weldra door eene 
betere vervangen werd.



Sie ''äM «rechters en bürgers kan 
.inet-, last van kinders op 

"straat re zetten in de bijtende koude, zonder 
aan deze huisgezinnen een ander thuis te bezor- 
gen_ j ^ ^ ^ ^ ^ e c h t e  wet. De socialistischen 

der’v e ld e  is verantwoordelijk voor 
roepende gevolgen van deze wet en 

niet-J-'wet is wet Boven de menschelijke 
wettelT^^ t de Goddelijke wet, de wet der 
Christfh'l^e naastenliefde, die zegt : Bemint 
uw enjliaste als u zelven en doet niet aan 
een apraer, wat gij niet wenscht dat men u 
doeti

ij ondrschrijven volgeérne het besluit van 
het zaakrijk artikel, deze week in de « Stan
daard » verschenen van de hand van onzen stads
genoot Senator Em. Allewaert : De eenige oplos
sing van het woningenvraagstuk is het bouwen 
van werknians- en kleine burgerwoningen en de 
beste wijze om deze oplossing te bespoedigen 
is de rechtstreeksche geldelijke tegemoetkoming 
vanwege de openbare besturen aan hen die
huizen willen bouwen, maar eerst en meest
aan hen die een huis bouwen voor eigen
rekening en eigen gebruik.

Hei Nieuws' van !  l e t
Uit de wereld.

De opstand in Indië — Volgens een bericht 
uit het Noord-Westen der Vereenigde Indische 
provinces, werden den 4 Februari twee toe- 
zichters en i5 politieagenten gedood, tijdens 
een overval door eene bende von 2000 man. 
De politiebureelen werden in brand gestoken, 
en de lijken der vermoorden, welke men eerst 
van hun kleederen ontdaan had, bleven er in 
en verkoolden Twee aanranders zouden gedood 
en versshéidene anderen gekwetst zijn. De op
roerlingen zouden den spoorweg bezet hebben, 
zoodat de toestand er in dat gewest voor de 
Engelschen niet lief uitziet.

Na Ierland, Egypte, zal de helder-ziende 
I Britsche regeering, veel moeite hebben om de 

formule te vinden, waardoor haar land en den 
Indiers nog heel veel bloed en tranen zullen 
worden gespaard ?

—  Sneeuwstorm  in Engeland. — Sneeuw
stormen en noodweer heerschen sinds Zaterdag 
over bijna geheel England. Te Londen woei 
Zondag eene drore scnerpe wind en het vroos 
midden op den dag Uit verschillende streken 
worden overstroomingen, aardstortingen en ver
zakken van spoordijken gemeld In het Eneelsch 
kanaal en langs de kust bij Liverpool hebben 
verschillende schepen van het noodweer ge
leden. Zoodat de reddingsbooten moesten uit
varen.

—  Oe Boerengeneraal Christiaan De W et
overleden. — Men verneemt uit Bloemfontein, 
dat. M. Christiaan De Wet. de bekende boeren
generaal uit den oorlog van Transvaal, overleden 
is Nooit heeft De Wer zich met de Engelschen 
kunnen verzoenen. In den jongsten oorlog werd 
hij wegens zijn anti-Engelsche houding in 
hechtenis genomen en eenigen tijd geinterneerd.

—  Begrafenis van een Oorlogsschip. —
* * _ _ - . « • • V* " - j  • » ' * .

beeld van het verminderen der oorlogsvloot 
en om een einde te maken aan oorlogen, het 
plan bestaat dat een Amerikaansch oorlogscnip 
door de geheele Atlantische vloot naar zee 
zal worden gesleept, om daar met militaire 
eer tot zinken te worden gebracht.

Het schip zal voor die plechtigheid geheel 
worden geschilderd en al het metaalwerk worden 
opgepoetst. Het schip zal onder eigen stoom 
naar zeestoomen en op de plaats waar het 
zal zinken, zullen alle vlaggen worden geheschen. 
De muziekkorpsen op alle schepen zullen dan 
het volkslied spelen ; de bemanning zal daarop 
het saluut brengen en 21 saluut-schoten zullen 
worden gelost.

Is het meening of comedie ?

Een dorp door wolven overvallen — Een
dorpje nabij Ploesti in het Roemeensche pe- 
troleumgebied werd dezer dagen door een kudde 
van meer dan 50 wolven aangevallen. Door 
den honger gedreven doodden de dieren al 
het vee, dat zij in de stallen konden meester 
worden. Bij de achtervolging der wolven door 
de boeren werden deze door de kudde aange
vallen. Vijf boeren werden doodgebeten, terwijl 
dertig van hen min of meer ernstige verwon
dingen bekwamen De boeren bezaten geen enkel 
wapen om hun vijanden te bestrijden 

De hedendaagsche kieading en de tuber
culose. — Op eene Sociale bijeenkomst van 
leidsters in de katholieke vrouwenbeweging van 
Nederland, sprak Dr. F S- Bouwdijk Bas- 
tiaanse over de physiologie der Vrouw en 
behandelde bij het tuberculose-vraagstuk ook 
de hedendaagsche kleeding.

De hedendaagsche kleeding -+ aldus Spr.
—  bevordert het voortwoekeren der tuberculose. 
Nagenoeg alle menschen dragen de kiem van 
-van die kwaal Het is dus noodzakelijk dat 
er naar gestreefd wordt, de kiem te dooden 
en alles moet worden vermeden, wat haar voed
sel, geeft. Wanneer men bedenkt dat de long- 

, toppen, die reiken tot den hals het eerst door 
tuberculose worden aangegrepen, dan behoeft 
men geen betoog meer, dat kou-vatten, ge
volg Van blootheid als door de mode aange
geven wordt, oorzaak is van het voortwoekeren
der tuberculose.

>• - ?.t
~  De Wereld SuikerproJuctie. — Het Ame-

- rikaansche ~Mi isterie van Handel heeft uitge- 
. rvHend, dat. de wereid-suikerproduaie in 1922 
met 400 à «00,000. ton bij die van 1921 zal 
ten achter blijven, zoodat een prijsstijging kan 
worden verwacht.

— Een heldhaftig priester. —- Te Pozzoli, 
waar Zaterdag een hevig orkaan woedde, ont
stond ten .gevolge van het poodweer kortsluiting 
op de hoogspannjngsçlra ;en, zoodat het dorp 
met ernstige branden bedreigd werd. Terwijl 
de boeren, en carabinieri hulpeloos naar de

• verblindende vonken, en vlammen stonden te 
kijken en niet wistgn, wat te doen, greep de 
pastoor van het dorp de draden vast en rukte 
deze uiteen Het dorp -vas gered, maar de 
priester betaalde zijn heldhaftige daad met zijn 
leven.

— Usolijk  ongeluk. — De sneltrein Marseille- 
Bordeaux was Donderdag in de nabijheid der 
statie van Raphele bij Arles, toen het den 
machinist Garnier toescheen dat er een hinder
paal op de baan was. Hij bukte zich voorover 
uit de lokomotief, maar juist op dat oogenblik 
vloog de sneltrein Parijs-Vintimille voorbij. 
Garnier miste den tijd om zich terug te trekken : 
hij werd het hoofd afgeslagen en het rolde 
op het spoor, terwijl het ontzielde lichaam 
in de lokomotief viel. De stoker kon den trein 
leiden tot aan de naburige statie, waar een 
andere machinist den doode kwam vervangen.

—  Dramatische verstikking. — Een achttien
jarig meisje, gerante van een schoeninagazijn 
te Drancy (Frankrijk), was licht ziek gevallen 
en had aan een vijftienjarig vriendinnetje ge
vraagd haar even te komen vervangen Het 
vriendinnetje kwam, het verzorgde het kranke 
meisje, en plaatste in hare kamer een kom met 
water op het gasvuur. Toen het, na het bedienen 
van eenige klanten, het vertrek der zieke bin
nentrad, werd het door een sterken gasreuk 
bedwelmd en zeeg bewusteloos neer. Langen 
tijd nadien kwam een nieuwe klant binnen, en 
niemand ziende voorkomen begaf hij zich naar 
de kamer. Daar trof hij de lijken der beide 
meisjes aan. Wat was er gebeurd ? Het kokende 
water was uit de kom ontsnapt en had het 
brandende konfoor uitgedoofd, zoodat de gas 
zich spoepig in het vertrek verspreidde en eene 
dubbele verstikking veroorzarkte.

Uit het land.
Het wetsvoorstel to t vervlaamsching van de 

Hoogeschool te Gent voor de vierde maal in 
gediend. —  M Frans Van Cauweiaert heeft 
bij de bespreking van de Regeeringsverklaring 
in de Kamer aangekondigd, dat hij het wets
voorstel betreffende het taalgebruik aan de 
staatshoogescholen onverwijld wederom indienen 

zou
Dit wetsvoorstel, een eerste maal ingediend 

op 31 Maart 19H, werd door vertegenwoor
digers van de drie historische partijen onder- 
teekend, namelijk door de heeren Anseele. Franck 
Persoons, Delbeke, Huyshauwer en Van Cau
weiaert Het verviel een eerste maal door de 
ontbinding der Kamers in 1912 en werd 
op 15 Nov 1912 door dezelfde onderteekenaars 
opnieuw ingediend. Het verviel een tweede 
maal door Kamerontbinding. Na een derde 
maal ingediend te zijn op 24 December 19!9, 
verviel het nogmaals tengevolge van de geheele 
vernieuwing der Kamers op 20 November 1921. 
Het werd thans een vierde maal ingediend op 
Donderdag 2 Februari 1.1.

—  Voor de Leuvensche Hoogeschool. -  M
T. Verdure,y-die onlangs te Doornik stierf, heeft 
bij testament aan de Hoogeschool van Leuven 
eene som van 1,055,000 fr. nagelaten, voor het 
oprichten van gebouwen waar de af werende 
en genezende middelen van den kanker zullen 
bestudeerd worden.

— Voor de Russische kinderen. — Prins 
Leopold, die het voorzitterschap aanvaard heeft 
van het Hulpkomiteit voor de Russische kinderen 
in Belgie, heeft aan dit werk eene gift van 10.000 
fr. geschonken.

oaffzij^d^i^es !y 30 S ^n^n  "gekwetsten^ V er
leden week heeft een schrikkelijke munitieont- 
ploffing, te Lombartzijde, een tiental huisgezinnen 
in rouw gedompeld.

Onder de zes gedoode slachtoffers zijn naar 
zeggen vier vaders van familie. Een laat een 
weduwe net thn kinderen achter Dit schrikkelijk 
ongeluk heeft heel de streek met schrik geslagen.

M. Baels heeft een interpellatie ingediend over 
de ramp van Lombartzijde en de maatregelen 
te nemen om heel het frontgebied van ontplof
fingsgevaren te vrijwaren

—  Restitu tie . Over twee weken werd een 
juweelendiefte gepleegd in een huis van het 
Hazegras te Oostende. De E H. pastoor der
O. L. Vrouwkerk van die wijk heeft het slacht
offer van den diefstal verwittigd dat het mocht 
degestolene juweelen in zijn huis komen afhalen, 
wat aanstonds gedaan werd. De dief had, door 
gewetenswroeging gedreven, restitutie gedaan.

- Schrikkelijk  ongeluk. — De 29-arige 
Scheldeman Achiel uit Rousselare, vader van 
twee kinderen en te Zonnebeke sinds eenigen 
tiid werkzaam, was Woensdag namiddag aan het 
losvijzen van granaten toen plots eene ontzet
tende ontploffing plaats had waarbij de man 
gansch aan stukken werd geslagen.

oendertentoonstelling te Brussei.
In  de ruime feestzalen van het Zuidpaleis 

te Brussel wierd Zondag laatst eene hoender- 

tentoonstelling gegeven die alle voorgaande 

in pracht en luister overtrof. Meer dan 3ooo 

pluimdieren van alle. soorten wedijverden er, 

en honderde eereprijzen en andere beloonin- 
gen wierden toegekend.

Onder de leden van onzen hoenderbond 
bekwarrien onder anderé :

M. Camiel Vanden Berghe, voorzitter van 

’t Neerhof de 3 eerste prijzen met Iseghem

sche jonge koekuithennen, alsook op 33 me

dedingers den eereprijs en al de andere prijzen 

mét zijne wonderschoone zilveren Hamburgers ; 

M. Benoit Rosseel eenen eere- en eenen eersten 

prijs met oude Iseghemsche ; M. L . Colpaert 

den eereprijs met zijn ardenneenschen haan, 

M. Van Beneden eenen , eereprijs en eersten 

P-ijs met vechters ; M. G. Maertens zeer 

.eervolle meldingen met minorkas en gulden 
brakels.'

Dat is een bewijs dat onze hoenderliefhebbers 

ook in zeer groote tentoonstellingen de hoogste 
onderscheidingen kunnen, behalen, en voor 

geen andere kweekers van • ’t land moeten on
derdoen.

Aan alle bekroonden, hertelijk proficiat.

De aangekondigde algemeene vergadering 

vour al ‘de leden van den' Hoenderbond zal 

plaats hebben op Zaterdag, i8  dezer, om

8 u stipt 's avonds in den Café Royal. Ook 

alle liefhebbers die 'tot nu nog geen deel 

maken' dér maatschappij zijn ten vriendelijksten 

uitgenoodigd. In déze bijeenkomst zal nament-

lijk het zeer belangrijk punt besproken worden 
van het wetenschappelijk inrichten eener kweek- 
statie voor den ïseghemschen koekuit.

S T A D S N I E U W S .
D iefstal bij M. Van W tberghe. — De Po-

litiekommissaris van Kortrijk, M. Defauw, werd 

verwittigd dat zekere Victor B ..., wonende 

Heule Watermolen, lijnwaad verkocht onder 

den prijs. Hij begaf er zich naartoe en vond 

er eene hoeveelheid lijnwaad, die de echt- 

genooten, na eerst geloochend te hebben, 

bekenden gekocht te .hebben aan zekeren Henri 

Priem, fabriekwerker, wonende Brugschen 

steenweg. Dadelijk begaf de ko'mmissaris zich 
naar de aangeduide woning. Priem loochende 

maar eindigde met volledige bekentenissen 
te doen. Priem die werkt bij den fabrikant 

M. Van Wtberghe, te Iseghem, had tot vijf 

maal toe ee:i stuk lijnwaad medegenomen. Een 

gedeelte had hij gebruikt voor hemden, klee

deren, beddelakens, enz. en had er verkocht 

aan B ... Al het gevonden lijnwaad werd aan
geslagen en proces-verbaal opgemaakt.

— Vrijdag namiddag kwam de doHiter van 

Victor Derçuÿnck, kleerverkooper Si H ilonius 

straat alhier in velo over de mai kt gereden. 
Zij viel zoo ongelukkig van haren velo dat 

zij aan ’t hoofd erg gekwetst wierd. Seffens 

droeg men haar in een nabijzijnde herberg 

waar een geneesheer haar verzorgde. Het is 

te hopen dat die val geen erge gevolgen zal 

hebben.

— Maandag i3 Februari om 6 1 / 2  ure 

s’avonds, in de zaal der Jongelingen-Congre- 

gatie AV ON DFEEST  gegeven door « De 

Mandelkoor » de eere- en werkende leden 
dezer Maatschappij aangeboden.

Ons Gildeleven.
Voor de Werklieden.

W erkliedenbond. — Op morgen Zondag 

I 2 Februari om 4 uur, gewone maandelijksche 

vergadering van den Werkliedenbond. De her

kiezing van ’t Bestuur zal benevens andere 

belangrijke zaken besproken worden. Alle 

werklieden worden dus verwacht.

Familie-Ziekenbond “ Voorzienigheid ,,,

— Morgen Zondag 12 Februari zal de alge- 

mcene verplichtende vergadering voor den 

Ziekenbond gehouden worden. Deze heeft 

plaats om 2 1/2 namiddag in « Ons Gilden- 
huis » Het zal eene zeer belangrijke verga

dering wezen, daar we het volledig zedelijk 

en fïnantieel verslag zullen bespreken van ons 

eerste Werkingsjaar. Allen moeten hun uit- 

noodigingsbrief medebrengen om af te geven 

als bewijs van aanwezigheid. Allen op post 

en nieuwe leden medegebracht. Onze Zieken

bond is een der sterkste van den omtrek, 

hij moet nog sterker worden.

P* rrVrva ors» n /-I o n K — TVToa’-rwlô y ^ A a m r

staande i3 Februari om 7 1/2 uur ’s avonds 

gewone vergadering van den Propagandaclub.

Studiekring — Woensdag te 6 1/2 Studie
kring Santa Maria.

Goisdienstles door E. H. Bestuurder. 

Iseghemsche toestanden onder de arbeiders
bevolking door Elisa Demey. Bespreking.

— Donderdag 16 Februari te 7 1/2 uur 
Studiekring Benedictus XV. sociale les : De 

Staat door E. H . Bestuurder.

De wet over de bevordering der meest be

gaafden door Paul Hoornaert. Besprekingen.

Feestcommissie. — Vrijdag aanstaande 

17 Februari om 6 3/4 uur gewone vergadering 
bij den Voorzitter.

Zangmaatschappij. — Op Zondag 19 Fe

bruari om 10 uur voormiddag gewone her

haling. Allen op post.

Sterfgevallen.
Verleden Zaterdag is overleden te Heule de 

Z. E. Moeder Andrea algemeen overste der 
Zusters van Liefde te Heule, in de wereld 
Juf Julie De Brabandere, geboren te Cuerne 
den 7 Juli 1854. Gedurende 29 jaren heeft zij 
als eene voorbeeldige en verstandige overste ' 
de zeer belangrijke kloostergemeente van Heule 
bestuurd met 36 hulpkloosters in ’t Bisdom Brugge 
verspreid

Het klooster van Heule wierd aangelegd den 
7 Januari 1834 door Juff. Lagae en Dinne- 
cour. Eerw. Zuster Andrea is er de vierde 
overste van, zij s:amtafvan de aanzienlijke fa
milie De Brabandere die in en rond ’t Kortrijksche 
gevestigd is en waarvan hier ook te Iseghem 
de familie Rosseel, Qheysens, enz. afstammen.

Eerw. Moeder Andrea was de halve zuster 
van Madame Deldycke, Dutoit, en ook verwant 
aan de familie Gits van Iseghem In de reeks 
der Eerw. Heeren Bestuurders van ‘t klooster 
van Heule vinden wij onder ander E. H. Wil- 
laert van Eessen gewezen Bestuurder van ’t kloos
ter der Zusters van Maria te Iseghem van 1888 
tot 1903 waar hij in dezelfde hoedanigheid naar 
Heule overging Tijdens den oorlog gevlucht 
in Frankrijk in de u terste armoede overleed 
te Lumbres twee uren boven St-Omaars den 
31 Januari 1916

E m e lg h e m .  — Donderdag rond 1 ure 
is overreden door een automobiel de genaamde 

Alfons Dujardin, bijgenaamd. Alfons David, 

wonende te Emelghem in ’t Oudemanhuis, 

koopman in slunsen. Hij wierd-seffens opge
raapt maar is met de slag gedood geweest.

— Brand. —  Dezen morgen rond 4 ure 
hoorde M. Ernest Defoort een gerucht v 

kraken en spokken in of rond zijn huis. Hij 
stond op en dacht dat het iemand van den 

huize was, die onpasselijk geworden zijnde 

de stoof ontstak. Hij zag niets, maar in de 

achterkeuken gekomen ontwaardde hij een 
dikken rook die uit de keldering opsteeg van 

zijn inpakplaats en bureel. Seffens wekte hij 

zijn broeder die er nevens woont en de ge- 

buren. Een bakker uit de nabijheid die vroeg 

opgestaan was Jiad ook reeds de brand gezien, 

De pompiers van Iseghem wierden verwittigd 

en kwamen ter plaats met hun bluschmateriaal. 
Dank hunne spoedige hulp en moedige werking 

konden zij beletten dat de brand zich uit- 

breidde tot de borstelhoutfabriek en denabijsraan- 

de huizen der heeren Defoort. De schade 
is aanzienlijk en door de Maatschappij Prime 

Brussel verzekerd. De brandkas met de boeken 
is kunnen gered worden.

Spijtig is het dat de Firma Defoort door 

deze brandramp groote verliezen zal ondergaan, 

maar ook weeral eenige werklieden • voor een 
tijd zullen zonder werk vallen.

De firma Defoort-Veranneman is eene Ise
ghemsche familie die voorheen woonde op de 
Groote Markt en dan door de uitbreiding 

hunner handelszaken zijn zij naar Emelghem 
gegaan alwaar zij eerie groote borstel- en 
borstelhoutfabriek hebben opgericht.

— Morgen Zondag 12 Februari belang

rijke Footballmatch tusschen F. C. ISEGHEM- 

St RO C H U S F. C. K O R T R IJK . Begin om 

2 .3o stipt. Ingang 1 fr. en o.5o.

Iets Nieuws. 

B I Ê N  B 1 Ê N
Z on dag 3 3  F e b r u a r i ,  om 14 ure

stipt, en eindigende om 1 8 ure L U IS T E R R IJK E  

KAART ING  bij Henri Debusschere, Marktplaats 

« Vredegerecht n Ardoye

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

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

per man.

Openbare Verpachting
(1er

G O E D E E E N
toe behoor eu de aan het 

b u r e e l  v a n  w e l d a d i g h e i d
en aan  de B U R G E R L IJ K E  G O D S H U I Z E N  d er

STAD ISEGHEM.

Zijn opvolger E, H. Amatus Dierick die later*' Arthur Vandommele to t3o April 1922.

Pastor wierd te Moorslede en van wiens pa
rochiekerk en pastorij na den oorlog geen steen 
meer recht en stond, thans pastor te Harelbeke.

De kloostergemeente van Heule telt verschillige 
religieuzen van Iseghemsche familien namelijk 
twee dochters van de eerzame familie Francis De- 
jonckheere-Vercruysse, landbouwer te Iseghem, 
drie dochters der familie Alouis Feys-Pattyn en 
nog verschillige andere. Vele jonge dochters 
van Iseghem hebben er ook een goede en 
degelijke opvoeding genoten in ’tnieuw pensionaat 
te Heule. Al die familien hebben ongetwijfeld een 
goed aandenken van ’t klooster en hare Eer
biedwaardige overste behouden en zullen niet 
nalaten een vurig gebed te storten ter harer 
Zielelavenis :

De Notarissen T_.3  G a r t » = s s L e r  en H »e- 
n a e l t e r e  beïie te Iseghem, zullen op 

W oensdag- 3 3  F e b r u a r i  1 Q 3 3

om I ure des namiddags te Iseghem, in de ZAAL

VAN H E I VREDEGERECHT, overgaan tot de 
Openbare Verpachting der volgende onroerende 
goederen, voor eenen tijd van 9 naeerivolgende 
jaren :

is e g h e m .

I . Hotstede bekleed met woonhuis, schuur koei- 
en peerdstal, ovenbuur en andere gebouwen, groot 
12 heet. 81 a. 10 c. gekend ten kadaster sektie C, 
nummers 577a, 579b en D 1, en j z 3 j .  1232. 1233, 1234, 
1235. 1236, 1237, 1238, I 23g, 1240, 1244a, 1245a, 1245b. 
1248, 1249, i 25o, 1278, gebruikt door Degroote Paul 
tot I Oct. 1922.

2- Den oostkant eener driewoonst met land groot 
40 a. 29 ca. seRtie B, deel van 866, den helft van 
866e en deel van 888 gebruikt door August Deryckere 
tot I Oct. 1922.

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

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

5. Zaailand, groot 5o a. 90 ca. sektie B. westhelft van 
858 gebruikt door Henri Dewulf en Ch. Dewulf tot 
I Oct. 1922.

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

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

8. Zaailand groot 33 a. 35 ca. sektie C, noordhelt 
van 218 gebruikt door Aloijs Folens en kinders 
Vandekerckhove tot 1 Oct. 1922.

9. Zaailand groot 35 a. 6o ca. sektie D, 87 gebruikt 
door Elisa Roelens tot 1 Oct. 1922.
i°. Miiimearsch groot 8 aren 40 cent. sektie D 47a/2 
gebruikt door Cyriel Vanderhaeghe tot 1 Oct. 1922.

11. Maaimeersch groot 57 a. 60 ca. sektie D. 68b» 
65b gebruikt door August Denys tot 1 Oct. 1922.

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

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

14- Perceel hof oost aan de dreve van het Kerkhof 
groot 7 a. 60 ca. sektie D, nr 887/a gebruikt door

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

16. Woonhuis en erve groot 5 aren 70 cent sektie* 
D, 1177 en de helft van 117,1a gebruikt door Aloys
Decock tot I Mei 1922. J

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

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

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

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

21. Zaailand groot 38 a. 10 ca. sektie C, nr 27S/C. 
gebruikt door Emilie Vanhaverbeke en H. Verbeke 
tot I Oct. 1922.



G e m e e nte  E m e lg h e m .
22 Zaailand groot 36 a. 60 ca. sektie A, 922 ge

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

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

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

25- Zaailand groot S2 a. 80 ca. sektie D 14 gebruikt 
door Jules Deleersnyder tot 1 Oct. 1922.

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

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

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

bruikt C. Verhelst tot 1 Mei 1922.

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

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

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

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

bruikt door Henri Devos tot 1 Oct. 1922-

G e m e e nte  W inke l S t  Eloi.
32. Zaailand groot 90 aren 20 cent. sektie B. 675 

en 675a/2 gebruikt door Const. Veys, Jules Grys- 
peerdt en Henri Foulon tot i Oct. 1922.

33. Jachtrecht der goederen gelegen op Iseghem 
Emelghem, Cachtem, Ingelmunster, Lendelede, 
Wynkel St Elpi en Rumbeke tot 1 O-’t 1922.

T w a a l f  ten  honderden  op de ja a r l i j k s c h e  p ac h t 
som  door de p ac h te rs  kon tan t  te  betalen  voor 
de kosten.

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

Kantoor van den Notaris 

LE  C O R B ES IER  te ISEG H EM

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

Stad ISEGHEM.
KOOP EEN.

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

B Een WOONHUIS met afhankelijkheden en me- 
degaande erve. Wijngiardstraat n. 16, saaien groot 
volgens kadaster 3 a. 26 ca. en aldaar gekend Sektie 
A, n, 783. 6

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

W ijk  Mentenhoek.
KOOP TWEE.

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

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

KOOP DRIE.

Een WERKMANSHUIS, zijnde de noordkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 95 ca. in ’t kadaster 
bekend Sektie D, n. 236 en deelen van n. 235 en 238.

Gebruikt, door Hïè'r ' kii'rrrrT TTtola-DaviH ä3fl“ TÜ7r'. " 
per nuand. lasten vrij.

De koopers van kjop^u TWEE en DRIE kunnen 
hun beroepen op art. 5 der wet van 14 Oogst 1920.

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

2 ure, ter Zittingzaal van 't Vredegerecht te Iseghem. 
1/2 0/0 INSTELPENNING.

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

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

S T A . D S E L E K T R I E K G T C S T I C F T .
Te Koop een Dynamo in goeden staat merk 

C. 1. E. Compagnie Internationale d’Electricité 
Liège

160 Ampères, 250 volts, 750 toeren, met rails- 
tendeurs en rhéostat ; alsook ongeveer 2.000 
glazen buizen’ van 15 m/m doorsnede en 0 50 
ctm. lang , H et B e st u u r .

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE- 
W rO NST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Viertveg. — Onmiddelijke 
in genottreding. —- Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mesldagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

UIT TER HAND TE KOOP:

A l l e r s c h o o n s t e  H O F S T E D E

gelegen in de omstreken van Doornik
samen groot 54 Ha. 41 A 80 ca. kunnende 
verdeeld worden in 5 deelen van 6 Ha. 97 A 
60 ca. ; 20 Ha. 13 A 60 ca. ; 7 Ha 91 A. 
60 ca. ; 10 Ha. 69 A. 10 ca. en 8 Ha. 69 A.
90 ca.

Vrij van pacht. — Voor alle inlichtingen zich 
te begeven ten bureele van het blad

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 i t  t e r  l i ï i i i c l  t e  k o o p

ZSS N ISÜW GSM AAKTE W O O ftSU IZSN

m et medegaande erve
gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traa t.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vandemoortele.

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

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor W NKEL

G e 'e ]e i  in de ROUSSELARESTRAAT. 181
Zich te bevragen bij A. PAR RENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

Studie van djn Notaris M j ï j ï l y  t.) Ledeghem.

im 'H S L A 'j op U ln s iag  T 4 T ë B rü a rf 1 9 2 T ^ T
2 uren m m idlag te Lidegh'em in het Gemeente
huis van ■

dan grond der gewezen Gemeenteschool
aan de Statie te Ledeghem en verdeeld in vijf 
köopen

Plans .en inlichtingen ter . stadie van deri Nötaris 
Mussely voornoemd.

Zwak, Aan Bloedgebrek lijdend 
en Zenuw achtig .

De gezondheid plotseling terug gekomen door de 
Dr. Cassell’s Tabletten.

Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall- 
itreet, East Siddal-bij, Halifax, zsgt: “ Twee 
jaren geleden werd ik ziek, ik verloor al mijne 
krachten, m ijne zenuwen verzwakten schr;kke 
lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijne 
moeder deed al het mogelijk om mijne eet 
lust door goede spijzen te verwekken, doch hel 
hielp niet. Zeer dikwijls leed ik aan hart 
kloppingen en somtijds a.an duizelingen die m j 
deden vreezen door de straat te moeten gaan ; 
ik beefde op mijne beenen en mijne zenuwen 
deden m ij schrikkelijk lijden. M ijn toeftanó 
waai ipijnlrjk 'te beschouwen; zoo bleek er,, 
bloedg'ebrekkig was ik geworden dat iedere«:: 
geloofde i’k zou1 sterven.

“ Niet een geneesmiddel deed m ij een goedr 
werking, tot den dag op de welke ik de Dr. 
Cassell's Tabletten beproefde. Dan verander 
de m ijnen toestand op eene wonderbare wijze, 
mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid 
verbeterde en na eenige weken v/as ik gereec 
mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooi' 

meer ziek geweest, genist nu van eene voortreffelijke gezondheid, en nooit te 
voren was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest.

Dr. Casse
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(het groot
model bevat 
drie maal het 
kleine) V er 
ko2ht door de 
apotheker i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. O ti s aell’B 
T a b letten en 
weiger<1 a » 1 e 
na. making. *

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen

zenuwaf matting S!apeioosheid Hartkloppingen
Zenüwzwakheid Bloedgebrek Levesisafmatting 
Zemiwcnsteking 8l«chta EfMjs»«r̂ c»?tngZenuwacr.tißhei<i 
Neurasthenie Uitputting Nierenziekte

B ijz o n d e rs  a an b e v o le n  a a n  de voedende m oeders en  a a n  
cie pe rsonen  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  
d o o rg a an . D o k te r  C a s t t l l ’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 po t voor B e lg ië  en  h e t G ro o t H e rH - .c lw n i

M a iso n  i .e u is  S and e rs , 22 , R u e  de la  G la c iè re , B russe l.

neemt twee
TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en g£ zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult’: vervolgd
en ge zult wel 
dra »ie vreuçd'e 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten

-J

T e  koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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Kantoor van den Notaris C. Tommelin le 
Cortemarck.

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

Gemeente EMELGHEM, Vijfwegen.
5 schoone

Nieuwgebouwde Werkmanswoningen
I en 1 Ha. 41 A. 90 ca. beste ZAAILAND. Be-
i woond door Cyrille Reynaert en andere zonder 
: reclil van oaclit in 5 koopen.

1/2 0/o Instelpenning.

MEN VRAAGT voor klein huisgezin-rente- 

teniers E e n e  g oed e  M a a rt,  katholiek, 
kunnende twee koeien melken — goed loon — 

oftewel een gezin zonder kinders, oud van 40 tot 
55 jaar, man zorgen voor hof en neerhof, vrouw 

huizelijk werk— woonst, eten, loon 2000 tot 
225ofr. per jaar. — Goede getuigschriften. — 

Zich wenden bij M. FASSOTTE-DELHAYE, 

Brugelette, bij Ath (Henegouwen).

M en  v r a a g t N a a ister ,  een weinig 
den stiel kennende, bij G. V A N K E IR SB IL C K , 

te Cachtem, bij de plaats.

TE BEKO M EN  BIJ

V i c t o r  D e m u y n c k .
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A L L E  SLACH  VAN
<

Mans- en K inderkostu im en 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 .

T e  K o o p  schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Daar z ijn  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 . 7 5  fr. en 3.03 fr. te Iseghem bij de 

apothekrs W y f f b l s , L alem an  en V e r h a m m e . 

Verders in alle apotheken.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandeghem-Bsbaegbe
Groote Markt. 2 ! ,  ISEGHEM .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Uâmen eti ruriüereii, iireuoTroursetS 11. tr. tï 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Tramlijn ISEGHEM ARDOYE.
Rousselare, De'pot 
Ardoye, Tassche

Ardoye, Wisselspoor

8.-  17.30
8. 7 17.39

A 8 15 17.48
V 8 25 18.—

Ardoye, «Sterre » 8 30 18. 5
Ardoye, c Kruipend’aarde » 8 06 18.11
Emelghem, « Vijfwegen » 8 42 18 17
Iseghem, Vaart 8.47 18.22

Isesfhem,Vaart 9 5 19.—
Emelghem, « Vijfwe?en » 9-10 19. 5
Ardoye « De Sterre » 9 15 19.11
Ardoye « Kruipend'aarde » 9-20 19 17
* 4 w  1 A 9 25 19 22Ardoye « Wisselspoor » y

Ardoye, Tassche 
Eousselare Dépot.

* Zon- en Feestdagen alleen.

De Tramstatie Emelghem Dam-Iseghem is in 

Ste Cecilia, bij Rosseel-Azou.

*9 30 
9 37 
9 45

19 29 
19.37 
19.45

Verkrijgbaar te ISE G H E M , bij Apotheker WYF- 
FELvS, Marktstraat, 53, LA LE M A N , ,Brugstr. 2 .

[M ARKTPRIJZEN .
KORTRIJK G Feb. — Haver, 70 tot 73

peerdeboonen, 73 tot 00 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 11,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,50-0,52 
koolzaadolie, 000 tot 240; lijnzaadolie, 172 tot 
175 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
100; koolzaadkoeken. tot 50 ; lijnzaadkoeken 
78; sodaoitraat, 7 1 0 0 , ammoniak., 100.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen. 100 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

W ie  Geld
nood iff h e e ft  om  te ‘bou.wen. o f  h u iz e n  

te koopen , w ende  z ic h  i n  v o lle  v e r 

t r o u w e n  to t

A L F O N S  D E V O S
1 0 ,  T R A P S !  R A A T .  1 0

B R U S S E L .
Z ieen in tjen  op H y p o th e e k . — V erze 

k e r in g e n . — V o ls tre k te  g e h e im h o u d in g  
v e rze k e rd .

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN:

Jeanne Christiaens, dv. Crispin en Marie 
Bourgeois, Molenweg, 1 0 . — Agnes Maertens, 

dv. Hieronymus en Pharailde Loosveldt, 

Nieuwstraat, 1 8 . — Romain Gerits, zv. Firmin 

en Juliette Bourgeois, Marktstraat, 2 9 . Emile 

De Raedt, zv. Gustave en Suzanne Gits, 
Kasteelstr. 33. — Joseph Bekaert, zv. Julien 

en Magdalena Declercq, Krekelstr. 5g. —

Jules Capelle, zv. Remi en Maria Drubbels. 
Nederweg, 109.

STERFGEVALLEN :

Isabella Coopman, 83 1/2 , j. wed. Carolus

Plaetevoet, Gentstr. 7 9 . — Jean Hoemaecker, 

52 j. echt. Gabriella Dekeyser, Nieuwstr. 2 7 . 

— Augustinus Canniere. 66 j. echt. Eugenie 

Bekaert, Nederweg, io3. — Victor Depuydt, 
72 j. wed. Juliana Buyse, Mol, 1 8 7 .

HUWELIJKEN :
Andries Degryse, 24 j. werktuigmaker en 

Maria Lecluyse, 26 j. naaister. — Cyriel 

Viaene, 20 j. autovoerder en Maria Samoy, 
spinster, 2 1 .

C R É D I T  F O N C I E R  D ’A N V E R S
HULPHÜIS Rousselarestraat, 25, ISETxHEM.

Naamlooza Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .00  0

B. Spaarkas :
1° op zicht 4  oo n / o

2° op termijn van een jaar 4 .5 0  °/°
Langer ter.nijn valgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3 50 »/o
2° op veartienlaagsche rekeningan 3.85 %
3 op driemaan Jalijksche rakaningen 4.00°/.,
3° op zesmaanielijksche rekeningen 4.25 °'0 
4n op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

A A N K O O P  e n  V Ë K K 0 0 P  ¥aa F r a n s e t  Sagâlscli ea A m ariR aaascli P a p ie r
aan de voordeelig'ste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan, mm bekomen bij den Plaatsdijken Beheerraad

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

Jozef S P IN G E M A i L l E dokter in geneeskunde Rumbeke,
Euqène VEftHAIVIAE  dokter in geneeskunde Iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle slach van buizen A.utog'ëne-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhuizen DELtCOURT, 44, Zciidlaan, Brassel
Telephone 5554. Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



H U I S

J. Vaolandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
H.D.B Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

Jules PATTYi\-PARME\TIER
■V Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij Désiré Scheldeman-De 

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

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

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

Om uitgstnasnzaam lieij te schaiJen.

Over te nemen 

eene Stooniborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inichtingen zich wenden tot den Hesr A lo is  

T I MP ER VI AN. te Iseghem, of schrijven onder 

de letters PAX • postliggende te Brugge.

Pianolessen ten huize
Zich wendsn bij

Etianna Vanksirsbilck. te Cachtem

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR  - o T

Ut

0\

[JICHT »

RUMATIEK
WAT UW LIJDEN WEZE

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

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË :
I 268, d’Avroylaan, LUIK 

en in alle goeden apotheken.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach m MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN,'*WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

(Téléphone 506)

Ateliers Éleotro-Mécaniques

A. E. M. C.
/ Ru3 des Horticulteurs

C O U R T R A I  —

A t e l i e r s  de C o n s tr u c tio n  
A p p a r e il la g e  h a u te  e t  b a s s e  te n s io n  

T r a n s fo r m a te u r s  
C a b in e s  a é r ie n n e  et

P o s t e s  de tr a n s fo r m a tio n  
In s ta l la t io n s  

B z b in a ja  en  to u s  g e n r e s
h a u te  e t b a s s e  te n s io n  

M o t e u r s  —  C o m m u ta tr ic e s
—  A c c u m u la te u r s  etc .

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ’ACHAT. ÉCHANGE.

TE BEKOMEN BIJ

ri

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN IN G . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
: EL,c^ RAftr  l 2’ ISEGHEM.recht over ot hLiloniuskerk

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoaderen.

HOIÜDER3 vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

Doctor H. Van Quaelhem 

Specialiteit va i Tanden en Gebitten
te raalplegdii alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van ' r,ot I I en van 2 r.ot ó are, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

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

HANDEL in KOLEN.

Ä. De vos« Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN]

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag,»standplaats Hatal Picardie.! tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  -  E N  ZEKERE BED IEN IN G

MATIGE P R IJZE N .

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

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden J?

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

i f l m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d f
II D w eçrsstraat,  17, I S E G H E M

G. HOET-ANNE, 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 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, 
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. GBENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eeuen schoonen keus jumellen, 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...

GERM4IN HOET reist niet maar, doch is alle dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

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

Meenenstraat, ISEGHEM.

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

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

HERKWIKKEN van oude SP IEG ELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
"V oo i*  D a x n e n  jv a . i i  ; i f  4 5  F r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

Xn w olle  G ab a rd in e  8 8  F r .
TROUWE. BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn
Mijnheer Boîte Adhémar, Oude weg van Doom ijk, Ircbomvelz bij~- 

A tb,' schrijft ons :

» Sedert acht jaren had ik pijnen in den rug en somtijds was ik 
verplicht t’huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van een 
fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaaploosheid 
verdwenen en ik  werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder de minste 
pijnen te gevoelen. Ik dank Uomdat gij mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

lie t getuigschrift verschaft door Mijnheer Boîte Adhémar is een 
zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van het genezen 
vermogen der Pillen De Witt. Dien man heeft gedurig een omloop 
van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds' was hij verplicht t’huis te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De W itt hebben hem gene
zen. Hij werkt dagelijk* en voelt geen enkel pijn meer waarvan hij 
voortijds leedt. De Pillen De W itt brengen aanstonds hunne uitwer
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
man te genezen.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

NIER & BLAAS PILLEN
D e  B e tte  R e m e d ie  in  d e  W e r e ld  v o o r

R he um atie k , 

H e up  J ic h t ,  

Lenden J ic h t ,  

Z w akke  R ug ,

B laasontsteking» 

Steen in  de  B laat, 

Gravee l,

Jicht,

R u g p ijn ,  

V erm oe idhe id , 

Meeste vo rm en  van  

B laas A andoen ing .

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 Witt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De  
W i t t  &. C°, ru e  de la  G la c iè re ,  2 2 , te  B ru s s e l ,  eu 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 a ,  13, Marktstraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat; L a le m a n ,  2, Brugstr.

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 liatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Harstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Otn aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCR0IX en IE D M -  M O R E L  

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en W aenslag van iedere week bij M. P ie r r e  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

A. Lambert-Werbrouck
0 . L .V ro u w s tm t, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen
op maat, uitsnijden vau alle soort tigen of toe-

behoorten zooals : galoclnn, voorvosten, voeringen
in coutil of le d e r;

Levert alle slach onderleler en belast zich met

allerhande Herstellingen.
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor

deelige voorwaardea.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring I

bij Isii. W lB S T L E I-m s iE ll
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Verm indering van prijs  aan v ja rtvarko op ers .


