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WINDHAANTJES.
De socialistische kopstukken riepen in alle 

toonen dat al de voortbrengstmiddelen moesten 
ingepalmd worden. Die inpalming zou gebeu
ren zonder zwakheid n̂ ch genade ; zij zou 
doorgedreven worden tot het uiterste, zonder 
de minste schadeloosstelling! Geen hoekje grond, 
geen huisje, hoe klein ook zou aan de boeren 
of aan de burgers blijven. Onverbiddelijk moest 
alles komen aan de gemeenschap, aan den Staat.

Dat was de leering van gisteren.

Maar nu slaan ze een anderen toon aan. 
Ja, onze kostelijke Minister Wauters gaat nu 
bij de socialisten anders spreken « Er en kan 
geen sprake zijn van de landbouwers uit te 
schudden en de burgers te ontkleeden ». En 
waarom is dat inpalmen onmogelijk ? Omdat 
de grondeigendom te zeer verbrokkeld is en 
de handel en nijverheid in te veel handen 
zitten. t

Dus, de burgers en de boeren mogen op 
hunne twee ooren slapen. Dat is alleszins goed 
en geruststellend nieuws.

Maar wat moeten de soskes daarvan zeggen, 
zij die hoorden wijsmaken dat alle menschen 
gelijk zijn en moeten evenveel bezitten, zij 
die gedroomd hadden van het verdeelen van 
allen eigendom ? Ze staan daar nu, de sullen, 
bedrogen en beteuterd !

En de groote koppen uit het socialismus, 
nu dat ze het volk misleid en bedrogen hebben, 
ze zorgen voor hnnne eerepostjes en voor 
hunne kapitalen, en ze zeggen dat hunne 
vroegere leering niet toepasselijk is !

Wanneer zullen de roode apostels toch eens 
de waarheid zeggen? Zullen ze blijven draaien 
lijk haantjes naar den wind?

De waarheid is toch één, blijft altijd en 
kent geene verandering. Alzoo de leering van 
de Katholieke Kerk.

IN DE KAMER.
Het eerste punt dees week was de voortzet

ting van de interpellatie over amnestie. Dr 
Frans Van Cauwelaert hield eene merkweerdige, 
gezapige rede. vol rechterlijke wetenschap. De 
volbloedige jonge Vlamingen zullen min of meer 
onvoldaan zijn over den gezapigen toon ; gc- 
voelsmenschen zijn slaven van hun passie. Doch 
iemand die het parlementair midden kent en 
de vooroordeelen tegen het zoogezeid aktivism 
en vlaamsch zijn, zal met mij getuigen, dat 
Fr. Van Cauwelaert den juisten toon aansloeg. 
En toch !... de jongheden vragen wat meer 
doortastenheid en durf.

Frans Van Cauwelaert heeft de amnestie be
schouwd van het standpunt van het algemeen 
welzijn : het algemeen welzijn verlangt dat er 
een einde worde gesteld aan de vervolging der 
Vlamingen aan de harde bestraffing om het 
mededoogen aan het woord te laten. Hij han
delde afzonderlijk over de strafrechterlijke en 
bestuurlijke gevallen. Voor de strafrechterlijke 
gevallen besloot hij met het woord : wat staat 
te doen :

1) De vonnissen herzien door de Krijgsraden 
en Assisenhoven uitgesproken en verminderen 
volgens den maatstaf door de hoven in de 
laatste tijden aangenomen.

2) De ruwst mogelijke toepassing op de wet 
«der voorloopige invrijheidstelling.

3) Zooveel mogelijk een einde stellen aan de 
hangende vervolging.

Om te eindigen teekent Fr. Van Cauwelaert 
protest aan tegen de twee maten en gewichten 
voor de behandeling van vlaamsche en waal
sche studenten, en onderwijzers ; gediplomeerd 
in 1918, alsook tegen de handeling van pro
fessoren, die zich verzetten tegen de opneming 
van de studenten van Gent.

Na de interpellatie over amnestie.
De Heer Minister Van der Velde heeft geant

woord op de rede van Fr. Van Cauwelaert. 
Hij heeft weer paling gespeeld en aan tijds 
weggegletst. Zijn hoofdgedacht luidt : « Geen 
algemeene amnestie ».

Maar geen der Interpellanten, noch Huysmans, 
noch Doms, noch Van Cauwelaert hebben dit 
gevraagd. De redenen, die hij aanbrengt, 
klinken als een spotlach in den mond van een 
socialist : hij wil verhoeden, dat onvaderland- 
sche propaganda zou worden gevoerd door 
losgelaten politieke gevangenen. Waarom steekt 
hij dan niet de roode bolchevisten van zijn 
partij achter de grendels !

Hij zelf heeft bekend, dat het bolchevist 
gevaar een werkelijkheid is in Belgie. Daar

bij de Regeering door haar zwijgen en knoeierij 
is ook de oorzaak van sommige wanhoopsdaden. 
En daarom weigeren we met hem mede te 
gaan, wanneer hij slechts genade aanneemt, 
en niet wil geven een zekere amnestie, die een 
daad is van de rede. Een regiem van onrecht 
hoeft zijn schuld te dragen.

Welk een uitslag heeft de interpellatie!

Ziehier de praktische uitsla g : «W at de be
genadigden betreft, de Regeering is geneigd er 
den Koning voor te leggen. W at de voorwaar
delijke invrijheidstelling betreft, de Regeering 
is er niet op uit deze aan de politieke betichten 
te weigeren. Ten slotte, wat de voorloopige 
invrijheidstelling betreft, de Regeering denkt 
er niet aan de aktivistische veroordeelden uit 
te sluiten van de menschlievende maatschappij, 
welke de andere veroordeelden zouden genieten ».

Er is ook een troostmiddeltje bij voor de 
gebroodroofden : men zal de gevallen onder
zoeken.

Over de onderwijzersdiploma’s van 1917-1918, 
geen woord.

Verstaat de Regeering hare verantwoorde
lijkheid ! kent ze wel de verbittering der jon
geren !

Opnieuw Vrienden geworden 1
Er was scheuring ontstaan bij de socialisten. 

Jacquemotte met de « Exploité » vrienden was 
er van onder getrokken. De verloren schaapjes 
zijn naar den schaapstal teruggekeerd. I)e groep 
Jacquemotte zal de beslissingen van het Roode 
Kongres aannemen. De eenheid is hersteld. Op 
de gezondheid van !... zal het blijven duren ? 
En hoelang ?

De Gemeentekiezingen.
’t Zal er nog van komen hoor ! Ze zouden 

plaats grijpen einde Maart of begin April, 
volgens den toestand van het parlementair at- 
mospheer. Ook sedert drie weken, is men in 
de Kamer bezig met de gemeentekieswet te 
bespreken. De liberalen zijn toch zoo op hun 
ongemak : de grootsteden zullen weldra katho
liek of socialist zijn. '

B I L A N S .
Heer Bertrand, nog een die het van niets tot 

iets gebracht heeft dank zijn optreden in het po
litieke roode spel, snuffelt bestendig in het aan
hangsel van ’t « Staatsblad » om er de bilans uit 
te pikken van de nijverheidsondernemingen die 
min of meer overdreven winsten maken. Dan kon
digt hij die winsten af in het roode persorgaan, 
en pepert ze in met aanmerkingen.

Tegen die liefhebberij hebben we volstrekt niets ; 
integendeel, ’t publiek mag goed weten dat niet 
alle ondernemingen met verlies werken of slechte 
zaken doen, maar dat er ook wel zijn die prachtige 
dividenden afwerpen, veel te prachtige zelfs. Maar 
als men dan toch uitpakt met de winsten van 
den gebuur, aan den overkant, waarom dan de 
winsten verduiken van het eigen volk, uit het 
eigen huis, aan dezen kant der straat ?

Waarom heeft gezel Bertrand verwaarloosd het 
bilan af te kondigen van de fabrieken, waar zijn 
roode kameraad Anseele de baas van is, en die, 
na 4 maanden werkens, 400 t. h. winst maakten ?

Waarom vergat hij de roode glasblazerij van 
Jolimont, en de federatie der roode coöperatieven 
van Luik, die met een kapitaal van 1 millioen 
niet minder dan 9 millioen profijt boekte ?

Dan kondigde het « Staatsblad » van 21 Novem
ber 1920 het bilan af van zekere zeepfabriek die 
op anderhalf jaar 1 256 926 frank verdiende’ met 
een kapitaal van 5.900 000 fr. ’t Is niet zoo 
schitterend als de ondernemingen aan welker hoofd 
minister Anseele staat, maar toch... maar toch... 
’t kan er nogal door. Waarom heeft gezel Bertrand 
ook die naamlooze maatschappij in zijn opsomming 
vergeten ? En... ’t is maar een vraagsken : is 
gezel Bertrand nog altijd beheerder van die zeep
fabriek ?

Wet op de Landpachten.

Zes katholieke Volksvertegenwoordigers, namelijk 
de heeren Van Dievoet, Sap, Helleputte, Vergels, 
de Liedekerke en de Kerchove d’Exaerde, hebben 
een wetsontwerp ingediend dat de wetgeving her
ziet welke tot heden de landpacht regelt.

Art. 1 betreft de geschreven pachten, welke, 
door allerlei bepalingen, het vrije bedrijf van den 
pachter hinderen. Het ontwerp verklaart die bepalin
gen nietig, behalve voor wat de laatste twee jaren 
van de pacht aangaat.

Sommige pachtbrieven geven den eigenaar het 
recht de pacht te verbreken soms om een nietige 
reden. Zulke gevallen dienen voortaan door den 
rechter beslecht.

Twee andere artikels regelen den duur van de 
pacht. De termijnen mogen zoo lang zijn als de 
partijen verkiezen. Maar is de duur niet schriftelijk 
bepaald, dan is hij wettelijk drie jaar.

De opzegging der pacht moet twee jaar op voor
hand gedaan worden door den eigenaar, een jaar 
door den huurder, wil de eigenaar het gedoen 
door een zijner kinderen laten uitbaten, dan vol
staat hij met een jaar op voorhand op te zeggen.

Wordt de hofstede verkocht, dan moet de kooper, 
inzake opzeggen van den pachter, zich gedragen 
naar de regels welke voor den vorigen eigenaar
golden. •

Een bijzonder artikel regelt het verpachten van 
goederen toehoorende aan openbare besturen.

Eindelijk wordt het voorrecht ingekrompen dat 
de eigenaar heeft op het actief van den pachter, 
indien wegens schulden het boeltje moet verkocht 
worden.

Een laatste artikel beschermd den landbouwer 
meer doelmatig tegen de konijnenplaag.

DE OORLOGSCHADE
EN DE LEENING VAN EEN MILJARD

Het Verbond der Samenwerkende Maatschappijen 
voor Oorlogsschade zal op Zondag 30 Januari a. 
s. te 1 ure stipt, zijne algemeene vergadering te 
IJper houden, in het gebouw van de Eechtbank 
van Oorlogsschade.

Men weet dat de opbrengst van de leening 
van een miljard, voor wie eene inschrijving van
1 tot 8 Februari zal geopend worden, uitsluitend 
zal ten goede komen aan de herstelling van de 
oorlogsschade, zooals bepaald wordt door artikel
3 van de wet van 21 Januari 1921 betreffende 
die uitgifte.

Zij zal alleen besteed worden aan den dienst 
der voorschotten toegestaan door de tusschenkomst 
van de Samen werkende Maatschappijen, hetzij dat 
het gaat over voorschotten van 70 ten honderd 
toegestaan vooraleer het oordeel is uitgesproken, 
hetzij dat het de mobilisatie van de rechterlijke 
titels betreft, die aan hunne -leden worden afge
staan.

De Beheerraad heeft gemeend dat het paste in 
eene algemeene vergadering bijeen te roepen al 
degenen dié de lastige taak, lastig onder alle 
andere, op zich genomen hebben mede te helpen 
aan de herstelling van de schade in de gewesten 
van het oude slagfront Dit gebeurt juist voer dat 
eene financieele medewerking gaat gebeuren die de 
rol bekrachtigt vervuld door de Coöperatieven aan 
het werk van 's lands herstel.

Aan de dagorde van de vergadering : Aanspra
ken van den heer Colaert, burgemeester van IJper 
en van den heer Michel Levie, voorzitter van het 
Verbond; Redevoering van den heer Vande Vyvere, 
minister van Economische Zaken en de Verwoeste 
Gewesten ; Aanspraak van den heer Buyl, commis
saris van het Verbond ; Verslag over den toestand 
der Samenwerkende Maatschappijen ; Mededeeling 
betreffende de Leening.

ZE FEESTEN EN... ZA.KKEN

De nijverheid8crisi8 maakt heel ’t land door 
honderd duizenden slachtoffers. Onder de werk- 
loozen moet de ellende reeds groot zijn, en duurt 
de crisis wat voort, dan komt die ellende tot het 
uiterste.

Intusschen is 't iederen avond feest in de roode 
volkspaleizen, en wordt de menigte er heengetrug- 
geld om er zijn laatsten cent te verteren.

Intusschen laten de millionnairs die den hoogen 
raad van de roode werkliedenpartij uitmaken, hun 
bladen artikels schrijven om ’t volk op te hitsen 
en wanhoopig te maken, doch houden hun geld- 
koffers zorgvuldig gesloten, en wachten er zich 
wel van eene enkele banknoot op te offeren om 
den nood onder de werkloozen te verzachten. Allen 
voor een, een voor alien — luidt bij gelegenheid 
hun kenspreuk ; maar in petto voegen zij er bij : 
blijft uit mijne kas !

Intusschen gaan ook de socialistische coöpera
tieven en andere nijverheidsinrichtingen door so
cialisten beheerd, voort met de millioenen die ze 
verdienden op de armoe van den verbruiker, — 
gaan ze voort, zeggen we, met die millioenen te 
steken in paleizen, cinemas en andere inrichtingen 
waar ’t werkvolk zijn zuurverdiend loon naartoe 
draagt, terwijl ze voor de slachtoffers der crisis 
niet de minste tegemoetkoming, niet het minste 
crediet bverhebben.

En zoo koopen ze maar, en feesten ze maar, 
en zakken ze maar... en jammeren, en ruien op, 
en hangen den schijnheilige uit.

Slecht Papierengeld.

De menschen loopen al vernesteld met de ge
scheurde en geplakte briefkes van 1 en 5 fr., 
de winkeliers willen ze niet en in de post kan 
men ze ook niét uitgeven.

De Nationale Bank en zijne agentschappen wis
selen deze uit na zorgvuldig onderzoek of het 
geene vervalschte zijn. Dus opgepast, en die zulke 
briefkes heeft doe ze uitwisselen in de Nationale 
Bank, waar ze moeten aangenomen worden.

Hoe ze sparen te Brussel.

Minister Theunis die de Nationale geldkas houdt 
en doet niet anders meer dan zuchten en met 
reden. Ziehier hoe de Ministers sedert zij al dat 
sparen opgeleid zijn het geld breken met hamers :

In het ministerie van Finantien werd er 1 820.000 
fr. besteed aan papier, en 1 840.000 fr. aan druk
werk.

In het ministerie van Openbare Werken bedroeg 
het notje van papier en drukwerk. 1 070.595. fr 95 
Het ministerie van Landbouw heeft maar 123 265 fr. 
en 78 ct. besteed, ’t Ministerie van Nijverheid en 
Bevoorrading had voor 44.802. f r . 22 enveloppen 
noodig ! ! ! Het karton der Suikerkaarten en heeft 
maar eene keer 400 duizend frank gekost.

Te Brussel is het goed voor al die leveranciers 
van de ministeries, en de drukkers der groote 
Steden zijn daar gelukkig mede, ,’t is slechter 
voor hunne confraters der provincies Zoo men 
alzoo voortgaat met al die besparingen te doen, 
waar gaan wij naartoe ? ’t Is zeker wel regel
rechte naar de bankroet of ik en ken er niet van !

Buitenlandsch overzicht
De Conferentie die thans te Parijs plaats 

heeft, bespreekt voornamelijk twee belangrijke 
zaken : de ontwapening van Duitschland, en de 
schadevergoeding.

Dat die conferentie tot geen akkoord en komt 
met Duitschland en is niet te verwonderen, 
de verbonden mogendheden en komen onder 
malkander ook niet overeen.

De ontwapening.

Duitschtland en past niet eerlijk de voor
schriften toe van hét verdrag van Versailles ;
’t heeft te veel wapens en ook te veel soldaten. 
Af en toe worden hier en daar stapels wapens 
en munititie gevonden. Civilwehr, orgesch, 
reichswehr en veel andere dergelijke inrichtingen 
en zijn niets anders dan een wezentlijk leger 
dat Duitschland voorthoudt, tegen wil en dank 
der verbondenen.

Frankrijk is daar doodelijk schuw van ; ’t en 
droomt van niet anders dan den overwonnen 
vijand tot volledige machteloosheid te brengen. 
De fransche drukpers wijst dagelijks op het 
duitsch gevaar. Al de feiten, die de duitsche 
trouweloosheid bewijzen worden dagelijks u it
gebuit, en ’t en kunnen in Duitschland geen 
vijf en twintig verdoken geweren ontdekt worden, 
fif geheel Frankrijk leest het in al de gazetten. 
Dat maak het fransche volk wantrouwig en 
hitsig tegen Duitschland. Iedere Franschman is 
overtuigd dat men niet te zeere geheel de duitsche 
macht en kan morsdood nijpen.

Het ministerie Leygens is gevallen, omdat 
de hoofdminister te toegevend was tegen Duisch- 
land ; en in zijn plaatse is een nieuw ministerie 
gevormd door Briand, die den naam heeft een 
meerdere bytebauw te zijn.

Engeland is gematigder. Daar ook wil men 
dat Duitschland ontwapene, maar aangezien er 
toch geen vreeze en bestaat dat Duitschland 
herbeginne, — is men genegen om door de 
vingers te zien.

Belgie zou willen eenen middenweg inslaan 
en verbindinge zijn tusschen Frankrijk en En
geland. Doch ons gouvernement, met zijn Franco- 
Belgisch militair akkoord, helt t,e veel al den 
franschen kant om te kunnen lukken.

Italie ook heeft gepoogd Frankrijk en Engeland 
tot overeenstemming te brengen, zonder beter 
gevolg. Het eenigste dat gestemd is is ’t volgende : 
men zal niet opnieuw Francfort bezetten, ook 
geen bezetting van het Ruhrgebied.

Da schadevergoeding.

Engeland zou willen een somme bepalen die 
Duitschland als sshavergoedinge geven moet : 
’t Is waar, men kent nog niet juist het bedrag 
der schade, maar ’t is ook zeker dat Duitsch
land nooit alles betalen kan. Men zou er ’nen 
slag in slaan, eene som bepalen die Duitsh- 
land kan en moet betalen, zoo zou elk weten 
wat hij gaat krijgen, en Duitschland wat het 
schuldig staaf;.

Frankrijk zegt daarop : geenen slag erin slaan ! 
Duitschland en kan niet alles betalen, maar 
’t moet betalen wat het kan, en dat hangt af 
van zijnen heropbloei. We moeten dat effenaan 
zien. Laat ons alle jare eene somme geld eisschen 
volgens dat Duitschland rijk is, we zullen alzoo 
hebben wat we krijgen kunnen.

Duitschland houdt meer van het Engelseh 
stelsel Moeten immers de duitschers jaren 
lang al de winsten van hunnen arbeid algeven, 
zonder ooit te weten wanneer zij zelf eens de 
vruchten van hun werk gaan genieten, zoo 
gaat alle werklust verloren, en zij eindigen 
met moedeloos te zijn en niet meer te werken.
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Onze Minister van finantien Theunis is van 

’t gedacht van Engeland, en naar onze meening 

heeft hij gelijk.
Ais nu de engelsche zienswijze aangenomen 

wordt ’t gaat toen ruzie komen tegen Duitsch- 
land nopens het bedrag der oorlogschuld. De 
verbondenen gaan de somme zoo hoog moge
lijk stellen, en Duitschland zal zweren bij Boog 
en bij laag dat het zooveel niet kan geven. 
Dat gaat dan kwestie zijn van vragen en bieden, 
lijk in de commercie.

Men ziet daaruit dat Erankrijk werkt met 
al zijne middels om Duitschland niet alleen 
militair, maar ook economisch te verpletteren. 
Liever nooit betaald zijn dan Duitschkind te 

laten herleven.
England zou- liever betaald z i j f ;  dat Duitsch- 

land herleeft ! '

Ons belang als beigen is hier mee te doen 
rntjt“'i5ughnicl. Onze minister Theunis doet het.

Posttarief voor Belgie en den vreemde.
Eenige lezers vragen ons den juisten tarief van 

den post, want daar worden nu gedurig misslagen 
begaan. Of men betaalt te veel of men frankeert 
te weinig. Ziehier dus den taks, die er te betalen 
valt, opgegeven door ’t postbestuur — 1 Voor 
’t buitenland : Brieven 25 ct. ; kaarten 10 c. ;
dagbladen 5 ct. per nummer, — Eventwel, de 
brieven, gezonden naar ’t Fransch Noorden, tot 
aan Rijssel, betalen maar 15 ct. — 2, Voor 
’t binnenland : Brieven 20 ct. ; zoo hij meer hij 
meer weegt dan 20 gram. 20 c. erbij ; Kaarten
15 c. ; Dagbladen 1 c. per nummer ; Brieven 
aanbevolen 70 c. ; Brieven spoedbestelling 60 c. ; 
Zichtkaarten, alleen met adres, datum en plaats 
van verzending, 3 c. ; met 5 woorden 10 c. ; vol 
geschreven 15 c. Vïsietkaarten onder band, 3 c . ;  
met 5 woorden 5 c. ; vol geschreven 15 c. ; 
Gewone druksels 3 c. — Dat iedereen dus die 
tarieven in aanmerking neme!...

Zeer waarschijnlijk zullen met de maand Maart 
of April aanstaande de taks der brieven druksels 
enz. voor verzandingen op den vreemde merkelijk 
verhoogd worden.

Afslag op de eetwaren.
To Rousselare gold de tarwe 85 fr. de rogge 

75 fr. de haver 75 fr. de aardappelen 28 fr.
de boter 17 fr. de eieren 0.50 cent. de sui-
kerijboon 53 fr. de tabak in bladen 3.50 fr. 
enz. Er is ook afslag op de verkens die 5 fr.
de kilo gelden, alsook op het slachtvee.

— Op de Markt van Gent, van Vrijdag laatst 
is de boter en de eieren merkelijk afgeslegen.

WOL. — Volgens berichten uit vertrouwbare 
bron zouden de Engelschen niet toelaten dat er 
wol uit Australie kome, zoolang zij hunnen wol- 
stapel niet verkocht hebben.

De wol uit Australie zou immers de prijzen doen 
dalen.

Men zegt dat de Bondgenooten voor de vrij
heid en de kleinen gevochten hebben.

Afbraak der Omheining van Antwerpen.

Aanleg van spoorwegen, bruggen en banen, 
tot leniging der werkloosheid.

De « Soir » kondigt aan dat de regeering. 
tot verzachting der nijverheidscrisis het voor
nemen heeft, groote werken van openbaar nut 
te doen uïtvoeren aan de spoorwegen, aan de 
bruggen en wegen, in de verwoeste streken, 
enz. en dat hierdoor het getal werkloozen in 
de bouwnijverheid, de metaalnijverheid aan
zienlijk zal verminden.

Ook stelt de regeering zich voor, na stappen 
door de metaalfabrikanten aangewend, voor de 
nationale producten, de vervoertarieven mer
kelijk te verminderen.

De provincieraden zouden ook gemachtigd 
zijn, in eenen bijzonderen zittijd middelen te 
zoeken tot wering der crisis. Eene vergadering 
van bestendige afgevaardigden wordt met dit 
doel bijeengeroepen, ten einde de middelen aan 
te wijzen voor het verdeelen van creiieten en 
en het scheppen van inkomsten.

Tusschen de werken die het departement van 
openbare werken verder onderneemt komt ook 
de afbraak voor der gedeelten van de omhei
ning tusschen de Leopold- en Herenthalspoorten 
eenerzijds, de Schelde en den Mechelschen steen
weg anderzijds. Des aangaande is eene over
eenkomst gesloten tusschen de departementen 
van openbare werken en van oorlog.

Men schat de uitgaven op een millioen.

Een drama op de sneeuwvelden 

van den St Bernard
Dicht bij het toevluchtsoord van de brave pa

ters, die een klooster hebben opgericht op het 
gevaarlijkste punt van den berg die Frankrijk van 
Italië scheidt, is een vreeselijke drievoudige moord 
ontdekt, die het leven aan drie verdwaalde reizi
gers heeft gekost.

Eerst werden verscheidene revolverschoten ver
nomen op de onmetelijke uitgestrektheid van het 
wintersche landschap. De paters lieten hunne hon
den los en kwamen dan achternageloopen om te 
zien langs welken kant zij zich richtten. De zoo, 
ontwikkelde dieren stonden weldra rond de lijken 
van drie Italianen. Zij waren op onmenschelijke 
manier overvallen geworden en ontblopt van al 
hetgeen zij bezaten.

De opsporingen hebben uitgemaakt dat deze 
lieden van Aoste weggekomen waren, zonder gids 
noch leider, hetgeen, vooral in dit seizoen, een 
roekeloos waagstuk mag heeten.

Men zag ze laatst aan het dorp Signord op 
duizend meters hoogte, en hun inzicht scheen t« 
zijn het klooster te bereiken voor den nacht.

Volgens de voetindrukken moeten de daders 
skischaatsen aan de voeten hebben gehad. Al de 
Itaüaaneche en Zwitsersche bergpassen worden door 
de politie bewaakt. De paters en hunne wereld7 
beroemde honden helpen de politie in de jacht 
op de moordenaars.

Over eenige weken op een Zondag avond was 
Van Dooren, winkelier in de beurte een glas bier 
gaan drinken. Binst zijn afwezigheid drongen 4 
dieven in zijn huis bij middel van valsche sleutels.

De vrouw, die op ’t eerste sliep, werd gewekt 
door de schelmen die haar met den revolver in

de vuist overvielen. Zij eischten dat zij den sleutel 
van het brandkoffer voor den dag haalde, maar op 
haar zeggen dat haren man dien op zak had, ver
genoegden zij zich met een duizend frank, die de 
ter door verschrikte winkelierster hen ter hand 

stelde.

Eens dat zij dien buit vast hadden, trapten zij 
. het af. Mad. Van Dooren, begon te roepen « Houdt 
‘ de dief! ». Verscheidene personen liepen de schel
men achterna. Deze richtten verscheidene revolver
schoten op hunne vervolgers, tot zij op de St. 
Antoniusplaats uiteen spatten.

Een onderhuurder van heer Van Dooren, op wien 
zware vermoedens van medeplechtigheid rustten, 
werd aangehouden onder verdenking de daders de 
noodige inlichtingen te hebben verschaft. Na dagen 
is hij1 den weg def bekentenissen opgegaan en 
heeft bevestigd dat de bandieten door hem op de 
hoogte werden gebracht.

Zij waren met gevieren en wonen rond Leuven. 
Eene vrouw vergezelde hen.

Misdadige jeugd.
Zondag avond werd de IJperstraat, te Thielt, 

door verscheidene revolverschoten in opschudding 
gebracht. De 19 jarige Maurice Arickx, Hoog
straat, was in geschii geraakt met zijne ver
loofde, de 16 jarige Magdalena D'Haeynaert. 
Vruchteloos ging hij naar hare woning aan
kloppen en, geen antwoord bekomende, lostte 
hij Vier revolverschoten door ’t venster. Een 
der kogels vloog rakelings voorbij het hoofd 
van' den broeder van het meisje. Vervolgens, 
eenige stappen verder, joeg de dader zich een 
kogel in de richting van het hart. De kogel 
schampte af tegen eene rib, zoodat de wonde 
niet levensgevaarlijk is. Het schijnt dat de 
noodlottige werking van den cinema hier niet 
vreemd is.

De Bandieten in de Kempen.

Verleden week hebben we de afschuwelijke 
aanranding gemeld van eene vrouw, op de 
baan Bouwel-Herenthout.

De daders zitten kort, en zijn dezelfde ban
dieten die sedert jaren verscheidene moorden, 
diefstallen en aanrandingen pleegden.

Ze stolen ook zwijnen op vele hofsteden en 
verkochten het vleesch aan 5 fr. den kilo aan 
eenen beenhouwer van Antwerpen.

Daarmee zitten nu twee benden bandieten uit 
de Kempen gevangen, Er komt toch altijd een 
pogenblik dat de maat vol is en de straf komt._

Erge zaken te Stekene
Vele slachtoffers. 

Aanhouding. — Twee parketten aan de grens.
Sedert den wapenstilstand was op de rustige 

tfijk De Trompe, onder Stekene, aan de grens 
en omtrek, een algemeen gerucht onder het volk 
aangaande erge feiten, waarin zouden betrokken 
zijn een aantal vrouwen en meisjes.

Zekere Zwarte Lisa, geboren te St. Gillis-Waas, 
werd verdacht van die strafbare feiten. Dagelijks 
werd er bestadigd dat in het verdacht huis van 
Zwarte Lisa soms zeer jonge meisjes kwamen, die 
er waarlijk niets te doen hadden.

Nu, onlangs was er twist op De Clinge tusschen 
een juffer van Hulst (Holland), en een van De 
Clinge, zekere H..., die omwille van een Holland- 
schen jongen, elkander hevig in ’t haar zaten en 
elkander betichtten dat ze ook bij Zwarte Lisa 
geweest waren.

Twee mannen van de Rijkswacht, zeer nieuws
gierig van aard, willen daarvan het fijne weten 
en begonnen een onderzoek te Hulst, Oude Cap- 
pelle-Brug, St Jansteen, De Clinge, Stekene en 
St Gillis-Waas. De twee rusiemaaksters werden 
scherp onderhoord en welhaast noemden zij wel 
een twintig van hare soort, die ook bij Zwarte 
Lisa waren geweest. Allen deden bekentenis aan 
de gendarmen.

Een gerucht was verspreid dat er een jong meisje 
te St Pauwels gestorven was, twee te Stekene, 
een in de Heidestraat en een op de wijk Einde- 
kende.

Het parket van Dendermonde werd onmiddelijk 
op de hoogte gebracht van deze feiten. Het kwam 
ter plaats, en bestond uit de heeren procureur des 
koning8 Schramme, onderzoeksrechter Pardoen en 
zijn greffier, en twee wetsgeneesheeren. Het meisje 
van St Pauwels werd ontgraven. •

Den uitslag van dit onderzoek heeft het gerecht 
voor zich geheim gehouden. Het is nochtans ge
bleken dat zij geen natuurlijken dood is gestorven.

Zwarte Lisa is na onderhoor, op bevel van ’t 
parket, door de gendarmerie aangehouden en in 
’t gevang te Dendermonde opgesloten.

Bij eene huiszoeking in het huis van Zwarte 
Lisa hebben de gendarmen allerlei verdacht gereed
schap gevonden.

Die zwarte helleveeg had ook hare krochten te 
Hulst en te Stekene. Op Reecke, bij J. V. B., 
werd huiszoeking gedaan, er werd ook daar ver
dacht gerief aangeslagen. Meer andere bezwarende 
voorwerpen vielen, .de gendarmerie in handen.

Nietegenstaande dat de aangehondene helleveeg 
alles loochende, is het gerecht van Dendeïmonde 
met hun ambgenooten van Middelburg (Holland), 
deze week aan de grens te De Clinge, afgestapt;

Zwarte Lisa giqg tusschen twee Dendermondsché 
gendarmen naar de Hollandsche grens.

Zwarte Lisa werd in de tegenwoordigheid gebracht 
van verscheidene jonge Hollandsche deernen, die 
allen bekenden.

De helleveeg wist niet langer meer van wat hout 
pijlen te maken en eindigde met alles aan de 
rechters te bekennen.

Het schijnt dat het monster schrikkelijk veel 
geld won, vandaar dat haar huisgezin op grooten 
voet leefde.

Ze zal hare verdiende straf niet ontgaan, even- 
fflin hare medeplichtigen.

Het onderzoek wordt druk, in het cabinet van 
héér onderzoeksrechter Pardoen, te Deudermond» 
voortge£et. Andere aanhoudingen worden verwacht.

; ...........—  ) j m —

- B IJ  DE VLA.SBEW ERKERS  

te Bisseghem.

Bij het eindigen van de staking in de vlas- 
nijverheid van het Kortrijksche werd in de drie 
fabrieken van Bisseghem de loon gesteld op 2 fr. 
per uur, weigerden de werklieden en gingen wederom 
staken.

Dinsdag laatst trokken die stakers naar twee 
fabrieken, gingen binnen staken het vuur aan, 
en wilden werken vojr eigen rekebing. Een van 
de bazen had de kraan van de machien afgedraaid. 
De burgemeester wierd ter plaatse geroepen erf 
verscheen met vier gendarmen. De Burgemeester 
vroeg dat de werklieden de fabriek zouden ver
laten. Deze gehoorzaamden seffens. De rust was 
hersteld, maar de staking duurt nog 'voort.

Brand t,e Iugelmunster.

Zaterdag laatst is er braud ontstaan op de hof
stede van Vanneste. Zwingelarij en wagenkot 
brandden plat met geheel den inboedel. Een groote 
hoeveelheid vlas is ook opgebrand.

Schrikkelijke ontploffing van Zondag 

te West-Roosbeke.
Zondag avond rond 6 1/2 ure gingen alle deuren 

en vensters äan ’t ruttelen van den schrikkelijken 
schok. Niemand wist wat er gebeurd was, maar 
elkeen zei dat het eene ontploffing was. Wij heb
ben nog zulke slagen gehoord en zulke daveringen 
gevoeld.

Maandag was het reeds gekend wat en waar 
het was : Een schrikkelijke ontploffing te West- 
Roosbeeke eigenlijk in het Houthulstbosch. Een 
hoop munitie lag daar vergaard, en moet van zelf 
ontploft zijn Er en zijn geene ongelukken.

De slag was zoo geweldig dat hij gehoord 
wierd tot in Tourkouje en Roubaix, en dat hij 
ruiten aan stukken sloeg te Rousselare en te 
Meenen.

STERFGEVAL.

E. H. Joseph Bal, pastoor te Opbrakel is 
overleden, bij was geboren te Melsele den 10 
December 185(3, de achtbare overledene was 
opsteller van het Verklarend woordenboek », 
door J. Bal, uitgegeven te Gent bij SifFer in 1893,

OORLOGSSCHADE

Bericht aan de Geteisterden.
De aandacht der geteisterden wordt bijzon

derlijk getrokken op den inhoud van artikel 
75 der wet van ,25 October 1920, dat luidt 
als volgt :

» Is nietig en zonder uitwerking alle over- 
« eenkomst waarbij de gevolmachtigde, voor 
•* het vertegenwoordigen of bijstaan van eenen 
« geteisterde, van dezen eene vergoeding eischt 
« die vooruit vastgesteld of in verhouding is 
« met het bedrag der schade.

« Daaruit volgt dat de geteisterde die der- 
« gelijke overeenkomst zou geteekend hebben, 
« wettelijk niet verplicht ze na te komen.

De Hoofd,staat.s-Commissaris.

Gemeente EMEL^HEM.
Beweging der Bevolking voor het jaar 1920, 

volgens de registers van den Burgerstand.
Geboorten 78 — Huwelijken 53 — Overlijdens 51. 
Uittredingen inanneh 115, vrouwen 111, samen 226. 
Intredingen mannen 113, vrouwen 118, samen 231.

ZANG- en MUZIEKFEEST.
Zondag 30 Januari zullen de Muziek maatschappij 

« Eendracht en Vooruitgang », en de maatschappij 
«De Kerels», een prachtig ZANG-en MUZIEKFEEST 
geven, tot opbeuring der beiie maatschappijen .

PRIJZEN der PLAATSEN — 2 Fr. 1 Fr.

De Zaal zal openen om 4 L2 u. Bagin om 5
u. stipt.

Brand op Emslghem-Dam.
Vrijdag morgen rond 7 ure is er brand uitge

broken bij Vanneste afkomstig van Ingelmunster, 
herbergier en vlaszwingelaar op Emelghem-Dam, 
herberg « Het Prinsenhof » voorheen bewoond door 
Tilleman.

De brand is ontstaan inde zwingelarij. De juiste 
oorzaak ervan is o ibekend, De pompiers van Iseghem 
Waren seffens ter plaats om te blttsschen.

STADSN IEU W S.
— De Katholieke Kiesbond. •— Afdeeling Bur

gers — wordt bijeengeroepen in algemeene ver
gadering voor den eersten Zondag van Februari, 

nammiddags te 5 ure in de Feestzaal van de 
congregatie. Al de leden worden dringend uitge- 
noodigd. — . Dagorde : Standregels. — Herkiezing 
en aanvulling van het Bestuur. Het aantal bestuur
leden wordt van negen op vijftien gebracht.

) I  « I a  L n  a a m  w x .  1 - ü b
Te dezer gelegenheid wordt een nieuwe oproep 

en een nieuws poging gedaan om alle “Katholieke 
Burgers te vereenigen.

— DINSDAG toekomende 1 FEBRUARI, 
G E Z E L L IG E  B I J E E N K O M S T

voor de Eure- en Wirkende leden der H arm o
nie, met hun huisj/ezin, -in de feestzaal der 
Jongelingen Congregatie. — ’t En is geen 
“ Concert -, maar zal, hopen we, een spoor
slag zijn om de «.MuziekliefUebberij te doen 
aangroeien, ’t Begi|j te 8 ïren , zeer stipt, en 
eindigt te- 10 uren.

Katholieke ïlaaiscle Studiekring.
I)e feestvergadering, op Zondag 16 Januari door 

den Katholieken ^laamsçhejj Studiekring ingericht, 
is prachtig ;geslj,aéd : Wuim/ 600 toehoorders vulden 
de groMe'-tooneelzaal^an-niet Gindenhuis.

De rede van den heer Leo De Raedt was eene 
klare uiteenzetting van het Katholiek Vlaamsch 
Programma. Vlaamsch in het Bestuur, Vlaamsch 
in het onderwijs, Vlaamsch ' in het gerecht en 
Vlaamsch in het leger zijn de vier loopgraven 
die wij, '■Katholieke^Vlatiringèrf moeten innemen en 
overmeesteren. Vlaamsch in het bestuur, waartoe 

' dé hangende wet‘ een eërsie“ stap Ts,'en‘stormach
tige toejuichingen keurden den spreker goed als 
hij zegde dat de Vlaamsche Senatoren, die tegen 
de wet zouden stemmen, daarmee hun doodvonnis 
als politiek man zouden |eèkenen. Vlaamsch in het 
onderwijs, want reeds te lang heb'ben wij een on
derwijs, dat van laag tot hoog verfranscht is, en 
daarbij bewees spreker klaar,'dat zoowel de arbeider 
als de ontwikkelde er belang bij heeft dat de 
Gentsche Hoogeschool vervlaamscht worde. Vlaamsch 
in het gerecht, omdat er niet langer kan geduld 
wortjen dat de Vlaamsche menschen door rechters 
geoordeeld en veroordeeld worden, die hunne taal 
niet verstaan.- Vlaamsch in het leger met gewes
telijke indeeling in Vlaamsche en Waalschö regi
menten. De heer De Raedt sloot zijne rede met 
een oproep voor amnestie die nieuwe toejuichingen 
deed ontstaan.

, . , C, -.. V . ,, V - •- -, % /■/.

Dat die rede ingeslagen was bewees de geest
drift, waarmede de geheele zaal dan ontvoerd het 
lied « Omdat ik Vlaming ben » medezong.

Het tooneelstuk «. Vrij » en da liederen wierden 
wel bpgevoerd,. gretig aanhoord en geestdriftig 
toegejuicht.

De vergadering sloot met « De Vlaamsche Leeuw » 
door de 600 toehoorders uit volle borst gezongen.

Zulke vergaderingen doen waarlijk deugd. Het 
, Vlaamsch bewustzijn is ontwaakt in Iseghem; 
Vooruit nu allen! ten aanval voor de verwezent- 
lijking van onze Vlaamsche eischen. u

Beweging der bevolking volgens de registers van 

den Burgerstand jder Stad Iseghem.

Geboorten man,ien J§* = 3 3 5
vrouwen lo l

Sterfgevallen “ n H5 / =  233

Intredingen "|“ "n 380 =  700

TT.,, mannen 410 D.,
Uittredingen vrouwen # 1  =  841

Nederzetting van pers. 19 mannen __
uit den vreemde 22 vrouwen .

Uitwijking van 78 mannén __
Iseghem n. n. d. vreemde 57 vrouwen

Getal Huwelijken 196
« echtscheidingen f 2 r ■ • ; ! %.

Kinderen gest. ben. I j. “ el. g

mannel. 10
Kinderen gestorv. v. 1 tot 5 j. vrouwelj n<

Huw. tusschen jongm. en jonge dochters — 161. 
» jongmans en weduwen — 8
» weduw. en jonge dochters =  12.
» » weduw. en weduwen =  14.
» » weduw. en gescheiden v. echt. =  1.

INGEZONDEN.
Om klaarte te brengen in alle slach van ver

onderstellingen die in stad de ronde doen, zendt 
ons de Heer Onderpastor Delaere de volgende 
meedeeling :

Binst den oorlog kwamen op zekeren dag bij 
den Heer Joseph Roose-Maes Duitsche soldaten en 
Duitsche werkers. Ze kwamen bij hem te koope 
bieden zoogezeid « allerhande goud- en zilverwerk ». 
’t Waren kelken, heilige vaten en ander kostelijk 
kerkgerief. Passchendaele stond te lezen op ver- 
schillige voorwerpen, ’t Was dus gestolen kerke- 
goed !

Mijnheer Roose verschoot op het eerste oogen- 
bjik, zei dat hij het goed niet wilde koopen, maar 
vroeg daarna om het eens nauwkeurig te mogen 
onderzoeken. Dit wierd toegestaan en ze zouden 
’s avonds beslissing komen halen.

Het kerkegoed werd zorgvuldig weggezet, en 
seffens komt mijnheer Roose naar mijn huis ge- 
loopen. Hij vertelt mij de zaak en vraagt wat er 
te doen staat om best. r

BOEK- en ST EEN DRU KKERIJ

J .  D e  B u s s c h s r e - B o n t s
, Bureel der Galette « DE ISEG H EM N A A R  »

.* * -

. ; f. w<
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Affiçhen 'met plans voor verkoópingen 

Programma’s voor Feestten- :V' 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven*,. Enveloppen 

Spijskaa'rteri, Trouv/brievén, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portrettén, • enz.’

Alle slach van Etiquetten voor Wijnen, 

Likeuren, Chocolat,’ Chicorei, Tabak, enz.

C v a u  P A  P I  K  K  K  N, , Z A  K  K  K  N
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fahtaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

Weten zij integendeel hoeveel zij schuldig 
zijn, dan werken zij hardnekkig om eerst hunne 
schuld af te leggen, en dan hunnen eigen 
rijkdom weer op te bouwen.

Bandieten te Etterbeek bij Brussel.
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Wij zaten op dat oogenblik met eene slechte 

Kommandantur en met nog een veel slechteren 
Rechter !

Ik ga meê naar het huis van Mijnheer Roose 
omdat kerkegoed te zien. Ik onderzoek het, en 
vraag aan Mijnheer Roose alles te willen koopea 
ia mijnen naam. Koopen was' het eenvoudigste en 
het beste, vond ik.

’s Avonds kwamen twee van die mannen terug
— ze eischten 1000 fr. — M. Roose bood 500 fr.
— Ze eischten weerom 1000 fr. — 500 fr. was 
veel te weinig en ze waren met 16 om te deelen.
— Na lang klappen vielen ze te akkoord op 700 fr.

Ik. betaalde de 7:00 fr. en denzelfden avond 
was al dat kerkegoed in mijn huis 

De volgende week kregen Pastoor en Onderpastor 
van Passchendaele hunnen kelk, persoonlijken eigen
dom. Al het overige behield ik hier tot een einde 
na. den wapenstilstand totdat er weerom dienst 
gedaan wierd in Passchendaele.

Daar is het echte, het ware. Bijgevolg, Mijn
heer Roose heeft oprecht eerlijk gehandeld ; Hij 

tpsschanpersoon, ik was kooper. Hij had de 
>, anders niefe. Als er schuld is of Minste,

ze is aan mij !

! Wf tl

Ingezonden.
Heer Uitgever,

Wij lazen in uw blad van 22en dezer dat de 
Vereenigde Borstelfabriekanten protest aanteekenen 
tegen verhooging van den prijs der e'lectrische 
beweegkracht. Wij zijn het ten volle met hen 
eens en kunnen met genoegen mededeelen dat wij 
op 27en December 11.'óndarotaand schrijden stuurden 
aan onze Stadsoverheid (Hopende mede met alle 
nijveraars, dat het Gemeentebestuur in eerstkomede 
zitting aan deze rechtmatige opmerkingen goed 
gevolg zal geven.

Aan de Hooggeachte Ileeren,
Burgemeester en Gemeenteraadsleden.

HooggeachteJ Heeren,

In algemeene vergadering van 27e" dezer is een 
klacht neergelegd door de Schoenfabrikanten die 
»Je Electriciteit äls 'beweegkracht benuttigen. Uit 
de besprekingen is gebleken dat <le manier van 
verhooging voorat verbruik van kracht uitkomt 
op eene onrechtstreeksche belasting ten nadeele 
van enkelen. Daarom werd besloten gezamentlijk 
protest aan te teekeeen tegen deze verhooging.

Hopende, Mijne Heeren, dat de taks op de be
weegkracht in dezelfde verhotiding met alle elektriesch 
verbruik zal gewijzigd worden, bieden wij UEd. 
met onzen voorafgaanden dank, de verzekering onzer 
Hoogachting.

Voor den Bond der Schoenfabrikanten

De Sekretaris, 
Jean Bourgeois.

De Voorzitter, 
Cannière Henri.

DE PLUMEN MAKEN DE VOGEL NIET., en 
het is meestal... VEEL GESCHREEUW EN WEI
NIG WOL. — Wanneer men ü  met veel reklaam 
en schoone beloften overstelpt, om uwe spaarpen
ningen in riaken, waarin geen gedurig toezicht 
mogelijk is, te plaatsen, wendt U vooreerst in alle 
vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, die. ..

3.60 °lo 
4 V

4 1/2 °/°
5 °/o

Verzekerde uitzettingen op

a) Spaarboekjes op zicht aan
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan
c) Kasbons voor 5 jaar aan
d) Grondobligaties 10 jaar aan 

’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koejions, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de

j vi|ojr|eangïte \̂ )prwaarden. ,* . tt :>j I tm

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019.

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
.Gemeenteontvanger,

Vai| den, Bogaefdelaan, 13, Iseghem.

jÏTanJïiminiiliiiifliwwit
Hoofdonderwijzer,

«VI 3 '

Emelghem' 

Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen- 
wóordigd is, kunnen alomgeachte personen 
voor een agentschap aanbieden.

zich
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Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Joseph Verketnpinck, zv. Henricus en Julia 
Vandewalle. — Irene Ypermän, dv. Charles en 
Sylvie Rosselle. — Roger Vanlioutte, zv. Henri 
en Jeanne Mestdagh. — Mariette Vandevyvere, 
dv. Achiel en Valeria Demuynck. — Adolf Van- 
dendriessche, zv. François en Magdalena Vuylsteke.
— Albert George, zv. Constantin en Elisa Nonkel.
— Paul Vandenbroucke, zv. Jules en Clara Moerman.

STERFGEVALLEN :

André Maddens, 10 m. zv. August en Emilie 
Vanhaeverbeke. — Eugeen Vandommele, 9 m. zv. 
Camille; en Emma Bollaert- — Maria Surmont,
1 1/2 j dv. Arthur en Adrienne Neyrinck. — 
Magdalena Dewulf, borstelm. 34 j. echt. Cyriel 
Malisse. — Magdalena ßraekeveld, huish. 20 j. 
echt Odile Depreytere.

HUWELIJKEN :

Adolphe Kerckhof, meubelm. 22 j. en Magdalena 
Vermeulen, borstelm. 28 j.

STAD ISEGHEM 

OUDERDOMSPENSIOEN.
De personen geboren voor en tot 1819 inbe

grepen, zelfs deze die de ouderdomstoelage 
genoten, en die nog geene aanvraag voor ’t nieuw 
pensioen deden gelden, möetén zich zonder 
uitstel aanbieden op

VRIJDAG 4 FEBRUARI 1921
in de Bureelen van ’t Werkloozenfonds in de 
Pélichystraat 29.

De slilderö personen ha dien datum geboren 
moeten zich gedragen naar de voorschriften 
der afflchen.

Het. Stadsbestuur.

, Camiel -It^Wdlaert | W S Ü iS te S

STAD ISEGHEM

Openbaar en kosteloos

B O O M T
gegeven door M. Arthur LAGAStfjLeeraar-te Kortrijk

in de Herberg « HET DAMBERD

léssen over

E E LT

Gentstraat.

30 Juni#ri. -V/Kweek ^ati peer- en

met vrije en gebonden takken - soorten volgens lig

ging - aard van grondden voor handel. Vorming, 

der boomen - snoeïng en

--------------- r N f m

11C? *  Ô  ( i C- f * l i O i > l ‘ »
onderhoudszorgen.

TT TTl

Röqër a m e y e
HAND ELSIN GÉN I EUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERTCÖMPT A6LE
(AC COU N T AN T )

Hij stelt zich ter baschikkingzijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden

II. Opmaking van Balans en van Verlies en 
Winstrekeningen.

III. Toezicht over handelsboeken.

IV. Waarneming van commissariaat in han
delsvennootschappen.

V. Onderzoek en bemiddeling in handeTszalceh.

VI. Vermogensbeheer.

VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 
(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

Gentstraat, n° 21. . 

Donderdag van 2 tot 5 u.

1 . Fransfkh-Vlaamsoh■ Zakwoordenboek met figuur 
’ *p Jijke tiitsjiraak, ïiJWdudende alle in de gewona spreek

taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Frans ehe 
woorden in het Vlaamsch.

Vlaamsché on Franssha samenspraken naar 
een ’klirçltTienden gaiig bewerkt,' met dp- uitspraak 
van her Fransch in het Vlaamsçh verbeeld volgens 
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel, ten ge- 
bruike dçr Vlaamschsprekenden. die verlangen 
Fransch te- lêèren zönder behulp van eenen meester. 
Een boekdeel.

KANTOOR :

SPREEKUREN

Men vraagt
k <t

Gediplomeerde Chauffeur
h  h  5 n  t i= | '  I  I  

fransch en vlaamsch sprekende
=1«

vraagt plaats in iseghem of opiliggende. — Adres 
ten bureele vau ’t blad.

UIT DER HAND TE KOOP. Een goed als nieuw 
DUBBELE PUPITRE in Pich-pin, hoog formaat, 
met TWEE bijgaande HOOGE STOELEN. Inlich
tingen ten bureele van ’t blad.

GROOTHANDEL in MABGAMNNEN
R a y m o n d  M A E S

M arktstraat, 44 , IS E G H E M .  “

BONA
VRAC EN : 

1 2 JCILO,

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS
•wt*

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGEL SCH 

FABRIKAAT

t. De Koningin der Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

.. 1 ?

wonende.ia «Ie,O., L. YROUV^STliAAT. maakt 
eenieder bekerïcT dal ‘ te ' rédenen' van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIj KSTRAAT 
gaat wonen h*>r32j i H ij^evöelt'^fcÖ verder 
aan zijn medeburgers en kUentep aap voor 

het maken van ..... . . .. t. ,

ALLE SLA CH  VAN M EU B E LS , 

het INSTELLEN  en PLA A T SEN  van 

SCHOON E. W INKELUITSTAL'- 'iNGEN

waarvan hij sedert-king eöfto wel-ien alom 
gekende specialiteit. heelt,

W ISSELKOERS.

Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italie
Stockholm
Christiania v
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

■4.46 1/*- 4.^6 1/2 
*2.57 1/2 51.82 1/2 
95.07 1/2 95.57 1/2 
23.'00 0/Ó 25.0'0 0/0 
13.22 1/2- 13.32 1/2 

180 0/0 186 0/0
. 211 1/2 2t5 1/2

48 0/0 52 0/0
290 0/0 294 0/0
247 0/0 251. 0/0
256 0/0 260 0/0

11.65 0/0 11.85 0/0 
17 30 22 50
17ty0 210/0

ÄIÄ.RKTPRIJZEN.
Rousselare. 2 1’ Jan. - Haver, 75 tot 00;, 

p33rdebooQen, 09 tot 00); aar l ipp jlen, 28 àOO | 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,50;" 
koolzaadolie, 230 tot 030; lijnzaadolie, 200 tot 
000; koolzaad 105 tot 00J ; lijnzaad, 110 tot 
00 >; koolaaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
92; sodanitraat, 105.03; ammoniak, 105-000, 
suikerij, tot 00 ; duivenboonen, 00 tot’ 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 14 tot 00.

J.
TE VERKRIJGEN BIJ

De Busschere-Bonte
Rousselarestraat, 95 , ISEGHEM .

leergang voor 
Jlamingen, die 

zonder meester, het Fransch.'verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
na^w^)|rig^^r^^'6r^voudig in het Vlaamsch. verbeeld.
Dif Ltiit 3 deelen.

V e r z a m e l in g  van Br ieven , s m e e k s c h r i f te n ,  a a n 
vragen,, enz.,  it), .het Vlaamsch en Fransch voor de 
bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der 
huisgezinnen. ‘ ‘ ,

De Eng e lsch e  T a a l ,  pr^ctische , leergang voor 
2'elfondarricht ; met figuurlijke uitspraak der En- 
gehche'‘ wb'orden in het Vlaamsch voorgesteld. Dit 
,werk bestaat uit twee deelen.

Vlaamsch-Engelsch Zakwoordenboek, met figuur- 
;lijke uitsgraak,inhoudende alle iade gewone spreek
taal gebruikte woorden.
■ Calleuvaert ’» Woordenboek, alsook Dictionnaires 
Larousse, groote en kleine. ; j ,

S T A D  I S  E G  H E M

Prijskamp op den BILLARD
ter herberg « DRINKHUIS »

bij de Wc THIBAU

Z O N D A  O- 3 0  J a n u a r i  1 9 3 1
om 3  -uren namiddag zeer stipt 

en MAA.lSrnA.Gr 31  J a n u a r i  1 9 3 1  „
fonds.

O p
I

Fr. 
1 5  - 10 .

I  { IflCTl ft- per* *̂n  ̂* . y
lnsehriivmg van heden tot den dag des pryskamps. 

•Men speelt twee tegen twee, aan 40 punten.

]J. B. De; T o m b o la  voor de niet deelnemende inge-,.’ 
schreven zal plaats hébben ’a maandags om 8 uren.

De heeren J. Wolfcarius, L Verduyn en A. Vanwal- 
leghem zullen aan den prijskamp geen deelnemen.

van een schoon , ■

GROOT W O O N H U IS
en Suikereiast

Z É V E N  W O O N H  U I  Z  E N
waaronder de herberg “ De Vlasbloem ,,

eene tweewoonst en meepscli
te EMELGHEM, Vijfwegenstraat

De Notaris I -.0 <CSo**i>©«»i^r, ' te .Iseghem, 
zal openbaar verkoopen,

GEMEENTE EMELGHEM, Vijfwegenstraat.
Dop 1. — Twee W.QO.NHUIZEN^magajijn stalling
siiikerijdroogerij, 3 a.' ’50 ea!. S’AT'nvfmmera

281d, 281f, 282f ex 280a. Boom- en haagprijs 200 fr. 
Gebruikt door Berlamont Cyrille tot 1 Oct. 19ül mit» 
486 fr. en Declerck Téophiei mits 12 te maande.

Koop 2. — WOONHUIS en stalling, groot 1 a. 10 ca. 
Sektie. A ex 280a. Gebruikt door Vannesfo. Elorent, mits 

. 10.50 fr. te maande.
Koop 3. — WOONHUIS groot 65 ca. Sektie A 279g 

ex 280a Gebruikt door Debusschepe Alois, mits 11 fr. 
te maande.

Koop 4. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A. 
279e ex 280a. Gebruikt door Delcourt Louis, mits 11 
fr t<0 maaiiid©

Koop 5. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A.279q 
ex 280a. Gebruikt door'Sabbe Oct. mits 11 fr. te. maande.

Koop 6. — WOONHUIS,'herberg “ Oè ' Vlasbloem » 
stalling en land, groot 4 a. 10 ca. Sektie A. 278L ex 
280a. .Boom* en hp.5gprija J 6 - fr. Gebruikt door Van- 
dekerekhove Maurice, mits 15 fr. te maande.

.Koop 7. — WOONHUIS, en huis in . pninen, groot 
1 a. 40 ca. Sektie A. 283f en 283g ex 283q, gebruikt door 
Vancoille Cam. mits 7.50 'te 'maande. '
'Koop 8. — WOÓNHUIS, groot 1 a. 50ca.- Sektie A. ex 

283q. Gebruikt door Callens Teoph. mits -13 fr- te maande. 
Koop9. — WOONHUIS en land, groot 5 a 80 ca. 
ictie A 3S9q ex- 23iàa ÊXa2ÿJa., Baan- en haagprijs 
fr’. GebVuikt doDr.^ArhefWCaia.-mili 11 fr, te. maande. 

■Kdbp lOi" — WOONmXS ’en land! groot *0 a. 10 ca. 
Sektie A, 289e ex 28Sa 290a. Boom- en haagprijs 10 fr. 
Gebruikt dóbr Ameye Jules, mits 10,50 fr. te maande.

Koop II. — Een pacceel HÖOILAND, 2L a. 90 ca. 
Sektie4 A. 2S7, '291’ ex/2S8i.' ©Sbéuiftt door Berlamont . 
Cyriel, mits 50 fr. 's jaars tot 1 October 1921.

De oorlogSchïwe' wardt med«' verkocht.
Er zullen ganwjwwsgipgen toegestaan worden.

T O E S L A G  op D in g d a % 8  F e b ru a r i  1 9 2 1  .telkens 
om 2 ure namidaskgj^^jsmetgbem in ’T HOP VAN 
COMMERCE, bewoongjgdoor Emiel Vermaete.

De koopers worden vriéndelijk verzocht zich te voor
zien van hun huwelijksboek of een uittreksel hunner 
geboorteakt.
------------------- — I  2 -----------------------

Openbare Verkooping van

Een W O O M UrS m t LA\D
te ISEGHEifl, iVlantenhoek.

De Notaris LS CORBSSlEEt te Iseghem, »al opsnbaar 
verkoop *n :

Een WOONHUIS met aanhoorigheden e? .medegaand» 
tlandr^taindè eft getegênHe Iseghem, M̂ ntehncfèk, groot 
volgens titel 13 aren 6 centiaren, in ’t kadaster bekend 
Sektie D, nummers 66Sbteft 069i Verpicht tot 1 October 
1923. aan Aloys Middens-Debuwcher miti 13,20 fr. te 
te maande. — Verhoogd tot 2050 fr.

‘“’ TOESLAG op Öoivderdag 3 Febraa'ri 1921.
ter herberg « IN SPANJE » bewoond door den heer 
Joseph Van Sieleghem.

OPENBARE ’VERKOOPING 
van een

W O O N H U IS
dienstig, voor Winkel x

staande en gelegen

te ISEGHEM, Brugstraat.

Kantoor van den Notaris IE  C0RBESIER te Iseghem : De fNotaris '

OPENBARE VERKOOPING VAN 

Twee onlangs nieuwe

W O O N H U IZEN
waaronder

de herberg^ De halve Liter „  en landen 

; tfljBMELQHEM, Baronstraat.

KOOP I.
Een WOONHUIS met 'afhankelijkheden, zijnde de 

herberg “ De halve Liter „ en erye, staande en gelegen 
te Emelghem, Baronstraat, in ’t kadaster bekend Sektie 
A n<?'l?f)k en deel van nummer 1851, groot 2 a. 40 cent. 
'̂•jSïwoond door Jufvr. .Elisa Casteleyn, onvergeld, tot
fcn Ie der 3de ■ maand volgende den toeslag.

Verhoogd tot 11.000 fr.
ko op  il. ■.

Een WOONHUIS, mejf afhanklijkhedep en medegaande 
erve, staande 'nevens liet voorgaande, > in ’t kadaster 
bekend Sektie A .n. 185L en deel van n.\185'_, groot 
1 a. 85 cent.

Bewoond door H. Casteleyn-Gregoor, mits 12 fr. per 
maand tot 1 October 1922. Verhoogd-toi 4.000 fr.

■ koop  u i. :
Een perceel LAND, nevèns koop. Il, in ’.t. kailaster

bekend Sektie Ä deel van n. 185‘ , groot 4; U. 7fl cent
Onmiddelijk ingenottreding. Verhoogd tot 725 f r .

KOOP IV.
Een perceel LAND, nevens koop III, in ’t''kadaster

bekend Sektie A deel van n. 1851 , groot 4 a. 90 cent.*.

De Notaris L . 3 ' O o r ' t o a s i e r ,  ‘Verblijvend# 
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 

_ M ,  G l o r i e ,  notaris te Eyne, en met de pleeg- 
Vorrnen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk ver- 
kooppn, .het volgende g|jed j

STAD ISÉGHEM.
Eenige Koop. — Eîti WOJN'tlUH met afhangen 

staafde en . gelegen in de 'Brugstraat, samen groot 1 a.
' 71 ca., gekend op hgt lïadaster sektie A. nummer 180e 

180a, palend of gepaald, hebbende noord, de weduwe 
Charles Verstraete en kinders te Iseghem, west de 
Brugstraat ; oost en zuid Adolf Buyse te I»eghem.

Gebruikt door Jozef Decoutere, zonder pacht.
Zltcl aKe il :

T O E S L A G  V r i jd a g  4  F e b ru a r i  1 9 2 1 ,
om 4 ure zeer stipt, in de: gehoorzaal van- het VRE
DEGERECHT, “ml'-sa ET̂rt, täbe^häm.

Studie van den Notaris Albaric L£ C0RBESIER 

te Iseghem.

OPEN BARE VERKOOPING \NA OPBOD 

van DRIE WELGELEGENE

W O O N H U IZ E N
TE ISEGHEM

Onmiddelijk ingenottreding. Verhoogd tot 700.fr.
KOOP V.

Een perceel LAND, .nevens koop’IV, in 't kadaster- .-
bekend Sektie A deel van n. 185*, groot 5 a. 30- cent- . 

Onmiddelijk ingenottreding. Verhoggd tot 700 fr.

ZITTING .
, • «...'• « ...y

C o r t > 3 s l e r ,  te Iseghem 
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vreder^chter yan-’t kantop,Isegl)eà ,̂,openbaar verkoopen :

Koop Een. — Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
ri^heden te Iseghem, Pater Om.megang3tra.rt,- kadaster 
Sectie A, nummers 643r3 en 64-31. groot 2 A. 25 C. 

öewoond;dpar Alberto; 9I|is, inits IS frjté maande.

Koop T«ree,‘ — Een WOONHUIS met et ve en aanhoo- 
.ruheden te Iseghem, Pater Ommegangstraat, kadaster 
Sectfö A, ùuttimêrs 643s3 en' 64Ïm, groot 2 A. 25 ĉ  

Bewoond door Constant. Reprez, mits 13 fr. maande.

Koop Drie. — Een WOONHUIS met erv.e<;en aanhoo- 
'righe'den Te 'Iseghem, Pater Ommegangstraat’, kadaster 
Sectie A, nummer 643t3 en 64-3n, groot 2 A, 80 Ca 

Bewoond door Gustaaf Dejoaghe, mit3 13 fr. te maande.

EENIGE ZfTOHG : Donrderdag 22 Februari 1921,
om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Iseghem.

J '• l?e kodpèrk worden vârzocàîhjin trpuwboeki6}of uittrek- 
'sèl'van cfen Bur^etstahd meae'te brfefiien.
--- rrvTPTr ■] r i" a— t—sn—  ̂P-- 1------

tv.1 , a t u  S T  R p  O I D A K  E  ist

R a rn b o e r»
S t r o  o  ï  I t e r

E riï el g lifc itr ’ dorp, nr 21

beveelt hem aan voöivhet vermaken van oude 
en het leggen van nieuwe strooidaken, men 
kan bij hem bekome band, roeden» latten, na
gels, draad en wissen dienstig tot het strooidak.

Verzorgd werk en spoedige bediening.

KOOF*

Toesl I ö op Dinsdag i  F lÉ rtófïi92 ir Per ocaasie, een traamkarre en peerdalaam,
om 2 ure ijapjiadag, ter zittingszaal van het Vredegerecht fïbiji'-'Ernest D8V0S'. BrrfgMâat' '2^.'*. 
te Iseghem. ° ’



S T  Foncier do B e lg ip
(BELGISCH GRONDCREDIET)

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, .5, Brussel.

Hypotheekleeningen
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en hei Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder verlies van intresten 
RECHT van door la  Royale Beige, mits eene zeer 

gematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
doen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

n u '  .■ a I- _ /_ gewaarborgd: 1' door ever- 
Obligatien 4 1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algtmeene Spaar- e» Ptntiamkas en het Amortiasementifondl 
van de leening Tan don Onafhankelijken Congostaat bititten.TOor
8,400,000 fnnk van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
hunne teruguetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer 0HER. SA.EY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

VERVOERDIENST.
ERNEST DEVOS, Bruggestraat, 29, Iseghem 

zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
den Maandag, den Donderdag naar Wervick 
en Meenen.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
— (recht op de Marktstraat) —

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen
U U R W E R K E N

voor Heeren en Damen in goud, zilver en nickel 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen
H E R S T E L L I N G E N

van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENINQ worden op vraag gemaakt 

van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WORDTtTEN HUIZE

-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

BOHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

KASTEELSTRAAT, 10

-  I S E G H E M  “

Extra Stout en Jannekens bier
van de Modslbrouwerij Gebroeders Gallebaut, Wieze

- - Bock «six Pilsen. - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

S C H U R F T  EN J IC H T
van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50 fr.depot.
Rhumatism en Flerecyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E le x i t *

De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen Laleman „

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alw aar u itleg en gebruikw ijze u zullen  
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer PL. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmiddel ' PHILIPPART „ 
nebt aangeprezen.

Ka 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
“ PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73.

H U IS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cra vatten, 
Chalet, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spéeialiteit van 

GORSETS Merk H. D B.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek‘ van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

▲lex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

de Pélichystraat, 12, Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

n

SUIKERBAKKERIJ

Y a f )  L a n d e g b e r r )

GRAVINNESTRAAT, 24,

---------- I N G E L M U N S T E R  ----------
OLocolade — lPraliimen 

BIJZONDERE KEUS VAN * 

SCHOONEen F IJN E  GEBAKKEN  
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich| met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Heer C. J. WATTS 

(naarvolgena een foto)

E e n  w o n d e rb a a r g e va l ;
V an het steen genezen 

op 7 6  jarigen  leeftijd
Het is een ware triomf te zien dat levens

gevaarlijke, ingewoekerde ziekten, na vier 
jaar Iijdens, zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. Al kunnen de 
eerste kenteekens niet van ergen aard zijn, 
toch is er niets pijnlijker en gevaarlijker 
dan een volledig ontwikkelde lendenziekte.

« Ik was behept met een vreeselijke pijn 
In den rug en brandende steken in He blaas. 
Ik werd er gansch door in d» war gebracht 
en door een piszwakte verveeld. Op zekere 
oogenblikken leed ik zoodanig dat ik mij 
onmogelijk bukken of in ’t bed omdraaien 
kon. Gedurende maanden verergerde mijn 
toestand steeds, al beproefde ik ook allerlei 
geneesmiddelen, doch te vergeefs. Na vier 
jaar had ik alle hoop op genezing verloren.

« Op zekeren dag hoorde ik over de pillen 
Da Witt voor lenden en blaas spreken ; ik 
schafte mij een doosje als monster aan. Het 
scheen me te verlichten. Na de tweede doos 
werd ik uit de pisblaas van twee leelÿke 
groote steenen en verschillende kleinere, al 
bedekt met scherpkantige kristallen, ver
lost. Dit viel op 30 December 1913, om 6 u. 
's morgens, voor. Ik toonde de steenen aan 
den dokter, die heel verwonderd was dat 
zulks zonder heelkundige bewerking ge- 
’beurd was. »

Dit is de getuigenis van den Heer Watts, 
die op dat oogenblik 76 jaar oud was, en die 
bereid is zijn verklaring in eigen persoon te 
bevestigen aan al degene die zich met hem

in betrekking wild stellen • 62, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februai 1918 schreef de Heer 
Watts :

« Ik ben gelukkig u te kunnen zeggen dat 
ik van mijne vroegere ziekte niets meer 
gewaar geworden ben. Ik dank u hartelijk 
voor de wonderbare genezing die de pillen 
De Witt mij aangebrâcht hebben, niette
genstaande mijn ouderdom van ongeveer 
80 jaar. »

Wie de eerste kenteekens van stoornis in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jicht, heupjicht, 
lumbago, rheumatisme, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de 
andere ziekten te zaaien.

Rug- en rheumatische pijnen, onregelma 
tige werking der darmen, troebel water, 
algeheele zwakte en zwaarmoedigheid, zijn 
de kenteekens die het gevaar aankondigen : 
zorg dan voor een onmiddellijke behan
deling.

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
verfrisschen, reinigen en genezen de lenden 
bij hun rechtstreekschen doortocht. Na
24 ucen verminderen de pijnen en de blauw
achtige tint der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zqn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in bjjna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing. .

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen De Witt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De Witt & O  Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
«orden in alle apotheken in gansch de

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME,Verkrijgen 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De Witt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het dichtsbÿ- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De Witt & C°, 22, rue de la Glaciöre, 
Bruxelles.

13, Marktstraat, WYFFELS, 53, ; Marktstraat;

G . H O E T - A N N E , opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U IS  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. 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 uitgeiezene 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 concurentieên zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ont adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen der Noordstraat, Rousselare.
Er Ie altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHER
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier. 

Bereiding van alle slach van verven voor die w • 
zelve schilderen.

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem  
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZON DER AFGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldho
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 urn

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Dame

ELLEGOEDEREN
-:- Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE .MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

•  •  •  •  •  T ~

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN
BIJ

SjIt. Seynaeve-Huysentruyt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

alle slach van 
schoone en sterke STOVEN

aan zeer voordeelige prijzen

- buiten alle concurentie —

V E L O S
Banden en toebehoorten van alle merken. 

HERSTELLINGEN.
Trouwe en spoedige bediening.

•  •  •  •  •  •

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 5 5 , ISEGHEM

CI GAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verloop in ’t groot en in ’t klein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

Smtoöin-Yanüoiflfflele
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- eo Kioderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEM0EN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 
specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnet 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk -- Dubbel Sterk 
W estm inster Sto ut 

Schot h-ale — JPâle-ale.
Verkoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE 
GARNIEEDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Bkulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.


