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Katholieke Organisatie
; I.' Op sociaal gebied.

, » Het is de. tijd (Je gekleurde vlag té- voor

schijn te halen. Katholieken uw godsdienst 

beheerscho uw healé leven. Onze bonden en 

vereenigingen wezen op katholieke princiepen 

gebebouwd. En niet alleen de princiepen 

wezen daar als grondslag maar het woord en 

de naam, en de Persoon - van , Hem  die de 

opperste Wetgever is weze daar niet verzwegen. 

Aldus op sociaal gebied, aldus op politiek gebied 

De maatschappelijke en politieke bewegingen 

van ons land en onzen tijd zijn niet van zuiver 

stoffelijken ; of zuiver . polüieken aard. Deze 

bewegingen worden gedragen door gedachten, 

door stelsels. Alzoo ist de socialistische bewe

ging niet beperkt bij hetstoEfélijkbevoordeeligen 

van den werkman, maar zij gaat uit van een 

heel ander plan van samenleving dan er het 

christelijke is. Zij heeft een programma Van 

opvoeding én zedelij ke manschen vorming. Doch 

dat alles is niet van den zuurdeesem des 

christelijken geestes doortrokken maar het is 

allemaal er op aangeleid den arbeider zijn 

christengeloof te verdooven. De kérk: is ; een. 

dienaresse van het- kapitalisme, Christus -.is _• 

een voorbeeldig prolëfaar misschien, maar Hij 

is geen (>od. Christus is daar afwezig, méér 

dan dat : de ware Christas die voortleeft in 

zijne kerk wordt er bestreden, De ontstuimigé , 

drijfkracht dier beweging is dan ook niet de 

geest van liefde dié Gods geest is en die alle 

menschen en maatschappijen herschept, neen 

het is do. kracht van den negatieven haat.

De liberale beweging (of beter de liberale 

rust) is eveneens gesteund' op beginsels die 

'doorwerken in practische léven. Die beginsels 

doortrekken stilaan de geesten die zich in hun 

sfeer van invloed begeven. Het liberalisme is 

bovendien nog uiteraard anticlericaal. De aan

wezigheid van vreemde gedachten in het so

ciale èri politieke leven noodigt er ons katho

lieken toe de noodwendige sociale en politieke 

actie op principieel katholieken grondslag te 

; plaatsen. De neutrale grondslag is geen grond

slag. Hij is niets en kan alles worden liefst 

echter wordt hij anti-katholiek, De geestdrift 

van sommige katholieken voor neutrale inrich

tingen na den oorlog is reeds wat bekoeld 

sedert die neutrale inrichtingen als uitkomst 

hadden eenige honderdduizend staatsbeambten 

en arbeiders in de armen van het socialisme 

te brengen.

Het is Waar : sommige kerkvijandige hoofden 

van het liberalisme en het socialisme hebben 

veel van hun scherpe gedachten moeten weg

werpen. De ervaring van het leven dat hun 

ijdele droomen deed stukspringen, de nood

zakelijkheid het politiek succes niet te verliezen 

kunnen daar de uitleg van geven. De grondige 

uitleg is deze dat deze gedachten buiten Chris

tus dus op zand gebouwd zijn, dat hun leugen, 

hun onwaarheid op den duur steeds aan ’t dag

licht treedt. Alzoo gaat het liberalisme aan 

’t verdwijnen nadat het de wereld geheel 

'verwoest heeft en het socialisme gaat aan 

’t omkeeren nadat het Rusland vernield heeft

— en hetgeen beiden aankondigen als gemeene 

vijand : de Roomsch Katholieke Kerk gaat 

aan ’t groeien. De katholieke sociale actie 

begint pas een jonge werkkracht te ontplooien. 

Het conflikt, de strijd tusschen kapitaal en 

arbeid vervult onzen tijd : doch er is een strijd 

van morgen die zich als nog heviger aan- 

kondigt : het is de strijd van de katholieke 

en de socialistische oplossing van dit conflikt.

Dat het liberalisme wat matiger wil zijn, 

dat het socialisme midden Veel inwendigen 

strijd ook wat zachter wil zijn bewijst niet 

ten voordeele van neutrale inrichtingen maar 

enkel ten nadeele van liberalisme en socialisme 

en ten voordeele van een krachtige actie van

wege de katholieken zelf. Het uur der schip- 

i breuk is het uur der redding.

Hulp m  een i i i t s t e m i É  v o l t
Van alle kanten gaan er stemmen op‘om hulp 

te vragen vo.>r het hongerlijdende Russissche 
volk De toestand is verschrikkelijk.

De hongerstreek spreidt zich uit als' een 
groote zwarte Vlek over Zuid-Oostelijk Rusland. 
Drie-en-dértig millioen ; menschen verkeeren 
in gevaar ; tö millioen onder hen zijn in on- 
middelijken, dringennen nood. Voor vele 
milioenen menschen .zal de hulp te laat komen 
wat er ook voor hen worde gedaan.

In de hongerstreek is het gras verdwenen, 
de .boomen staan : zonder -schors, de wortels 
zijn uitgetrokken, de huisdieren .zijn gedood. . 
De wegen verd wij nen Onder het onkruid . Dorpen 
zijn afgezonderd, omdat de tnensehen te zwak 
zijn hun voedsel verder te zoeken. De dood 
en 'de  stilte overheersohea hei land. *

rHier en daar Waar de levensvonken nog 
krachtig gendeg opflakkeren, wordt het weinige 
bezit op een wagen geladen De stroom van 
vluchtelingen trekt hét .onbekende in, zonder 
te weten waarheen, onder den jagenden prikkel 
van den honger. E n  m it hen spoelt dó golf 
van den hongersnood vérder het land in. 
Zij leven op de karige overblijfselen van wat 
mensch en dier voor hen heeft overgelaten, 
zij vallen laugst de wegen of gaan, als een 
kudde vee, hokken in de nabijheid van een 
spoorwegstation, wachtend in koude én honger-' 
kramp, tot' er eèn trein komt om hén verder 
te brengen. - - >

Velen onder hen hebben veretterde voeten 
en handen : .kenteekens van den hongersnood. 
Kinderen komen .gansch alleen; .van uit de 
vlakte naar do stad gehold : 50 percent be
zwijken .naderhand.

De bevoorrading wordt dag aan dag moeilijker. 
omdat de verkeersmiddelen gedurig afnemen : 
drie vierden van de paarden zijn reeds bezweken.

Graven worden .geopend ; lijken van katten 
en honden worden opgeëten ; men fluistert 
dat ook menschen dit lot ondergaan.

De kinderen worden te vinden gelegd öf 
in de straten van de stad achtergelaten Niet 
uit hardvochtigheid, maar omdat weesjes en 
verlaten kinderen verzorgd worden in de wees
huizen. Menig man bracht zich om het leven 
opdat zijn kinderen het beter zouden hebben.

Millioenen menschen sterven in hongerkramp, 
voorallee'r ze brood te geven heeft men over 
politiek gesproken. Aan de andere zijde van 
den Oceaan rot het graan omdat het in zijn 
vollen overvloed niet kan verkocht worden ; 
in Canada is het overschot van de oogst 
5 .000.000 ton, driemaal zooveel als er noodig 
is om al de hongerlijders uit Rusland te redden ; 
in Argentinië is zooveel maïs dat men het 
moet verbranden in de lokmotieven ; in Cuba 
vernietigt men milliarden kilos suiker omdat 
het anders te goedkoop zou worden.

Wij hebben hier ook het ongeluk gekend ; 
maar dat men vergelijke. Dat zij die gemord 
hebben over zwart brood en comiteitvet, over
denken en vergelijken.

In  Rusland sterft een volk. Hij is geen 
mensch die niet helpen wil.

flog over den woningnood.
Waarde Heer Uitgever,

Met groote belangstelling heb ik in uw blad 
de twee artikels gelezen over den woningnood. 
Het weze mij geoorloofd hier mijn oordeel 
mede te deelen over het stelsel in elkeen dezer 
artikels vooruitgezet. Het eerste artikel stelt 
voor onzen toevlucht te nemen tot de Natio
nale Maatschappij voor goedkoope woningen. 
Welnu, de werking van deze Maatschappij 
staat mij niet aan. Ziehier waarom.

De, kenmerken van deze maatschappij voor 
Goedkoope Woningen, door de wetgeving in 
het leven geroepen om den woningnood te 
bestrijden,' zijn :

i° Dat zij slechts die samen werkende maat
schappijen erkennen en steunen kan waar de 
openbare besturen schier uitslultelijk in be
trokken zijn en waar de tusschenkomst van 
particulieren slechts mogelijk is in zooverre 
deze partikulieren uit opoffering, en niet uit 
belang hun aandeel in het maatschappelijk 
fonds aanbrengen ;

2° Dat door die samen werkende maatschap
pijen uitsluitelijk woningen voor werklieden 
en kleine bedienden mogenaangebouwd worden ;

3° Dat de aangebouwde' woningen voorloo- 
'pig niet mogen verkocht worden ;

Hieruit volgt : 1° Dat alle initiatief van par- 
tikuliere zijde verlamd blijft liggen, of afhankelijk 
is van den goeden of kwaden wil, van de 
bevoegdheid of onbevoegdheid van het be
trokken gemeentebestuur ; 2 0 dat een eigenaar 

£roeP eigenaars van geschikten bouw

grond, dre in gewone omstandigheden stelsel
matig hunnen grond zouden vol gebouwd 
hebben, en de afgewerkte huizen ’t zij te huur 
't zij te koop gesteld, op geen de minste te- 
gemoédkotning in dezen crisistijd mogen 
rekenen, en dus hun grond en hunne kapitalen 
onbenuttigd laten liggen ; dat gansch de 
naarstige spaarzame klas der " klein-burgerij, 
die boven de werklieden en kleine bedienden, 
maar beneden de bemiddelde klassen staat, 
uitgesloten blijft van de rechtstreeksche voor- 
deelen van den woningbouw, en intusschen — 
althans de kleine neringdoeners en voor-eigen- 
rekening werkende ambachtslieden en landbou
wers — zelfs niet tegen uitdrijving beschermd 
zijn door die huidige wet ; 4e dat, en werklieden, 
en bedienden, en neringdoeners, en ambachts- 
liëden, en landbouwers,' wier droom het was — 
en nog' is. —  door naarstigheid en spaarzaam
heid eens hun eigen huls te bezitten, voor 
lange jaren mieten verzaken aan de verwezen
lijking van hunnen levensdroom

Voegt daarbij de ingewikkelde formaliteiten 
door de Maatschappij vereischt, welke den 
woningbouw bemoeilijken en vertragen. Daarom 
verkies ik het • stelsel voorgesteld in het artikel 
van Zondag laatst, omdat het, het privaat 
initiatief en den persoonlijken eigendom be
vordert, de noodlottige inmenging en heer
schappij van den Staat vermijdt en gemakkelijk 
en tnet spoed kan uitgevoerd worden. Ik  heb 
vernomen dat dit. stelsel overeenstemd met de 
opvatting van Minister Moyersoen. Met on
geduld zie ik uit naar het antwoord van den 
Minister op de aangekondigde interpellatie in 
de. Kamer. Is het^hoQdzakelijk zonder dralen 
de hand aan 't werk te slaan, even nood za
ke! hV is het de zaak eerst goed te overleggen
o is. ‘'Jfs-’lmatig te v.*erkcn en den voÿrdeeiigsten 
uitslag te bekomen.

■ - ' ■ . E en Bu r g e r .

0e Vervlaamsching van
de Gentsche Hoogeschool.

Eindelijk werd )dezé zaak, Waarover men 
reeds zoolang en zooveel gesproken en ge
schreven heeft; voorgoed aangepakt in 's lands 
Kamer. E r ’zal nu moeten , een oplossing ge
geven worden, hoewel het tot nog toe on
zeker is welke zij. zijn zal. In  de meeste 
afdeelingen is er geen meerderheid te vinden 
voor het wetsvoorstel Van Cauwelaert, maar 
tóch kan het er wellicht nog door. Er waren 
tamelijk veel afwezigen en onthoudingen, zoo- 
dät er kans is de meerderheid om te zetten. 

De voorstanders zijn meestal katholieken, ook 
toch eenig socialisten en een paar liberalen.

Het wetsvoorstel Mechelynck, dat neerkwam 
op het behoud van de tegenwoordige Fransche 
Hoogeschool met er neven .een Vlaamsche is 
met klank afgescheept geworden, wat voor 
de Vlaamschgezinden, die alleen het Wets
voorstel Van Cauwelaert bijtreden, reeds een 
zege is

De redenen, die de voorstanders van het 
wetsvoorstel van Cauwelaert — wetsvoorstel 
opgemaakt door een commissie te dien einde 
samengesteld, en na jarenlange studie einde
lijk bepaald‘opgemaakt — aanbrengen komen 
in hoofdzaak hierop neer.

1) Het is volstrekt noodig, wil men dat 
een Hoogeschool de vruchten afwerpt, die 
men er van verlangt ten voordeele van het 
volk, dat het hooger onderwijs gegeven worde 
in de taal van het volk zelf. Deze grondregel 
word door iedereen aangenomen.

2) De hoogeschool, waar het onderwijs moet 
in het Vlaamsch gegeven worden is de huidige 
Fransche hoogeschool te Gent.

Er mag geene Vlaamsche opgericht worden 
te Gent nevens de bestaande Fransche want 
zij ware niet leefbaar ; nu reeds is de Gentsche 
de minst bevolkte van het land.

Er mag geene Vlaamsche opgericht elders : 
het zou te veel geld kosten, vooral nu dat 
het land tot over de kop in de schulden steekt 
en dat alles zoo duur is.

De tegenstanders Van het wetsvoorstel bren
gen vooral de volgende redenen aan tegen de 
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.

1) Hooger onderwijs moet gegeven worden 
in een wereldtaal, zoo alleen komt het te 
goede aan de wetenschap. Daarentegen kon 
men best antwoorden dat de feiten het tegen
overgestelde bewijzen b. v. de Hoogescholen 
in Holland en in  vele andefe landen.

2) Frankrijk zou misschien mistevreden zijn. 
Daarop zal men antwoorden met een schouder
ophalen het is toch a lte  krasdât wij Belgen, 
om eene zaak van Binnenlandsche politiek op 
te lossen ons eerst zouden moeten afvragen 
wat onze geburen daarover meenen — Zij 
onder ons die er zoo over denken zijn rijp 
voor slavernij en schijnen te vergeten dat 
duizenden onzer jongens streden en sneuvelden 
voor de vrijheid van hun land.

In  de Kamers.
Verleden Dinsdag kwam weer de geldelijke 

toestand der gemeenten te berde. M. Buyl 
is een beetje-uit zijn lood geslagen door de 
verklaringen van den minister, en hij teekent 
.verzet aan tegen de beschuldiging dat de 
gemeenten er te breed doorgaan !

M. Woeste doet opmerken] dat die kwestie 
nu al 2 zittingen ingenomen heeft en dat, er 
misschien nog minstens 2 zullen aan besteed 
worden ; ’t is al dat niet : ’t is eene oplossing 
die noodig is. M. Golenvaux zou willen op
centiemen leggen in de gemeenten ; « wel, zegt 
Woeste, ik zal die vrijheid geern toekennen 
aan de gemeenten ; maar 't is fel te vreezen 
dat ge niet welkom zult zijn bij uwe burgers. 
Taksen leggen op de vermaken van de rijken. P 
Heel wel ! maar wie zijn de rijken ? en welke 
plezieren wilt ge belasten ? Men spreekt van 
de alcohol-wet nog te verscherpen ! Voor mij, 
zegt Woeste, kan 't geen kwaad; maar er 
zijn er die andere gedachten hebben Buyl 
bestiert heel wel zijne gemeente ; maar vroéger- 
t'jde b, v, was men spaarzamer op het straat- 
licht : De maan had ook haar deel te doen 
in de openbare verlichting. Denk toch maar 
niet dat ik naar dien ouden 'tijd zoek weer 
te keeren. Alleen wil ik bedoelen dat we onze 
financies maar kunnen redden met onze uit
gaven in te korten. En ik hoop dat M, de 
Minister met zijne wetsontwerpen zal lukken »

« Het is niet uit te leggen hoe de Minister 
zou willen dat we min geld uitgeven, en dat 
de staat ons geheele dagen nieuwe uitgaven 
oplegt. En zoo houdt M . Pepin staan dat de 
wet van 24 Oct. I919 moet herzien worden 
en aan de gemeenten vrijheid toegestaan.

De Minister belooft eene groote poging : 
Moge hij gelukken ! Men is er breed door
gegaan voor de marken : er liggen er nog voor
7 milliard in de nationale bank ! «, En Dtmblon 
valt weer uit tegen de kapitalisten die ver
antwoordelijk zijn voor den oorlog, en er be
gint wat rumoer te komen : Zal misschien zoo 
de kwestie opklaren ? Verder komt M. Uit- 
roever met eene vraag om uitleg over het 
niet toepassen of overtreden van de 8 uren
dag, ende dagloonen, in verscheidene bedrijven.

MM. Missiaen en Dierkens vragen uitleg 
over het laat uitbetalen der schadevergoedin
gen, over het orde gevolgd in het onderzoek 
voor schadeloosstelling ; hoe de rechtbanken" 
voor oorlogschade samengesteld zijn.

De Kamerzitting van Woensdag 11. rolt nog 
over de herinrichting der landelijke politie 
Men bespreekt de jaarwedden der veldwachters.

M. Helleputte doet opmerken dat men niet 
te rap het bedrag mag verhoogen, daar Staat 
en gemeente er niet goed voorzitten. Best 
ware zegt hij, aannemen wat de regeering 
ons aanbiedt, want binnen 14 dagen moet de 
wét in he t' Staatsblad verschijnen. M. Berry er 
en Ruzette zijn van ’t zelfde gedacht,

D E  S E N A A T
besprak Dinsdag voort den weldadigheidsdienst 
en Woensdag het Economisch verbond tusschen 
Belgie en het Groothertogdom Luxemburg.

De Legerdienst.
M. Vandervelde heeft op het bureel der 

Kamer het wetsvoorstel voor den zesmaanden 
dienst neergelegd. In zijne groote trekken 
bepaald dit voorstel den soldatendienst voor alle 
wapens op zes maanden, met verplichte licha
melijke voorbereiding voor de jonge lieden, 
die moeten soldaat worden. Er zullen straf
maatregelen getroffen worden tegen de jonge
lingen, die weigeren zich aan de voorbereiding 
te onderwerpen. Tusschen die maatregelen 
komt de vervroegde binnenroeping van 2 
maanden voor. Het wetsvoorstel vervangt het 
woord « kazerne » door « rekrutenschool ». Het 
voorziet twee herbinnenroepingen van veertien 
dagen en twee oefeningen van mobilisatie en 
samentrekking. In geval de binnenroepingen 
niet voldoende zijn voor de vorming der offi
cieren- en onderofficierskaders, zullen de jonge
lingen, die middelbaar of hbogere studies 
gedaan hebben onder de wapens kunnen ge
houden worden gedurende een termijn van 
twee tot vier maanden. Het wetsvoorstel bavat 
ook de gewestelijke indeeling.

D it wetsvoorstel staat dus onverzoenbaar 
tegenover de aangekondigde legerhervorming 
van Minister Devèze, die noch van verkorting 
van diensttijd noch van gewestelijke indeeling 
wil weten. Aldus staan wij voor twee opvat
tingen waarvan de Minister oordeelt dat elke 
vermindering van diensttijd een aanslag is op 
het vaderland ; de andere dat het leger, een 
militärisch werktuig zijnde, weinig tegemoed- 
koming verdient. Tusschen beide zal er een 
gezonde partij moeten gevormd worden van



voorstanders van- de uiterste beperking, welke 

met de verdediging de;, lands yereenigbaar is. 
Immers de bevolking /d t Wil een leger dat 
in Staat is om ons laud flink te verdedigen. 
Zoo "zal het eindelijk uitkomen dat dezen die 
een goed leger willen, niet om het leger zelf, 
'maar om zijn gföótë taak die het te vervullen 
hèeft, den strijd- zullen 't huishalen, op voor
waarde, dat het burgerlijk gezag de hand houde 
over het leger, de schreeuwende misbruiken 
doe verdwijnen, van de lastenbetalers. vragen 

wat noodig is maar ook niets, meer, en voor 
de vlaamsche jongens rechtvaardigheid en eer
bied voor hun taal wete at te dwingen, op 
vóór. waarde dat de. ge westelijke indeeling 
alleszins ingevoerd worde.

Buitenland.
De Kleine entente groeit. Tcheco Slovakie, 

Jougo-Slavie én Roemenie hadden een verbond 
aangegaan om gemeenzame belangen te ver
dedigen en gemeenzame vijanden te weren. 
Dat verbond ncn-rnde men de kleine entente 
die name immers was een gedachtenisse van 
’t verbond dat eertijds bestond tusschen Frankrijk 
England en Rusland.

Nu er sprake dat Polen gaat meedoen, 
en dat er alzoo een vierverbond komt.

De reden daartoe ?
De aanstaande conferentie te Genua.
Eerst moeten wij melden dat die Conferentie 

verschoven is ze zal den 10 April beginnen, 
’t gaat daar sprake zijn van ’t herstel van 
Rusland, en van te herbeginnen handel drijven 
met de Russen.

Tcheco-Slovakie en Jugo-slavie of laat ons 
andere namen gebruiken die wij meer gewend 
zijn Bohemen en Servie, met Roemenie daarbij 
zouden geerne hebben dat hunne belangen 
daar ook verdedigd zijn. Polen is van ’t zelfde 

gedacht.
Komt de kleine entente en Polen elk op 

zijn eigen dan staan ze zonder veel- gezag 
tegenover de grootere mogendheden die daar 
zullen zijn. Doen ze in tegendeel te gare, dan 
maken ze eene macht waar rekening mee te 

houden is.
Daar ligt de reden van dat vierverbond. 

Iedere staat heeft, eenige mannen uitgesteken 
die te Belgrade vergaren om samen te over
leggen wat ze te Genua gaan vragen, voor

stellen of eischen.
Al die landen, die zoo dichte bij Rusland, 

Hóngariè én Oostenrijk liggen en kunnen van 
zelfs niet onversphühg zijn over 't gene daar 

zal beslist worden.

De Conferentie van Genua.
Er is.sprake vaneen vereeniginge te stichten 

tusschen vijf mogendheden : England, Frankrijk, 
Italie, duitschland en Belgie, met een kapitaal 
van 20,000,000 pond sterling, of in onze franks 
op zijn naaste bij een milliard. Ieder land zou 
daar voor een vijfde, ’t zij 4.000.000 pond M.
200 m illioen;:frànk;dhstMn.;-,v^v y - ;

Denemarken, Hólland, Zvvitserland^ e n  rnis- 
schien Amerika, ook de kleine Entente mét 
•Polen vragen om daarbij te komen - ..

Dan gaat de Conferentie moeten beslissen 
hoeveel ieder land inbrèngt en dan ook wat 
de nijverheid van iederen deëlftemenden Staat 
zal léveren, en wat de handel zal koopen ginder.

In alle geval, leveringen en bestellingen 
zullen verdeeld, worden vólgens ’t bedrag der; 
deelnemende landen.

In ieder land worden nu voorloopige ver
gaderingen gehouden, van mannen die kennis 
van zaken hebben om te beredderen eerst 

i  welke waarborgen Rusland moet geven, en dan 
ook hoe ’t geld bijeengekregen dat ze moeten 

inbrengen.
De belgische afveerdiging naar Genua zal 

bestaan uit twee ministers Theunis en Jaspar 
en daarbij dé heeren-Lépreux, Cattier, Galopin 

en Wittmeur.
'Belgie zal .dus te Genua als groote mogend

heid gerekend zijn, 't is veel eere voor ons, 
doch gevaar ook van in ’t groote bij ’t vuur 

gezet te worden.

Egypte Onafhankelijk.
Maarschalk Allenby heeft in Cairo, namens 

het engelsch gouvernement de onafhankelijkheid 
van Egypte uitgeroepen. Egypte zal voortaan 
zijne zaken mogen beredderen gelijk het hem 
aanstaat England nochtans houdt twee drie 

dingen.
1. Dë zekerheid van de engelsche verkeers

wegen : ’t Is te zeggen dat England zelf zal 
zorgen voor zijnen ijzerenweg van Kaapstad 
naar Cairo, en voor 't Kanaal van Suez

2 . De verdediging van Egypte tegen vreemden 
aanval of vreemde bemoeiingen in zijne in- 
landsché politiek s 't zij- rechtstreeks, ’t zij on

rechtstreeks
3 . De bescherming der vreemde bélangen 

en 'der minderheden in Egypte,
4. Soudan blijft in engelsch bezit.
In  andere woorden : England blijft meester 

van ’ t leger en van- al zijn groote belangen 
’t Kanaal van Suez en zijnen ijzerenweg naar 

Kaapstad.
>  Nieuws in mosselschelpen.

In  Italie is er een nieuw ministerie, Fracta 
heeft het gevormd, 't En is niet tegen de 

katholieken.
In China is er revolutie, voor den zooveelsten 

keer 't Is een Amerikaanseh oorlogsschip 
naar Shanghai om de vreemdelingen te be-. 
schermen, ’t En zal niet groot gaan zeker.

D u itsch land  en Polen gaan overeenkomen 
nopens de verdeeling van Opper-Silezie.

Duitschland gaat de förteressen van den 
Rhyn en ook van Helgoland afbreken

Kwestie van ontwapeninge de franschen 
hebben nog een vijfhonderd kanons gevonden 
die de duitschers weggemetseld hadden.

Dat is ontwapenen !

Zomer. —- Volgens een. besluit door den 
Minister van Binnenlaridsche Zaken geteekend, 
wordt bepaald dat het Zomeruur begint in 
den nacht van 25-26 Maart.

1 M illioen. — Woensdag \\. was er trekking 
voor het groot lot van I millioen van de 
verwoeste gewesten,

Sarie. 10 «13 nr 12 wint.
Het schijnt dat het eene oorlogsweduwe is 

die de gelukkige winster is.

Ons Gildeleven.
PÜPGERSBÜND

De aangekondigde algemeene Vergadering 
van den . Katholieken Burgersbond|heeft plaats 
Maandag, aanstaande 6 dezer om 7  ure ’s avonds 
in « Damberd ».

Er zal verslag gegeven worden óver ’t jaar
1921,..' . '

Mijnheer Gilot zal een aanspraak houden 
over eenigesocialë en economische vraagstukken 
die dé burgerij ten hoogste aanbelangen "*

Er zullen óo_k belangrijke mededeelingen ge
daan worden.

De leden zullen er ongetwijfeld aan houden 
dees belangrijke Vergadering bij. te wonen.

Voor onze Boeren.
Maandelijksche vergadering : Om  bijzondere 

redenen zal de maandelijksche vergadering 
gehouden worden Zondag 5 Maart na de 8ure- 
mis. Wij hopen er al de leden aanvvezig te 
zien. Benevens verschillende mededeelingen 
zal er een voordracht gegeven worden over 
Spaar- en Leengilde.

— De leden van den Veebond worden ver
zocht, de maandelijksche inlichtingen 00 te 
geven namelijk

a) de melkgift.
b de veranderingen van den stal.

c) de voedingskaarten behoorlijk ingevuld 
(niet vergeten het gewicht 'der dieren bij te 
voegen).

Op Maandag. 13 Maart begint er nieuwe 
leergang voor de Landbouw-Huishoudschool : 
Wij dringen ten uiterste aan bij alle onze leden 
opdat zij die dochters hebben ze zouden zenden 
om den leergang te volgen : de tijd en geld 
er aan besteed zullen honderdvoudig opbréngèn, 
voor velen hangt het geluk van hun later 
leven er aan.

St Tillo’s Turners.
Voor meer dan tweeduizend toeschouwers 

hebben St Tillo’s Turners drij prachtige vér- 
tooningen gegeven, de eer-en~werkende leden 
aangeboden. Het programma was zeer afwis
selend zoo in oefeningen als in tusschenspelen, 
en ’t publiek was er zeer over voldaan

De opening werd gedaan door eene flinke 
goed afgerichte trom pet tenschaar die' de zaal 
deed kletteren van . h tin blij geschal. Daarna 
had de .-voorstelling -plaats van gansch het 
turnerskorps,. met hunne aanvoerders.

Het verhoog wäs te-' klein 0111 à l .die tamers 
te laten dgfileeren, want men z ig  d a t  hun 
getal- merkelijk was -aarigegroçid sëdeçt’ het. 

,laatste feest.

Het muziek der turners speelde genige schoone 
muziekstukken, en men ging over tot het . uit
voeren van yerschillige oefeningen op de enkele 
çn dubbele baar. ’ N a . die zöo kunstvolle/- ja ' 
ernstige én  benauvvelijke oöïeniiïgen aanschouwd 
te hebben, kwaas men het publiek vergasten. 
met een nieuw soort vau turners die ’ ie weet 
niet welke scholen en hoogescholen gevolgd 
hadden. Het 't 'waren ih alle; ‘geval vieze apostels 
in aardige kleedij, die.allesl^ch van rare toeren. 
deden vergezeld van kwinkslagen, en den 
moesten bijval genootep. " V - 'r

W at vooral eenieders aandacht trof, waren 
die schoone zweedsche oefeningen die met 
zooveel zwier en juiste.: afmetingen door de Tur- 
n.ers|wierden uitgevoerd. Acrobaten groot en klein 
kwamen daarna als uit dën grond getooy-erd, 
en door hunne vlugge en snelle toeren een
ieder vergeestigde zoodanig dat er gelachen 
wierd zonder einde.

Voor slot eenige schoone pyramiéden die 
van wonder effekt waren.

Na het einde vand al die werkzaamheden , 
door onze turners verricht, sprak M. Cam 
Van Haverbeke, hoofdman der Maatschappij 
eenige woorden om de eereleden, ouders en 
families der. turners te bedanken, evenals, 
vrienden van den vreemde die opzettelijk ge
komen wären om onze turners te zien werken 
in hun verschillige oefeningen. Hij dankt ook 
inzonderlijk de Symphonie der Congregatie, ■' 
die zoo. bereidwillig het feesï-ioplütsterden- V  
het spelen van zeer aangename’ muziekstukken,. 
alsook al deze die medewerken tot den groei
en den bloei der filmmaatschappij.

Met groote voldoening heeft eenieder be
statigd welken vooruitgang de turners gedaan 
hebben sedert een jaar van h ier/én  met- welke 
zorg, stiptheid en nauwkeurigheid tot in de 
minste dingen de uitvoering der verschillende 
nummers gedaan wierden.

Eere, lof en dank aan de Heeren yan ’t Qf- 
fïciérenkorps en hunne flinke turners, en vooral 
aan E . H. De Baeckere onderpastor, proost 
der Gilde, die noch moeite, noch geld- 
opofferingen spaart otn van onze jeugd, 
eene flinke, goede, deugdzame.en vlijtige jonk
heid te maken.

In  naam der goede en deftige familien 
onzer stad zeggen wij hem hier openllijk 
dank, en wenschen dat hij ondersteund door 
Onze bevolking van Iseghem moge voörtwerken 
tot groei en bloei van St Tillo's turners.

*
* *

De 2000 toeschouwers % van óns Winterfeest 
hebben recht aan een Openbare Dankbetui
ging van onzen Club ; daarom besloot het 
Bestuur, Morgen Zondag 5 Maart, na de Hoog
mis, aan de Iseghemsche Bevolking, erkente
lijke hqlde te komen bieden.

. *
* * ■

De Turners vertrekken uit de Jongelingen- 
Congregatie, en gaan langs de Papestraat, 
de Meenenstraat, de Dweersstraat, de jvan den 
Bogaerdelaan, de de Pélichystraat, de Roese- 
larestraat, (— Oefening op het plein voor de 
Kerk van ’t Heilig "Hert — ) de Ameyestraat, 
den Nederweg, de Hondstraat. de Zegeplaats,
(— Oefe?iing vóór ’t Gedenkteeken der Gesneu
velden —-j-, de Wulvenstraat, dé Brugstraat, 
de Groote Markt (— Oefening —), de Markt
straat, de Gentstraat, en door de Papestraat 
naar de Joiigelingen-Congregatie.

M E D E D E E L 1 N G .  ^
De Katholieke Vlaamsche Studiekring van 

Iseghem verzoekt ons de vólgende dagorde 
op te hemen :

De plaatselijke afgevaardigden bij het Pro
vinciaal Katholiek Verbond van West-Vlaande- 
ren, ten gefalle van 308 vergaderd te Roeselare 
op 26 Februari 1922 ; na de uiteenzetting over 
het geval Malier gehoord te hebben: 
bevestigen hunne goedkeuring voor alles wat 
het middenbestuur van het Provinci Kath. 
Vlaamsch Verbond in overleg en overeenkomst 
met het Prov. Kristen Werkersverbond van 
VVest-VIaandere.n besloten en gedaan heeft van 
af de Provincieverkiezing tot den dag van 
heden ;

schenken hun onwankelbaar vertrouwen in 
den Heer Midier en zullen met alle wettige 
middelen werken opdat hij ten vroegste moge
lijk zijne invrijheidsstelling bekome en in eere 
hersteld zij ;

keuren de handeling af van alle Provincie
raadsleden welke door woorden of daden toe
stemden in het samenstellen van een gemengde 
eereraad die zou ’t geval Mulier beoordeelenj

drukken hunne verachting en hun misprijzen 
uit voor de Katholieke ambtenaren en geko
zenen die bij middel der Fransche drukpers 
het Belgische Volk moedwillig verkeerd in
lichten en aldus het vrijmetselaarswerk onder
steunen en goedkeuren ;

bedanken de Katholieke dag- en weekbladen 
die onvoorwaardelijk trouw stellen in de West- 
Vlaamsche Katholieke, Vlaamsch- en Volksge
zinde leiders en rekenen verders op hunne 
medehulp in den pijnjijken strijd welke alweer 
voor het Vlaamsche volk opdaagt.

Namens het Katholiek Vlaamsch Verbond 
van West-Vlaanderen :

De Sekretaris, De Voorzitter,
(get.) Achtel Denys. (get.) Notaris David.

Maatschappij der Vereenigde Grondeigenaars
Iseghem-Emelghem Ingelm unster.

Op iederen tweeden Dinsdag der maand om 
‘ 8 uré ’s avonds in den Grooten Hert is er 
.vergadering voor het bestier van den Bond. 
Telkens zijn Ter'leden om inlichtingen te vragen 
van allen aard. Derhalve houdt het bestier 
zich immer bereid om meer en meer ten dienste 

te staan aan al zijné leden.
H e t  B e s t u u r .

T Over eenige dagen had te Gent in t Gróót 
Hotel eene belangrijke vergadering plaats van 
den Eigeriaärsbond. M Winsel bestuurder 
déç Maatschappij- sprak in die bijeenkomst over 
ln:t onderhoor welke hij gehad heeft met de 
Minister Masson, nopens.de belangen van den 
eigenaarsbqnd. Volgens de verklaring van de 
Minister Masson ' zou eene. commissie, uit. ver
schil ligo partijen- sarfiengesteld dç k westie der 
huispachten bestudeeien. KeiT nieuw wéts- 

;..voorstel zou door hen opgemaakt wordefu M.;
Winsel drukte den.: .werisch' uit dat in. het 
nieuw' wetsvoorstel zou -rekening- gehouden 
worden namens den Bond der Eigenaars,.dat 
.eéne -yerhooging van pachtprijs zou toegestaan 
worden ingevolge de weenie van t verpacht 
goed, en dat de ónkcfsten van ondeihpud, 

^-belastingen, .taksen enz.r-voor 5.0 0/0.. ,zpu d ó ° r 
de pachters moeten afgedragen worden.; Verders 
drukt M. Winsel nog eenige kleinè.tyjkpmende 
wenschen- uit .waarvan er diént rekening ge
houden te worden. M .. de Minister beloofd 
zeer bereidwillig die verschillige wenschen aan 
de Commissie voren te leggen en te vragen 
dat er .zöu rekening .van gehouden worden 
bij het. opmaken van het wetsvoorstel.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN:

Joseph Desmet, zv. Georges en Helena 
Lombaert — Genevieve. Ameye, dv. Roger 
en Marguerite Declercq. — Joseph Eeckhout, 
zv. Cyrille en Elisabeth Seynaeve 

STERFGEVALLEN :

Henri Delrue, zb. 79 j. wed. Maria Dupont.
— Maria Derieuw, huish. 74 j. wed. Auguste 
Matton. — Gaston Nyffels, IS m . zv. Gustave 
en Juliana Parmentier. — Leon Billiau fabriek- 
bestuurder, 56 j. echt. Florentina Boone.

HUWELIJKEN:

Mauritius Declercq, aardewerker, 20 j. en 
Germana Gerne, huish 19 j. —  Joseph Cor- 
neillie, borstelm. 20 j. en Margareta Tack, 
borsteimaakster 20 j.

E M E L a H B M : .

GEBOORTEN :

Paula Deforce, dv. Gustaf en Flavie Verbeest, 
Tinnenpotstr. — Bertha Priem dv. Julien en 
Juliana Delobeau, Reeperstr. — Roger Foulon 
zv. Achille en Helene Wybo, Haaipander. — 
Flora Loncke dv. Remi en Emma Pattyn> 
Tinnenpotstr. — Maria Eeckhout, dv. Henri 
en Clara Debackere, Kouterweg.

STERFGEVALLEN :

Roger Vandenabeele, 13 m. zv. Victor, Ar- 
doyesteenweg. — Marie Verdeure, 69 j. wed. 
Berouw Pieter, Haaipander. — Georges Caste- 
lein, 4 m. zv. Victor, Baronstr. —  Pieter Jan 
Denorme. landb 78 j. wed Rosalia Schier, ge
huisvest te Passchendaele.

. HUWELIJKEN :

Jules Strobbe, landw. te Ardoye en Marga
reta Creton, borstelm, alhier. —  Valère Soetaert, 
borstelm. en Maria Vermeersch, spinster. — J 
Alois Desimpelaere, boomsnoeier Ouckene en 
Maria Mercier, bottienst. alhier. —  Michel 
Carette, metser Iseghem en Alida Stragier bor
stelm. aihier.

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 27 Feb. -  Haver, 70 tot 73 

peerdebooneu, 73 tot 00 ; aardappelen, ,40 à 45 
Boter 9,50-10*50 fr.'de k ; eieren ’t stuk, 38-10 
koolzaadolie, 220 tot 225; liinzaadolie, 180 tot 
182; koolzaad 100 tot- 0 0 0 ; lijnzaad, 100 tot 
i05; koolzaadkoeken. tot 50 ; lijnzaadkoeken 
75 ;'? sodanitraat, T5.0<> aminoaiak. lOO.öO 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenbQonen, 98 tot 100 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Boomteeltkring.
Morgen Zondag. 5 Maart les over den kweek 

van steenfruiten pruimen—  kersen —
kweek van beide vruchten.

STAD ISEGHEM-

B E R I C H T .  — Het College van Burge
meester jen Schepenen der Stad Isegliem. \ ’

Maakt de belanghebbenden kenbaar dat een onder
zoek van Commodo en Iticommodo geopend 1̂ , no
pens jiet besluit genomen door den gemeenteraad 
dezer stad, in zitting van 18 Februari laatst, de vol
gende gemeentebelastingen leggende ;

A. Op de rijw ielen .
B. Op de Automobielen.
C. Op het M obilair.

Afschrift van gemeld besluit iigt ter inzage van eenie
der in het gemeentesekretariaat jilhier.

Degenen die vermeenen tegen de daarstelling’ dezer 
belastingen, , eenige bedenkingen of tegenspraak te moeten 
doen, worden uitge'noodigd dezelve schriftelijk in te, zen
den bij het Stadsbestuur, binnen de vijftien dagen, te 
rekenen van heden*

Iseghem, 20 Februari 1932."’
B ij bevel :
De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. C. STAES.

STAD ISEGHEM’

VUILNISDIENST
B E L A N G R I J K  B E R I C H T
Bargemeejtür en Schepenen der Stad Iseghem,

Overeenkomstig artikel 11 van het politiereglement 
nopens het schoonhouden der openbare wegen en weg
ruimen der vuilnissen, brengen wij de ingezetenen ter 
kennis dat het weghalen dervuilnissenuit.de versc&illende 
wijken en straten der stad, regelmatig dezelfde uren 
zal geschieden op de hierna aangeduide aagen bij middel, 
van. twee ploegen werklieden.

Eerste ploeg.
Maanda». — Rousselarestraat. (begin Bperslinde), St 

Antoniusstraat, Paphoek, Mandelstraat, Ameyestraat, 
Nederweg, Kriiisdreef, Gentstraat tot aan Trassens Kapel.

Dinsdag. — Hondstraat, Wijngaardstraat,Statiestraat, 
Zegeplaats, Ketelstraat, Nieuwstraat, Zottinnestraat.

Woensdag1.— Marktstraat. Groote Markt, Kasteeldreef, 
Baert-hof, Brugstraat en Walstraat.

Donderdag, — Oorbak putten uithalen.

Vrijdag. — Reinigen buitenwijken- der stad.

Zaterdag. Reinigen Van de straten der Stad.

T w e ed e  ploeg.
Maandag. — Rousselarestraat; Krekélmotêstraat, O. 

L Vrouwstraat, Ommegangstraat, We Pélichystraat, St 
Hiloniusstraat, Kloosteistraat, Kerkstraat, Gentstraat 
tot aan Trassens Kapel.

Dingdag-'. — Krekelstraat, Papestraat tot aan de St 
Pieterstraat, St Amand&tràat, -D-veersstraat, Boulevard, 
Meenenstraat tot aan St Josephsgesticht,

Woensdag:. — Oorbak potten uithalen.
Donderdag.—- Slabbaardstràat.'Droogen Jan, Kor- 

trijkstriat, Maaudagmarkb. Hon iekensmolenhoek.
Vrijdag. — Reinigen buitenwijken der Stad,
Ziterda?. — Reinigen van de straten.der Stad. 

v ‘ Dé., inwoners worden dringend,. verzocht op boveüge- 
:tüelde dagetikunne vailbakken op tijds yoor hunne 
woningen te plaatsen, : eli .dezelve niet langer dan noodig

„buiten te' laten staan. • _>■ '  . ;
Iseghem, 1 Maart 1922. . . ' ' '

Bij Bevel •' . ...ïf*' '' ■ 1
De Sekretaris', .Burgemeester en Schepenen, '

A. WfiRBROUCK. C. STAES.

PrdVincie \\’a4-VÜm'iereii. -v Gsmeente RÜMBEKE

“ E I G E N  H E E R D  „
Samen werkende Maatschappij , : 

voor gwlkoope woningen te RÜMBEKE. v '

A A N B E S T E D I N G
voor het bouwen van een groep.

van 5 woningen te Rumbeke.
Wijk “  Groenen Herder ,, Rousselaresteenweg.

—  Bedrag van bet bestek : 94.543. fr . 34 c. —
■ Plans, bestek enlastenkohierliggenter inzage tan bureele 
tioogstraati 3, Rumbeke, alle werkdageri van 8 tot 1 ure.

Zij zijrv te bek'gmen : de „plans. tegen ;3ö fr ; bestek en 
lastenkotuer tegen 20 fr.; zij moeten teruggebra,cht worden 
ten laatste den 19 Maart J922!

De ,&a,nbiedingèn op. zegel moeten verzonden zijn per 
aanbe volen brief aan het adrea van den heer Notaris Devos 
voorzitterder Maatschappij“ EIGEN HEERD .Rumbeke’,
en toegekomen zijn ten.Jaa.tste den. 19 Maart 1922,

De opening, der aanbiedingen zal plaat.s hebben den 21 
Maart 1922, om 101/2 u, ten.gemeentehuize van Rumbeke.

Inlichtingen ten bureele en bij den Bouwmeester Heer 
Georges Van Kerckhoven, 11, Rue des Trois Ponts te 
Auderghem.

LA PLU S M O D cR N E  
LA  M fclLLEU R E 

LA  M O INS
c’est la

CHËRE

fi fi

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

9 9

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

vibles fr. 9.600
Id. id. avec démarreur 

électrique et jantes amovibles fr . 10.800  
Runabout, 2 places ordinaire . . fr. 8 .500
Runabout, 2 places avec jantes amo

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

Châssis [ordinaire pour taxi e t
-  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. (
Rue des Horticulteurs, COUSTRAI

------------------  T é lé p h o n e  S O G  ----------------

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 e t Accessoires.

Le t r a c t e u r  FORDSON est l ’ idéal e t 
le rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence S IN C O -G A S O L IN E .

T&-.



Daar zijn  ér 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 3,00 fr. te Iseghem bij de 

apothekrs W y f f e j .s., L a lem an  en V e r h a m m e . 

Verders in alle apotheken.

A l b .  V A N N K S T K - Y .\ M I O t  T T  K
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 3 5, ISEGHEM  —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

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

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — -Dubbel Sterk  
W  estminster Stout 

Sehoth-ale — I?ale-ale. 
V e r k o o p  v a n  ' W i j  n e n

_________ HANDEL in KOLEN.__________

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

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

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Ten gevolge van verandering

Te koop eene extra goede Kookstoof
met nickelen banden, gansch laatste stelsel, met 

loopende vuur. — Adres ten bureele van 't blad.

Te koop eea Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 
Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

Om u it gemeenzaamheid te  scheiden.

O v e r  te  n e m e n  
e e n e  S t o o m  b o  rs  te  I fa  b r i e k

(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)
in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich -wenden tot- den Heer Alois 

T IM PEK M A N r te Isfcghem, of schrijven onder 

de letters.PA’X  - postliggende te Brugg«.

X J i t  t ç r  I x a n t l  t e  I c o o j d

ZES NIËUWGËUAAKTË WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te !IS E G H E M , K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich weijden ten-bureele 

van ’t blad. •

Kantoor van den Notaris 

LE CORBESIER te ISEGHEM

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

Stad ISEGHEM.
- . . V  KOOP EEN.-/

A. Een schoon "RENTENIERSHUI8 met afhankelijk
heden en medegaande hof. Nieuwstraat n. 11, samen 
groot volgens kadaster 8 a 60 ca. en aldaar gekend Sektie 
A. n. 839b.

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

Samen in pacht gehouden tot 1 Feb. 1925, door Heer 
Louis Verstraete, Architecte te Iseghem, mits 1834 fr. 
’s jaars, betaalbaar per trimester en op voorhand, boven 
alle belastingen,

W ijk  Mentenhoek.
KOOF TWEE.

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

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

KOOP DRIE.
' Een WERKMANSHUIS,- zijnde de -noordkant eener 

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

Gebruikt door Heer Leonard Beels-Devos aan 10 fr • 
per maand, lasten vrjj.

De koopers van koopen TWÈE en DRIE kannen 
hun beroepen op art. 5 der wet van 14 Oogst 1920.

TOESLAG op Dinsdag 14 Maart 1922, om

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

‘ Om uit onverdeeldheid te treden. 

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

van een

S e i n  l O N ü ü  K t  S o f
heden gebruikt voor W inkel

Marktstraat, I I ,  ISEGHEM

Dé Notaris L E  C O R B E S IE F t  te
Iseghem, zal openbaar verkoopen :

STAD ISEG H EM

Een WOONHUIS met afhankelijkheden en medegaande 
koeren hof samen groot volgens kadaster 3 aren 42 centi
aren staande en gelegen te Iseghem, Marktstraat 11, in 
't kadaster bekend sektie A, nummer897b; palende oost de 
Marktstraat, noord heer Willem Rootsaért, west Heer 
Eugeen ôârpentier-Hamman, züid' de Maatschappij “ Ge- 
■ broeders Grillet , «h Heer Henri D’hooghe. ,

Vrij met i April aanstaande, ; . . \ %’>■ 'v - .

Z IT T IN G E N  : '

I N S T E L  D in sd a g  ?  M a a rt 1 9 3 3 ,
in tic iierberg St Hilónius, bewoond door .Heer 

Frederik Kerckhof.

T O E S L A G  D in sd a g  3 1  M a a rt, 
in de hérberg «. De Nieuwe Posthoorn » bewoond 

dóór de-weduwe van Heer Paul Gtts.
Telkens .om 3 ure namiddag. .

- 1/2 0/0 Instelpenning,

De’koopèrà worden vrietidelijk verzocht zicli.té voorzien 
van hun huwelijk^bóekje of vàn-eea.uittreksel uit hunnen- 
gèboorte&kt. • .

UIT TER H AN D  TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIcR

Slechte Spljsverteeiing
En

D e  D r .  C a s s e l l ’s  T a b le t t e n  iisbben m ij  e e n e  v o l le d ig e  
g e z o n d h e id  t e r u g  g e g e v e n .

Mevrouw J.. Weyer, de Willow Cottage, Der 
Bingham bij Kmg'a tynn zegt: “ Ik  verloor 
/eetlust en wierd zwak an nedërgedrukt, liad 
geen verlangen té eten, en ik verzwakte zob3aüig 
.dat ik ire eenige tijd nog slechts töne soliirn 
was. Zoo-verzwakt was ik dat ik, gedurig in 
onmaellt, viel en, iójet beduchtheid <fcn avolxif 
z-;ig aank'tm-.ir. zoo dat mijne, nachtrust'.slecht ' 
Xvas; zoodra.ik neêrïag ijs i. ik.-hartkloppingen, 
moest opstaan en. in de kamér wandelen om iric. 
wat te verzachten. Later verergde zieli den stan.i 
mijn«r. maag, na. elke maaltijd vulde m ijn  mond 
zich met klaar water cr. zoolstngïik dat water 
niet overgegeven had, .was ik niet verzacht.

“ Ik nam verschillende gieneresmiddelen: dié 
mij liiet verbéterden doch, op zekeren dag 
beproef de ik de Br. Gasseirs TaMettéh. 
Aanstonds gevoelde ik n ie t  geluk d>at de. spijs-; 
vexteerdng zich beter deed, ik voortduurde dus' 
ze te nemen en dagelijks hérnerkt' 'ik eene' 
merkelijke verbetering mijner gezondheidstoe- 

' stand, zoo dat ik heden gansch genezen ben. Ik kan zooals vrceger al eten wat 
1 heb mijn ver;<-
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xh e t g r o o t  
model bevàt 
drie maal het 
kléine-1 V e r 
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag. dé 
Dr. C as sell’s 
T a b letten en 
weiger d a • le  
namaking.

U niverseel f%-4 i lie  geneesm idde l tegen  :

zenu w a f w a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d  H a r t k l o p p i n g e n

Z & r ïu w / z w a k h e id  B io e d g o b r e k  L e v e u s a f m a t ï i n g  
Z e r u jw o n s t c U in g  Slechte r p i ls v e r ^ e e c i i ig Z o n u w a c h t ig h e id  

N e u r a s t h e n i e  U i t p u t t i n g  N i e r e n z i e k t e

S iiz o n d e rs  a anb e vo le n  a a n  de  voedende m oedors en  a an  
de pe rsonen  ji ie  de k r it is o h e  t i jd v a k k e n  v a n  h e t leven  
d o o rg a an . D o k te r  CasseH’*  Co., L td ., M an ch e s te r , E r r la n d  
A lge m e e n  d e po t voor B e lg ie  on h e t  G ro o t H e r to jïd c m !

N E E M T  T W E E  

T A B L E T T E N .

bij het slapen 
gaan en ge eult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen, kracht 
en gezondheid 
te bezitten.
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M a iso n  r o u is  S and e rs , 22 , H ue  da  la  Q l u i è r e .  B russe l.

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

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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Huileries VANDE MOORTELE
SOCIÉTÉ ANONYME à ISEGHEM .

MM. les actionnaires sont convoqués à l ’assem-, 

bléë.générale statuaire qui se tiendra le f  M ARS 

prochain au siège socia,l> n. 6 , Rue de Pélichy, 
à 3 heures de relevée. - •

O R D R E  DU JO U R  :
1. Rapports du Conseil dAdministration et du 

Commissaire.
2 . Examen et approbation du bilan et du 

compte de profits et pertes de l'exercice 1 9 2 1 .

3. Déchargé à donner aux administrateurs et 
au commissaire.

Pour assister à cette assemblée MM. les action

naires sont çriés de déposer leurs titres au siège 
social à Iseghem, conformément à l’article 34 des 

statuts de la société.

Kantoor van den Notaris C. Tommelin te 
Corlemarck.

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

Gemeente EMELGHEM, Vijfwegen.
5 schoone

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

Ingësteld : Koop 1 fr. 6.100. — Koop 2 fr. 6 100
— Koop 3 * . 6.000 —  Koop 4 fr. 6.200 —
Koop 5 fr. 2.300.

HUIS VAN VERTROUWEN.

- S. HOET-HOET ~
Gezichtkundige, 

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

J u m ellen , V e r r e k i jk e r s
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

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

Let das goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize. ~ >. — ÿ *•

B o t e r  e n  M e l k w i n k e l

EO. STRAGIER-BOURGEOIS
Rousselarestraat, 164, ISEGHEM.

MOEDERS wilt gij kloeke en gezonde kinders 

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

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

Prijs per flesch 1.35 fr. '
Ook nog te verkrijgen :

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

Prijs per flesch 2 85 fr.

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

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WINKEL 

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

Molenstraat, n. 4.

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE- 
W 00N ST m et land en bouwgrond, gropt 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. —  Onmiddelijke 
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandeghenj-Bebaeghe
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.

A. Moenaert-Noppe
2 9, Rousselarestraat, ISEGHEM

Ik laat aan mijne geëerde klienten weten dat ik de 
zaak van Fonograafs en Platen overgelaten heb aan 
J. CLEMENT, Muziekhandelaar, Gentstraat.

Alle slach van Spreekmachienen worden toch nog 
door mij in herstelling aanveerd.

Ten einde eene grootere uitbreiding aan mijne 
zaken te geven, kom ik mij volledig in te richten in 
OPTIEKARTIKELEN t. t. z. dat bij mij voortaan te 
verkrijgen is al wat past aan een MODERNE 0PTIEK- 
WINKEL, zooals brillen en pincsnez in alle meta
len, smaakvol afgewerkt, van de nieuwste am eri- 
kaansche modellen tot den gewonen werkersbril. 
Glazen det fijnste hoedanigheid en van alle bestaande 
vormen worden keurig aangepast op alle oogen : bij
ziende, vermoeide, zieke, verouderde. Cylinder- en 
samengestelde glazen worden op voorschrift der TT TT. 
Oogmeesters, in 24 uren afgewerkt en geleverd. —  
Koop dus geene brillen: meer aan rondleurders dia 
niets doen dan uwe pogen vermooschen.

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

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

W arm tem eters voor baden, melk en boter, broei
kassen, serren, enz.

Alcoolmeters, Naphtewegers, enz.

Dit alles aan zeer voordeelige prijzen.

Sedert enkelen tijd, heb ik mijden winkel groote
lijks vermeerdert van KUNSTZILVERWERK. Ge zult 
er alle bestaande nieuwigheden kunnen verkrijgen. 
Specialiteit van Geschenken voor Doopen, Eerste- 
Gommunie, Feest- en Verjaardagen, Huw elijken. 

Artikels in écrin van 10 fr-, te beginnen.

Alle soorten van UURWERKEN en JUWEELEN.
Laatste nieuwigheden in goud, zilver, t itre  fix , 
doublé, nikkel, Alpacca. —  Rouwartikelen. 

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

VERWISSELING. — HERSTELLINGEN.

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 deliatste uitvinding (zonder pliat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

• voldoen zal Doktoor DEL CROIX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinslag en W aansiag van iedere week bij M . P ierre 
BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GRED IT  FONC IER  D ’A N V E R S
HUXiPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op z ich t 4 .00  s/*
2® op term ijn  van een jaar 4.50«/’
Langar te rm ijn  volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Baikloon :
1° op zicht 3.50 %
2u op veertien iaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaanJalijkächa rakeningsn 4.00 ° /0 
3» op zesmaandslijksche rekeningen 4.25 °/0
4" op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  YâQ Fransch, Sngelsch en Amerikaansch Papier
aan de voardeeligsts wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  O  R O C H O N - V E R H A M M E  te
Ledan : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VE tHAMftlE dokter in geneeskunde iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l l e  slach van buizen Autogene-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STO RTB ADEN

Werkbuizen DEIiCOURT, 44, Zaidlaan, Brussel
^ T e l e p h o n e  5554 . Pians, bestek, en  inlichtingen w orden  op aanvraag k os te loo s  gegeven .



■ ■ - ---  H U I S  — ...
f <-> ■ I. v.v - .» 7: i - C-w-C.-V;;--

Vanlandeghem-Behaeghe
Grooie Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende GORSETS merk

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 

8 § § f c  en BEI R PUTTEN van gelijk welken inhoud
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G . H O E T - A N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
H U I S  V A N  V E R T R O U W E NWaarom wórdt het huis, G. Hoet- 

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel vau gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die nis jurat 
het nummer van ’t gezicht, aui.luiJ, 
om met den eersten bril die men- 
beproeft, zoo klaar'te zien als op", 
dón oüderdoitt van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt. ■ ■ ‘ :

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

Het _ huis is ook voorziea van éeueu, sehoouên keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieneu, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz..

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

Men lette goed' op ons adres : \ >  '

Qarmaii Haat-Anna, St Amandstraat 8, tage i de N jordstraat, Raussalare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking. v

CORSETS

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

Pianolessen led huize
Zich wand ;n bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH  

Drooge en Ingelegde Häring
TE BEKO M EN  BIJ

Victor Demuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A L L E  SLACH  VAN

Mans- en Kioderkostuimen 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 .

16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan vaortverkoapers,

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 
voor H eere i ,  D a m e ie . i  K'nders.

"Voo** Damen van af -43 P̂x'

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle Ghabardiae 8 B  P r .
. TROUWE BEDIEN ING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Jules P VTTY.V-PARRENTIER
G antstraat, 52 , ISEGHEM

gewezen 'werkman bij D ésiré Sch bldem \ n -D e 
bosscheke, beveelt zich aan tot het plakken  
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen . — TfoaVd bediening.

Doctor II. Van Quaethem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zonday uitgenomen), 
Van 9 tot Li en van 2 tot 5 urn, ten zijnen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare. - ;

Brugstraat 2 5, ISEGHEM.
Verkoop van alle siach van kleederstoffen aan 

zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankóopan te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
nmogelij k.

Ä. ©e vos-Pillet?
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

R s g a lm a t ig e n  W e k e lijk s c h e n

V E R V O E R D IE N S T  OP GENT.
VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 

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

middag, standplaats H ïts l Picardtën tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUW.E -
-  —. EN  ZEKER E BED IEN ING  

MATIGE P R IJZE N . "  V ‘«V; : :

Hoe schooner worden 

bij middel van zeep,

D IT .is de eenvoudigste wijze om van 
het dagelijksch' wasschen uwer fi- 

~‘p /  een. behandeling te makea öifn
schooner te worden; zij zal uw tint frisch 
en fluweelzacht bewaren. \

Gij moet de zeep IPalmolive gebruiken 
voor . haar verzachtende eigenschappen ; gij 
moet zachtjes uw huid wrijven met het 
roomachtig schuim der Palmolive, opdat 
zij wel in iedere porie doordringe. Dan, >la 
gij uw gelaat afwascht, zal al de vuilheid, 
de vette afscheiding, het zweet verdwijnen.

Uw huid zal rein zijn, gansch verlost van 
de vergiftigde stoffen die leelijke zwarte pun
ten verwekken en puisten welke zoo ontsieren.

Gij zoudtniet mogen wagen zulk gebruik 
te maken van een gewone zeep, er zou gevaar 
zijn van prikkeling, maar het roomachtig 
schuim van Palmolive prikkelt zelfs de teer
ste huid niet.

VERVAARDIGD MET DE ZACHTSTE 
BESTANDDEELEN • 

kan] Palmolive slechts zacht zijn ; het is «en 
moderne verbinding van oliën van Palm en 
Olijven. De schoone koningin Cleopatra ge
bruikte ze als zeep en kosmetiek.
WAAROM PALMOLIVE AAN EEN GEMA

TIGDEN PRIJS VERKOCHT WORDT.
Eenvoudig omdat de vraag van het publiek 

zoo groot is dat zij de fabrikatiekosten be
perkt ; de werkhuizen Palmolive arbeiden 
dag en nacht. Al de grondstoffen worden in 
overgroote hoeveelheid gekocht.

V Algemeen agencie voor Belgie :

Huis Louis S A N D E R S , '  J  
2 2 , rue de la Glacières, BRUSSEL.

Rumatiekli jders ! 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR
e merpijnen zijn genezen

Die gelukkige zieke iieeft zoodanig 
dóór, de lie i faille en oumiddelijke wer-
- kiitgeu vóór:gebracht' door de Pillen 
De \Vitt, gt slaan geweest, dat hij ons 
wel wilt toelalen de bijzonderheden 
zijner genezing te verkondigen, ten 
voordeefo van al da andere personen 
lijdende ran soortgelijke driften, aan 
degene wa irvau Irij leedt. Het is klaar 
dat V. Masy Léon begrepen heeft al 
het -geviliir dat hij liep doof aan zijne 
m.ïC' drifivu /.ïeii toe te laten uit te
ilUTili.-O. ' -

\'oi;r de rugpijnen, rlieumatisme, 
jicht, graveel,, lumbago,'heuppijn,, of 
alle a i'iere ïjjeï ju- en blaasziekten te 
genezen', is het jisjodïg uit het orgauie- 
sc-ni. rf.it vreeselijk vergif, het piszuur 
oorzaak van al deze verwarring, weg 
U' drijven.

Om tot dit te geraken, moet men 
toevlucht hohhcn aan een gencesmid- 
'"'■O bekwaam van reehtstreekseh naar 

i tr eii of blaas te gaan.

' ' 'Wanneer ge « ilf  bemerkt liebbeu 
dat uw water, een troebel en blauw- 
aelitig kleur heeft, kenteeken die de 
Pillen Re Witt-van alle andere hande
lingen onderscheiden, zult ge liet 
volkomen bewijs hebben dat di«> 
Wonderlijke kleine pillen bezig zijn 
hunne taak te vervullen, en ge moogt 
dan verzekerd zijn dajt de verzachting 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrif 
ten te wijden, zich onmiddelijk zal 
doen voelen.

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

« Gedurende acht maanden, leed ik 
van hevige nierpijnen en inoesl me van 
eenen stok bedienen om maar mijn 
werk te gaan. Maar heden, dank aau 
de Pillen DeWitt, voel ik me een heel 
■ander man, en gevoel ik niet eeue 
spoor van de ziekte. Ik ben thans in 
volledige gezondheid. »

# # f J I C H T

^ 0 = * ^  I 
RUMATIEK

W A T  U W  L I J D E N  W E Z E

De E L IX IR  P H ILIPPA R T
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË : 
268, d’Avroylaan, LUIK 
en l i  «lh foedea apotheken. À

PALM-OLIVE

Koop een stuk Palmolive zeep 
bij een der onderstaan de deposita- 
rissen, biedt dit koepon aan na 
uw naam en adres aangeduid te 
hebben, en gij zult gratis een 
tweede stuk dezelfde grootte ont
vangen.

Naam

Adres ...'
"".... .................... .... .

Datum 5-3-1922.

Dit aanbod is geldig geduren

de 30 dagen. (Afdr. 179.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxa- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en N i e r e n  &  B la a s  Pillen

De Beite Remedie in de Wereld voor

Rheum atiefe, B laasontsteking, Rugpijn,
Ha to Jicht, Steen in de Blaas, Vermoeidheid,
Londen Jicht, Graveel, Meeste vormen van
Zwakke Rug, Jicht, Blaas Aandoening

De pillen De Witt zijn ie koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs 
van 5 frank de kleine flesch en f r .  7.50 de groote flesch, welke 2 1/2 maal: 
den inbond der kleine bevat.

Y\'iinu;-er gij-■ eenige .moeilijkheden hebt om u de echte pillen De W itt aan 
te schafft;;», zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd met 
65 eenti^uien voor verzen ling^kostêu aan E. C. De W it t  &  C “, rue  de la G l a 
c ière ,  2 2 . t ;  B russe l ,  en de verzending zal oogenb'.ikkelijk door den npothökei 
uwer streek gedaun worden.

Verkocht te Iseghem , bij V erham m e, 13, Marktstraat ; W yffels, 53, Markt

straat ; Lalem an, 2, Brugstr.

Alle slach ?an MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WlNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P jE D IG E  EN  TROUWE .BED IEN ING  

In ' t  groot en In ’t  klein

bî
Alex. Roose-Vuylsteke

D £  PELICHY5TRAAT,  12, I C C P U C I U I

recht over Si Hiloujuskerk


