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GOEDE VRIJDAG.

t-n deemstren avond lag Jerusalem verzonken... 

rijn wijl beklemmend angst prangt elk rechtschapan hert, 

schuimbekkend, razend, ’t hert vol haat, de joden klonken 

C  o Jesus, vast aan ’t schandig kruis ! Uw smert 

c/icherpt spitser nog hun vinnige tong tot laffer smaad.
I
c/jpotgretig lastren ze U, en durven tergend vragen, —

Herwijl Ge o Heer, ons redt met ’n liefde nooit verzaad... : 

tni ! toon uw almacht die Hemel en aard’ kan schragen,

;0ed eerst uw eigen zelf, Zoon Gods, uit onze hand,

T|ier moogt ge dan voor goed op uwen oorsprong roemen. 

Hgeld hier uwe eer, (kom af van ’t kruis !... of blijf in schand... !
II

<ergeef, o God, Gij hiet me Jesus, ’k blijf ’t me noemen ; 

O c h  Vader, scheld hun kwijt dit hemeltergend kwaad, 

Onm eetbaar is hun zonde, onwetend toch bedreven ;

;gicht thans geen vierschaar op, om hunnen blinden haat ;
n

Om hen kwam ik, Mij ’t Uwer eer ten beste geven...

Zog  schreeuwt men « weg met Hem ! » ..en wijl ’ta l schokten beeft, 

c/jterft Jesus vrij de dood die ons het leven geeft.

Wie die zulk spectakel ziet 

Vergaf dan zijnen vijand niet !

G. B.
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mededinger op de engelsche markt. Met die 
belasting zal Belgie gemakkelijker zijn ware 
kunnen, afzetten in England, en onze borstel- 
nij verheid zou er nog wel goe dagen bij kunnen

DE GOEDE W E E K .
De week vóór Paschen wordt genoemd de 

joede week om des wille van de eindelooze 
[oedheid ons den Zaligmaker bewezen door 
ijn lijden en dood.

Uit de plechtigheden dezer week blijkt hoe 
reffend de Heilige Kerk de lijdensgeschiedenis 
ân den Zaligmaker in gebeden en ceremo- 

ïieen heeft geschikt en uitgedrukt. Viermaal 
n deze week verhalen ons de vier Evangelisten 
hoeveel en wat de Zoon Gods voor ons heeft 
geleden. Op Palmen Zondag wordt de Passie 
volgens den H. Mattheus, op Dinsdag volgens 

[den H Marcus, op Woensdag volgens den 
|H Lucas, en op Vrijdag volgens den H. Joannes 
[gelezen of gezongen.
I In vroegere tijden onthielden de christenen 
[zich gedurende de goede week van allen slave- 
[lijken arbeid, en christene koningen vaardigden 
[wetten uit waardoor gedurende veertien dagen 
[van Palmenzondag tot Beloken Paschen alle 
[rechtbankzittingen verboden werden.

I  Op Palmenzondag doet de H. Kerk Jesus 
[begroeten als Koning. Daarom heeft zij de 
(plechtigheden zoo geschikt dat ze tevens vreugde 
[en droefheid uitdrukken : vreugde wijl ze mede 
[jubelt bij den zegevierenden intocht van Jesus 
[in Jerusalem; droefheid wijl ze vóortdurend 
Ijesus’ lijden en dood herdenkt.

I Witte Donderdag is de plechtige verjaar
dag  van de instelling van het H. Sacrament, 
[van de H. Mis en van het Priesterschap. 
[ Daarom onderbreekt de kerk voor een oogen- 
! blik haar smartkreten over het lijden des Ver- 
I  lossers ; zij bekleed den priester met witte 
I gewaden, zij tooit het altaar met bloemen ; 
[het kruis is met een witten sluier omhuld; 
[ het orgel jubelt ; gedurende het Gloria in 
I  in Exelcis luidden de klokken.
I [ Na het Gloria echter worden de altaarbellen 
Ivervangen door kleppers; de orgels zwijgen 
[en de klokken worden niet meer geluid totdat 
[op Paaschzaterdag zij de blijde mare der 
[ Verrijzenis moeten aankondigen 

I  Goede Vrijdag is de verjaardag van Jesus’ 
[dood Deze dag is uitsluitelijk gewijd aan 
[ het Sacrificie van het kruis. Daarom wordt 
[ het H. Misoffer niet opgedragen ; er is geene 
[ Consecratie ; alleenlijk heeft plaats de nutting 
[van de H. Hostie die den Donderdag'ter aan- 
[ bidding wierd gesteld Op dien dag doen 
I  vele geloovigen den Kruisweg.

De dienst van Zaterdag is de langste van 
[ geheel het jaar en is geheel gewijd aan het 
[ glorievol geheim van de Verrijzenis.

De dienst begint met de wijding van het 
I  nieuw vuur. Dit vuur wordt geslegen uit een 
[ steen en verbeeld het licht en het leven dat 
I  Christus ons brengt De wierook wordt ge-
I  wijdt en verbeeldt de balsem en specerijen 
[ waarmede de HH. Vrouwen het lichaam van
I den Zaligmaker wilden balsemen. Eene kaars 
[met drie armen verbeeldt de drie Goddelijke 
[ Personen in wier naam de geloovigen ge

doopt worden 
[ De Paaschkeers is een symbool van den 

verrezen Christus en brand in alle hoogmissen 
tot O H. Hemel vaartdag 

Na al die wijdingen worden 12 profetien 
gelezen om ons te herinneren aan al hetgeen 
God voor den mensch gedaan heeft.

Daarna heeft de Vontewijding plaats met 
de wijding van het water dat gebruikt wordt 

bij het Doopsel.

Dan volgt de mis met het blijde Alleluia ! 

Alle sçhQOne en indrukwekkende ceremoniën.

Buitenlandsch overzicht
Hoe zal ’t gaan met Duitschland ? Wat gaat 

Duitschland doen? — Dat vraagt alleman n u .— 
Vragen is gemakkelijker dan antwoorden?

’t Zijn er misschien die peizen ’t gaat weer 
oorlog zijn — ’t en doet, daar en is er geen 
sprake van. Waarmee zou Duitschland oorlogen, 
t Ten heeft nu hij lange geen wapens en geen 
voorraad genoeg om het te avonturen tegen 
Frankrijk alleen : ’k late varen tegen al zijn 
verbondenen.

De bezetting is uitgebreid, en zal waarschijn
lijk nog verder gaan. Duitschland en betaald 
niet. W ij vragen ons af hoe het zou kunnen. 
England heeft reeds de wet aangenomen waarbij 
ie Duitsche uitvoer met 50 %  belast wordt. 
Belgie zal hetzelfde doen en Frankrijk wâar- 
schijnelijk ook.

V^el gazetteii luiden triomf, veel menschen 
zijn in den derden hemel : nu gaat Duitsch
land dokken of we gaan pakken.

Lloyd George in een redevoering heeft aan
getoond hoe die maatregel practisch is. De 
duitsche mark staat bijzonder laag, hoe hoog 
ook de loonen zijn, berekend in engelsche ponden 
staan ze verre beneden ’t geen in England en 
elders betaald wordt. Zoo komen de duitsche 
waren veel beterkoop dan gelijk welke andere. 
Om mede te dingen op de wereldmarkt en 
moet de duitsche fabrikant niets anders doen 
iian zorgen dat zijn prijzen een beetje lager 
zijn dan die zijner mededingers, en zoo kan 
hij nog overgroote winsten opstrijken.

Met 50 %  te belasten en zal men de duitsche 
nijverheid niet dood doen, als ’t gouvernement 
iets wil toeleggen, 't En zou geen 50 %  moeten 
geven, ’t ware genoeg entwat te vergoeden om 
aan de duitsche fabrikanten eene eerlijke winst 
te verzekeren.

Duitschland ten andere zal wel met redelijker 
voorstellen optreden, Veronderstel immers dat 
die belasting de duitsche nijverheid te veel 
schade : ze zullen toen liever betalen dan in 
ellende te vergaan.

Schoon geredeneerd, en ’tz ijn  er velen die 
ook met den engelschen Minister meeklappen.

Die' zake en is zoo eenvoudig niet als ze 
eruit ziet,. England heeft schoon klappen : 
’t heeft al zijne fabrieken, al zijne machienen 
en ’t kan op zijn eigen voort ’t kan uitvoeren 
daarbij.

In Belgie en is ’t alzoo niet gelegen. W ij 
zijn grootendeels onze machienen kwijt, en 
moeten spijts alles andere koopen —  wij en 
kunnen ze niet zelf maken omdat er te veel 
vraag is en omdat we nog niet weder ingericht 
en zijn.

Machienen uit England kosten te veel Duitsch
land leverde ze veel beterkoop, maar met de 
nieuwe belasting gaan ze een 50 %  meer 
kosten dat is een derde duurder staan en we 
zullen ten slotte profijt hsbben te gaan koopen 
in England. De engelsche fabrikant gaat zijn 
ware opslaan totdat ze nog een weinig lager 
staat dan de duitsche en hij zal de profijtjes 
opstrijken op onze rekening,

We kunnen daar moeilijk uit.

’t En is nochtans niet al nadeel dat daaraan 
is. Duitschland is ferm genepen, en zal alles 
doen wat mogelijk is om te betalen, ’t zullen 
allichte nieuwe onderhandelingen aan den gang 
zijn.

Een tweede voordeel is voor onze borstelfa
brikanten. Duitschland was voor ons een sterke

winnen.

Gelijk het is met onze plaatselijke nijver
heid, zöo is het ook met menige andere.

t Eu gaat ook maar half tusschen’t Duitsche 
rijk en Beyeren. Het rijk en zou niet beter 
vragen dan de ontwapening rap uit te voeren 
om aan de eischen der Entente te voldoen 
Beyeren integendeel' weigert te ontwapenen. 
Het fijne waarom en weet er nog niemand.

In ’t bezette Duitschland.
De duitschers klagen'over de Belgen die 

hunne huizen bezetten.

Nu de Belgen jin hun land zich nedergezet 
hebben, klagen de duitschers over het groot ge
tal huizen welke |de legeroverheid in beslag heeft 
genomen.

De duitschers hebben voorzeker reden van klagen. 
Ze moeten maar peizen wat ze hier deden van 
1914 tot 18. Geheele huisgezinnen op straat zetten, 
alle gebouwen, kerken, congregatiën, patronagen, 
enz. in beslag nemen en gansch te niet brengen. 
Het kasteel van Iseghem, hovingen en schoon 
park vernietigen en verbranden Duizende menschen 
uitplunderen en bestelen bij dage en bij nachte, 
alles aanslaan en opeischen wat ne mensch zou 
kunnen uitpeizen, en die kerels klagen dan over 
eene bezetting die nog maar en begint. Hoort 
Duitschers klaagt maar al wat gij wilt, de menschen 
van onze gewesten zullen weinig compassie hebben 
met u want zij weten wat zij afgezien hebben 
tijdens de bezetting en zullen ’t nooit vergeten.

Moordaanslag in Spanje 
De moordenaar van M. Dato aangehouden.

Uit Madrid wordt bericht dat de policie een 
anarchist heeft aangehouden, Pedro Mato genaamd. 
22 ja ir oud, geboren te Tarascone. De ellendeling 
heeft bekend de moordenaar te zijn van M. Dato 
en heeft zijn twee medeplichtigen kenbaar gemaakt.

De aanhouding is geschied op de verklaring eener 
vrouw, wonende Alcalastraat, 164, te Madrid.

Toen de policie den arnarchist aanhield werd 
op hem een revolver gevonden. Zijne medeplichti
gen zijn Ramon Casanova, die de side-car voerde 
en Leopold Noblo.

Pedro Mato verklaarde de misdaad te hebben 
gepleegd om verzet aan te teekenen tegen de ge
welddaden en de verdrukkingen waarvan zekere 
elementen het slachtoffer zijn geweest.

Op hem werd eene som van 1000 pesetas ge
vonden en een cheque van 5000 pesetas.

Hoe de misdaad is geschied.
Mato heeft aan de magistraat de volgende ver

klaring gedaan : Ik èn mijne twee gezell n ston
den met onze machienen in den omtrek van de 
Onafhankelijkheidsplaats, toen wij de auto van den 
minister-voorzitter bemerkten Wij reden er achter, 
en toen wij er nevens waren loste ik een 20-tal 
schoten in de richting van M Dato Het tooneel 
duurde niet meer dan ée'n minuut ; vervolgens 
ramen wij zonder verontrust te worden de vlucht 
en kwamen te Cludad Lideal aan.

De bende van Adegem.
Nog een der luitenanten te Knesselare aangehouden.

De bestorming door de gendarmen en politie 
te Adegem den 18 December 1920, waarbij de 
bandiet Mercy 'het leven liet is nog versch in 
het geheugen onzer lezers.

De tweede bandiet, bij Mercy verscholen, werd 
dan bij den brand aan het huis door den rook 
bedwelmd en kon aangehouden worden

Te Lens werd den 3 Maart Jean Buysse van 
Balgerhoeke, aangehouden.

Mercy en Naudts waren de kapiteins ; Jan Buysse 
en Filemon Roelandt, de luitenanten

Men moest nog dieu Roelandt, van Kleit af
komstig, in handen zien te krijgen om heel die 
wreede bende op ’t bankschen te kunnen brengen.

De gendarmen van Aelter waren reeds do >r de 
geheime politie ingelicht dat de 23jarige Roelandt 
zictr nu en dan eens te Knesselare ophield.

Men had ook reeds vernomen dat de kerel lust 
had naar Amerika te gaan. De politie had zijn 
vertrek afgespeurd, jnaar de bandiet verscheen 
niet.

De geheime politie was ook reeds naar Knesselare 
gekomen, doch al zonder uitslag. Filemon had 
zich in tijds uit de voeten gemaakt Nu eens 
was Roelandt te Knesselare, dan sliep hij in de 
logementhuizen, dan in de open lucht Men kon 
hem niet vangen.

Toch bleven de gendarmen niet rusteloos ; over 
eenige dagen was Roelandt bij zijne zus er Marie 
gekomen, vrouw August Van Maldeghem, wiens 
man zich in Amerika bevindt.

Toen de gendarmen er aan het huisje der Zuster/ 
op het Drieselke verschenen, was de vogel File
mon weer gaan vliegen.

Vrijdag waren de gendarmen weer ingelicht ge
worden dat Roelandt bij zijne zuster was. Het 
zou moeilijk zijn hem op zijn nest tö vangenen 
dan nog des nachts. Dat werd een gevaarlijk spel, 
gezien de bandieten altijd met revolvers loopen.

Men zou dus wachten tot in den klaren.

Zaterdag! morgend, om 5 ure, boden de veld
wachter Strobbe van Knesselare en de gendarmen 
De Raeve en Tiset, der brigade van Aelter, zich 
ter woning van Marie Roelandt aan.

Marie Roelandt kwam openen. De veldwachter 
richtte haar het woord toe en vroeg of Filemon 
bij haar niet t’huis was.

Zij antwoordde vlakaf : « Neen en ten andere, 
als gij hem moet hebben, zoekt hem. »

De gendarmen, die reeds voor niets waren ge
komen, zagen ditmaal dat vrouw Roelandt een 
beetje in verlegenheid was en haren broeder Filemon 
van dezen keer wel in het huisje kon zijn.

Gendarmen en veldwachter namen dadelijk een 
flink besluit Op het zoldertrapje klimmen ware 
onzinnig, gezien Roelandt er hen om de beurt kon 
afstampen.

Strobbe nam dus de wacht aan den trap ; de 
gendarm Tiset ging aan de achterdeur staan en 
de gendarm De Rave zou, met een ladder op het 
dak klimmen

De Raeve was spoedig op zijn post. Hij nam 
een paar pannen uit en keek op het zolderke.
’t Was echter speedig tijd dat hij het hoofd binnen
trok ; hij had Roelandt bemerkt en riep « geef u 
over » maar de bandiet lostte een revolverschot.

De Raeve bedacht den toestand en terwijl hij 
een minuut op het dak verbleef, hoorde hij een 
20tal schoten lossen en roepen : « Lafaards, gij
hebt mij nog niet, ik zal u eerst omverschieten ».

Niemand wierd eehter getroffen en de gendarmen 
hielden nieuwe beraadslaging.

Op het schieten was er dadelijk veel volk toe- 
geloopen ; men telefoneerde om hulp uaar de gen
darmerie van Aalter. De heer commandant snelde 
onmiddelijk ter plaats, met de geweren der gen
darmen, men zou het huis belegeren ; revolver- 
kogels zouden den schelm niet verschrikken.

Het volk had reeds een soort van haag gevormd 
en zou, desnoods de gendarmen helpen indien 
Roelandt dierf verschijnen.

Toen de commandant ter plaats was, werden de 
gewerén in orde gebracht en na eene nieuwe 
sommatie « beneden te dalen » begon Roelandt 
nog immer te vuren.

De commandant deed met eenige salvos ant
woorden van uit het keukentje dwars door het 
plafond. Roelandt hield zich koes.

Gendarm De Raeve klom eene tweede maal op 
het dak Men zou het uiterste beproeven om de 
kerel toch levend te vangen want het bad een
voudiger geweest, zooals te Adegem, het huisje in 
brand te steken

Op zeker oogenblik zag De Raeve dat Roelandt 
door het gat uit het dak kwam gekropen. De 
gendarm had zijn geweer in de handen, liet 
Roelandt te voorschijn komen om te vluchten en 
gaf hem dan, van den kolf van zijn geweer eeu 
slag zoodat hij, hals over kop, op den grond 
rolde. Hij had het laddertje niet noodig gehad !

Maar Roelandt was ving als de wind op, doch 
even snel vastgegrepen door de gendarmen. De 
champetter haalde de menotten te voorschijn en 
onder ’t gejuich van de menigte werd de ^uwe 
gevaarlijke bandiet geboeid.

Hij bood geweldigen tegenstand, huilde en tierde 
als een bezetene, doch was .gevangen.

Zijne zuster werd ook in hechtenis genomen.
Zij had geroepen : «Schiet ze maar dood, Filemon,
’t is de champetter met nog twee, en geef u 
over als gij uiet meer kunt. »

Zij werd echter na onderhoor, losgelaten. De 
gendarmen namen het wapen van Roelandt mede.

Hij werd naar het gevang der gendarmerie te 
Aalter overgebracht Men oordeele over de ontroe
ring onder de bevolking der rustige gemeente 
Knesselare, bij zulke dramatische aanhouding in 
den vroegen morgend.

Eene bijzondere melding verdient hier de gen
darm De Raeve, voor zijn kranig gedrag.

Zaterdag namiddag werd Roelandt door de twee 
gendarmen en den veldwachter naar Gent overge
bracht.

Reeds om 3 ure onderging hij in het Gerechts
hof eene eerste ondervraging door den heer onder
zoeksrechter Verwilghen.

Hij werd dan naar de gevangenis der Nieuwe 
Wandeling gebracht, en in « secret » gezet.

Voorzeker zal de aanhouding van Roelandt er 
nog andere uitlokken. De bevolking wordt dringend 
verzocht de rechterlijke politie of de gendarmen 
van alles wat zij weten in te lichten ’t Zal eene' 
verlichting zijn voor de maatschappij als al die 
rakkers onschadelijk zullen gemaakt zijn.



Voor de Bedienden.
lu de 'Kamer heeft de Heer Marek den mi

nister van Arbeid en Nijverheid ondervraagd 
over hetgeen hij voornemens is ten voordeele 
van de bedienden te doen.

Het gebeurt maar zelden dat in de Kamer 
ten bate van de bedienden ingegrepen wordt, 
en toen Dinsdag namiddag de interpellatie Marck 
plaats had, waren er 15 volksvertegenwoordi
gers aanwezig. Men heeft zich ook eenigszins 
met het bediendenvraagstuk beziggehouden, toen 
de heer Wauters zijn grootscheepsch onderzoek 
over de bedienden instelde, en dan was het 
nog uitsluitend om het initiatief van den heer 
Wauters uit den booze te achten.

De verantwoordelijkheid van de nalatigheid 
waarmede de belangen van de bedienden wer
den verzorgd, ligt hoofdzakelijk bij de bedien
den zelf. Het gebrek aan stevige organisatie 
is oorzaak Van hunnen minderwaardigen toe
stand. Zulks werd hier reeds betoogd.

En de heer Wauters, in antwoord op de 
uiteenzetting van den heer Marck, legde den 
vinger op de wonde toen hij zegde :

« Vervolgens hebben wij ons gericht tot de 
syndikale vereenigingen van werknemers. W ij 
hebben 'vastgesteld dat ze er verre van af zijn 
zooveel bedienden te vereenigen als men wel 
zou kunnen denken.

Te Brussel, zijn er op de 35.000 bedienden 
bij handel en nijverheid, ternauwernood 15.000 
gesyndikeerden, verdeeld over de verschillende 

takken, dus 31.7 t. h.

Daar zijn handelsbedienden, bankbedienden, 
notarisklerken en andere. Dat is een reden 
van zwakheid. Da bedienden moeten zich ver
eenigen en handelend optreden. »

Stellig de bedienden hebben over het alge
meen nog niet begrepen dat alleen de vereeniging 
aan hunne rechtmatige eischen voldoening schen
ken zal. Het oogenblik is nochtans gunstig. W ij 
gaan naar het verplichte syndikaat. Het stand
punt van de bedienden zal binnen afzienbaren 
tijd worden opgesteld. Zoo de bedienden wen- 
schen de voordeelen te genieten welke reeds 
door de handarbeiders worden genoten, dan 
moeten zij den weg der organisatie opgaan.

Oorlog aan de Tering.
Het is bewezen dat iedereen groot belang stelt 

in deze maatschappelijke kwesti ■.

De tering is eene besmettelijke ziekte, maar het 
staat ook vast dat die ziekte niet erfelijk is, ’t 
is te zeggen niet onvermijdelijk overgezet wordt 
van de ouders naar ’t kind

De zuigelingen zijn echter zeer blootgesteld aan 
de besmetting, en 3ie besmetting kan daarbij zeer 
moeilijk vastgesteld worden. Zoo komt het maar 
al te dikwijls voor dat de geneesheer te laat komt 
om het kind van de dood te redden.

Er dienen dus maatregelen getroffen te worden, 
om de voortzetting der ziekte te bestrijden door 
de kleinen vroegtijdig van hunne besmette moeders 

af te zónderen.

En om deze kleinen te redden, in het belang der 
gan8che samenleving, zullen de Besturen, de Mu
tualiteiten* verplicht zijn middelen te beramen om 
de zwangere moeders, die aan de tering lijden, op 
te speuren en over kinderkribben te beschikken 
waarin zij de zuigelingen vroegtijdig kunnen af
zonderen, daarenboven zullen zij zich moeten be
kommeren met op den buiten, in de opene lucht, 
gestichten te bouwen, waar die kinderen gezond 

zullen opgroeien.

Onder de leiding van bekwame en verkleefde 
dokters,, met de medehulp van bevoegde en toe- 
genegene verpleegsters tzullen zij kloeke telgen 
worden die het Belgisch ras zullen vermenigvul
digen, in ’t belang van het verwoest vaderland !

Moeders luistert naar onzen raad, spoedt u naar 
de dispensarias die de teringbond met de mede
hulp der provincie tot uwe beschikking stelt. Het 
is beter te voorkomen dan te genezen.

Er bestaan verschillige dispensariums in de pro
vincie waar bevoegde geneesheeren u zullen helpen.

Voor Iseghem en omliggende, kan men zich diens 
aangaande aanbieden te Rousselare, alwaar eene 
bijzondere instelling tegen de longtering is inge

richt. ________ _

Wat er met socialistischen Hoofdman te zijn 
te winnen is.

Een Brusselsch blad laat kennen dat den Heer 
Bertrand, Staatsminister, Volksvertegenwoordiger, 
Schepen gemeenteraadslid, bestuurder in de « Peuple » 
en andere vet betaalde socialistische en Kapita
lisme postjes bekleeden, een jaarlijksch inkomen 
zou hebben van meer dan iu u  duizend franks.

Wat zullen de arme sukkelaars van Socialisten 
aardig kijken als zij dat hooren. Zij die dachten 
dat die socialistische kopstukken ook soms te 
beklagen waren als zij.

Hebben is hebben, en 
krijgen is de kunst !

Kommunistische propagande in België
Huiszoekingen te Brussel.

Daar het parket van Brussel vernomen had dat 
er groote hoeveelheden kommunistische propagan- 
deschriften uit Frankrijk naar Belgie gestuurd 
waren, had het Dinsdag eene huiszoeking bevolen 
in de bureelen van het kommunistisch gazetje 
« l ’Exploité », Kaasmarkt, en in de woning van 
zekere jufvr. Clara Racine, schrijfster der kom
munistische partij in Belgie, Stassartstraat, te Elsene.

In de bureelen van de « Exploité » werden meer 
dan 4000 exemplaren van- dit orgaan in beslag 
genomen, benevens verschillende boeken, die geen 
namen dragen van drukker, schrijver of uitgever.

Bij Clara Racine werd gansch de boekhouding 
van de kommunistische partij in Belgie, de abon- 
nentenlijst van de « Ouvrier communiste », de 
kasboeken, de inschrijvingslijsten en eene lijvige 
briefwisseling in Russische taal gesteld op papier 
met de hoofding « Soviet van Moskou, propagande- 
dienst », in beslag genomen

Clara Racine is eene vreemdelinge Haar vader 
is van Italiaansche, hare moeder van Fransche 
afkomst

De aanhouding van Clara Racine is nog niet 
bevolen.

I Uit de hedendaagsche school der Cinema 
Een jongen van 13 jaar besteeld zijne ouders 

wordt door zijnen vader berispt 

en schiet hem dood II!
In eene kleine gemeente der Limburgsche 

Kempen te Kempst, waar voorheen die zuivere 
goislienstige ou Ie Kempische zeden en gebrui
ken bestonden, die Henri ConsCiense zoo aan
doénlijk in zijne werken beschreven heeft, en 
even juist gelijk in ’t herte van Vlaanderen 
voorheen de oude goede vlaamsche gebruiken 
in eere gehóuden waren, heeft de cinemaschool 
ook binnengedrongen, en met haar de nieuwe 
leerstelsels harer school.

Een jongen van 13 1/2, had bij zijne ouders 
960 fr. gestolen, en was er mede vertrokken. 
Toen dien droeven jongen ’s avonds ’t huis 
kwam, wierd hij streng door zijn vader be
rispt. Hij haalde op eens al de bankbriefjes 
dien hij nog op zak had te voorschijn, en 
wierp ze op den grond. Zijn vader raa,pte ze 
op om ze te tellen. Op eens trekt de knajip 
een revolver uit zijn zak ea sjhiet langs achter 
zijn vader in den rug, dat hij dood viel voor 
zijn voeten.

De jonge bandiet nam de vlucht en wierd 
’s anderendaags in ’t veld aangehouden. Ouders, 
pastop van de cinemas, ’t zijn doorgaans scho
len van verderf.

De Moordenaar van den Spaanschen 

Minister Dato in de Cinemavertooning.

Verleden Zaterdag heeft de moordenaar van 
Minister Dato de Cinematografische vertooning 
bijgewoond die de moordaanslag op Minister 
Dato voorenstelde !!!

Talaat Pacha vermoord 

door een Armeniër.
De moordenaar aangehouden.

Uit Berlijn wordt gemeld dat de groot-vizier 
Talaat Pacha, Dinsdag voormiddag, om 11 ure 
in volle straat, te Charlottenburg vermoord 
werd.

De vrouw van den groot-vizier werd erg 
gekwetst.

De moordenaar, een Amaensche student, 2 l 
jaar oud, werd aangehouden.

Ooggetuigen verklaren dat zij een jongeling 
zagen, die de groot-vizier en zijne gade volgde. 
Op zeker oogenblik naderde hij het koppel, 
tikte op den schouder van Talaat Pacha, die 
zich schielijk omkeerde. Op hetzelfde oogen
blik lostte de student een revolverschot op den 
groot-vizier die in het hoofd getroffen op 
den slag gëdood werd.

Volgens de gazetten had Talaat Pacha de 
ouders van dien jongen vermoord, waarop dezet} 
gezworen had zich te wreken. De duitschers 
hielden dien menschenmoorder van Armenien 
in Berlijn verdoken onder een valschen naam — 
waarlijk de duitschers kunnen daar weinig 
eere van halen als dat zoo is.

TE KORTRIJK
Moordaanslag op drie kloosterlingen.

Dinsdag, rond het middaguur, werd de stad 
Kortrijk in opschudding gebracht door een drie- 
voudigen moordaanslag, gepleegd door een razenden 
kerel, een Gentenaar.

De moordaanslagen werden gepleegd op de Pieter 
Tacklaan. Rond 12 ure heerschte daar een drukke 
beweging van bedienden en werklieden. Er kwamen 
daar ook twee kloosterzusters van Meulebeke voorbij. 
Opeens sprong er een kerel, naar de zusters, sloeg 
een dezer ten gronde en vloekte en tierde als een 
bezetene. Hij trok dan een revolver uit den zak
en schoot in ’t wilde naar de kloosterzusters, die
gelukkig niet getroffen werden. De ten gronde 
geslagen zuster kon uit de handen van den woestaard 
ontsnappen en beide vrouwen namen de vlucht.

Razend en vloekend trok de aanrander verder,
waar hij een Eerw Pater Karmeliet, van het
klooster der Aelbekestraat ontmoette. Hij stormde 
op den kloosterling los, overlaadde dezen met vloe
ken en verwijtingen en nögmaals kwam zijn re
volver te voorschijn. De woesteling loste een schot 
naar den Pater, doch in zijne geweldige opgehitst- 
heid joeg hij den kogel uit de richting en deze trof 
den kerel zelf in zijnen linker knoesel. Hij stortte 
ten gronde. Ooggetuigen en policie snelden toe 
en ontwapenden den gevaarlijken kerel. Deze werd 
naar het gasthuis gevoerd, waar hij ter beschikking 
van het parket gehouden wordt.

De woesteling is zeker Frans Frans, mekaniek- 
werker, geboren te Gent den 2 Januari 1902, en 
er wonende in dé Lammerstraat.

Belangrijke aanhouding te Kortrijk.
Over eenige dagen werd ten nadeele van 

Graaf Marotte de Montaigne, te Leuze-Long- 
champ, Prov. Namen een automobiel gestolen 
van 50 duizend franks. Vermoedens vielen op 
den voerder die verdwenen was. Na opzoeking 
vond men hem bij de Barakken te Meenen. 
Toen hij de politie zag vluchtte hij weg in 
eene herberg en was langs den achterkoer ver
dwenen. Naderhand heeft de politie den dief 
en eenige medeplichtigen ontdekt in eene her
berg te Kortrijk ën ze aangehouden. In de 
stadsgevangenis opgesloten, is de vogel gaan 
vliegen. De andere blijven aangehouden. De 
automobiel is terug gevonden geweest te Gheluwe 
en zal aan den eigenaar terug gegeven worden.

Moord van Wevelghem.
Het onderzoek nopens de moord van De 

Brabandere, vlashandelaar te Wevelghem wordt 
neerstig voortgezet. Men denkt op het goede 
spoor te zijn. ________________

Valsche bankbiljetten van 1000 fr.
Te Bergen werd door de politie vastgesteld 

dat valsche biljetten van 1000 fr. uitgegeven 
waren. Onmiddelijk werden al de parketten 
van Belgie hiervan ingelicht.

Een goudsmid van Kortrijk M. E., wierd 
verdacht. Woensdag werden aldaar 287 goud
stukken van 20 fr. en 41 van 10’ fr. aange- 
slegen. Een persoon die daar binnengekomen 
was wierd afgetast en bevonden met 18 goud

stukken van 20 fr. en 2' van 10 fr. Verders 
werden er ten huize van den goudsmid 3 bank
noten van 1000 fr. gevonden die ze alzoo voor 
zijn go ld o.itviiig. Die valsche bankbiljetten 
dragen de beelttanis van Neptune en dragen 
het handteeken Scacquet. Het papier is veel dikker 
dan die der echte bankbrieveu van 1000 fr.

M. Siccard,
oudstrijder en lid der Kamer van Volksver
tegenwoordigers wordt door het Fransch ge
recht vervolgd wegens oneerlijke trouwbelofte. 
Zijne parlementaire vergoeding wordt door het 
tribunaal aangeslegen.

VE  EIRE GEBRACHT.
Catniel Huysmans heeft te Antwerp an een 

huis gekocht, iti ean aristocratische wijk en 
aan die éóne mooie woning heelt de rijke 
heer Haysinans te minste zooveel geld besteed 
als tien werkm uishuizen zouien kosten.

Het orgaan onzer socialisten bazuint het 
koopje uit dat heer Camiel gedaan heeft, maar 
het vindt het van wege de « burgerbladen 
een armzalig geploeter « over deu kostprijs 
van dit huis... hun gal uit te spuwen (sic I)

Eiwel ! wij meenen dat de “ burgerp'ars >• 
nog veel leeliker konde. doen, bijvoorbeeld, 
met de vraag te stéllen hoeveel daklooze pro
letariërs heer Camiel in zijn nieuw huis gaat 
logeeren ; want voor hem alleen moet zoo’n 
woning toch te groot, een overbodige weelde 
zijn !

Middenstandsbelangen
in West-Vlaanderen.

Z. D)orl. Hoogw. Mgr. de Bisschop van Brugge 
heeft als bestuurders benoemd der werken voor den 
Middenstand :

Tot algemeen bestuurder voor het bisdom Brugge : 
de E. H. Allossery, bestuurder der E. Zusters van 
Liefde (Minnewater), te Brugge.

Tot gewestelijke bestuurders (afdeeling Brugge): 
de E. H. Bostyn, onderpastoor in O .L. Vrouwkerk, 
te Brugge ; afleeling Oostende : de E. H. Bottelier, 
onderpastoor in SS. Pieter en Pauwel, te Oostende; 
afdeeliug-Ghistel : de E.H. De Jonghe, onderpastoor 
te Ghistel ; afdeeliug Thorhout: deE. H De Saegher 
onderpastoor te Thorhouc ; afdeeling Thielt : de
E. H Lauwers, onderpastoor te Thielt ; afdeeliug 
Rousselare : de E. H. Dumortier, onderpastoor in 
St-Michiel, te Rjusselare ; a'deeling Kortrijk : de 
E H Maes, onderpastoor in O. L. Vr., te Kortrijk ; 
afdeeling Avelgem : de E. H. Declerck, onderpastoor, 
te Avelgem ; afdeeling Meenen : de E. H. Van 
Meris, < nderpastoor in St-Vedastus, te Meenen ; 
afdeeling Poperinghe : de E. H. Nicaise, onder
pastoor in O L Vrouw, te Poperinghe ; afdeeling 
Veurne : de E. H. Mnsura,"onderpastoor, te Veurne,

In de laatste dagen heeft de Middenstands
bond van Iseghem en omliggende, bij middel 
van plakbrieven, onze bevolking bekend ge
maakt dat hij, even als de Werklieden- en 
Landbouwersvereenigingen, wil als zelfstandig 
erkend worden.

Het zij mij toegelaten mijne persoonlijke 
zienswijze mede te deelen over de zooveel 
besprokene zelfstandigheid van den Midden
standsbond.

De Middenstandsbond, evenals de Burgers- 
bond, de Boerenbond en Werkliedensyndikaten, 
is eene niet politieke, doch economische in
richting.

In iedere dezer vereenigingen erkent men een 
afzonderlijken stand in de maatschappij. De 
enkelingen uit een bepaalden stand, komen in 
hunne standsvereenigingen, niet om den eenen 
den anderen stand te bevechten of klassen
strijd te voeren, doch, alleenlijk om hunne 
leden op hunne plichten te wijzen tegenover 
zich zelf, tegenover hun stand, en tegenover 
de maatschappij.

Al deze economische inrichtingen worden 
bestuurd door mannen uit hun eigen stand of 
vertrouwelijke personen en zijn onafhankelijk 
van gelijk wie buiten hunne vereeniging staat.
— Ze zijn zelfstandig op economisch gebied.

Om verbetering te kunnen bekomen elk voor 
zijn eigen stand zal het meestal noodig zijn 
steun te zoeken bij de openbare besturen. Hoe 
een doalmatig steun verzekerd ? Door stands- 
vertegenwoordiging.

Dus nevens de stoffelijke belangen komen 
noodzakelijker of natuurlijker wijze politieke 
belangen. De standsorganisaties hebben de 
noodiakelijkheid ervan ingezien en hebben, 
nevens hunne economische, .eene politieke in
richting gesticht.

Hier ter stede draagt deze politieke inrichting 
de naam van Algemeene Katholieken Kiezers- 
boni Alle kathilieke kiezers zonder onder
scheid van rang of stand, kunnen, en zouden 
er moeten deel van maken.

Het doel van den Kiezersbond kan- men in 
twee woorden samenvatten : het verdedigen
van Godsdienstige- en stoffelijke belangen.

Godsdienstige belangen zijn voor de alge
meenheid, dezelfde Ze kunnen en moeten 
verdedigd worden door alwie de naam draagt 
of wil dragen van katholiek, gelijk tot welken 
stand hij behoore. Niet een katholieke Iseghem- 
naar mag hieraan te kort komen. — ’t Is een 
strenge plicht.

Stoffelijke belangen zijn niet zooals de Gods
dienstige, van algemeenen aard, zij verschillen 
van stand tot stand.

Een en dezelfde persoon zal onmogelijk al 
de standen voldoende kunnen vertegenwoordi
gen ’t Is noodzakelijk dat ieder stand zijne 
vertegenwoordigers vrijelijk zelf kieze.

Om standvertegenwoordiging te verzekeren 
wierd onze kiesbond onderverdeeld in verschil
lige afdeelingen, eene voor burgers, eene voor 
landbouwers en eene voor werklieden.

Hoe wordt er gewerkt ?

In den Algemeenen Kiezersbond bespreken 
de afgeveerdigen uit ieder afdeeling de Gods
dienstige belangen.

Met de aanstaande gemeenteverkiezing scha
ren de verschillige aangesloten afdeelingen zich 
samen en zullen hunne gezamentlijke Gods
dienstige belangen verdédigen op eene katholieke 
standslijst.

Het bestuur van den Algemeenen Kiesbond, 
bekend met de inzichten van de leden uit iedere 
afdeeling, bepaalt het getal kandidaten voor 
iederen stand.

’t Is nu aan iedere afdeeling te zorgen voor 
zijne kandidaten.

In de laatste tijden is hier ter stede een 
economische Middenstandsbond tot stand ge
komen leder weldenkend man moet deze in
richting symphatisch begroeten. Flinke en 
bekwame leiders hebben op korten tijd de 
middenstanders, de langst onvereenigd gebleven 
aller standen, weten te overtuigen van de 
dringende noodzakelijkheid der vereeniging, 
willen ze hun stand voor den ondergang 
benoeden.

Harde werkers hebben in hun midden, zieken
troost, verzekeringen, engelsche lessen enz. tot 
stand gebracht, vele nuttige instellingen liggen 
reeds ter studie zooals kredietkas, den m id
denstand zo"o noodig.

Evenals bij andere standsinrichtingen, voelt 
men hier behoefte aan een politieke inrichting. 
Welke richting zal hier genomen worden ? 
’t Zij mij toe gelaten een oogslag te werpen 
in hun midden

Op ongeveer 400 leden zijn nagenoeg 385 
ervan voorbeeldige katholieken. Een schoon 
getal maken deel vaa den Katholieken Kiesbond 
(afdeeling burgers) en zijn in het bestuur door 
vijf hunner leden vertegenwoordigd.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de katholieke 
politiek gevolgd worden.

Niet een katholieke middenstander mag aan 
zijne plicht te kort komen.

Schaart u rond het katholiek vaandel, en 
laat ons als één man ten strijde trekken tegen 
de partij van ongeloof en wanorde.

Daarom katholieke middenstanders vraagt om 
nevens uwen economischen bond eene katho
lieke kiesbond te stichten, in aansluiting met 
den Algemeenen Kiesbond.

Doet zooals de Burgers, de Landbouwers, 
en de Werklieden, kiest onder de leden van 
uwen kiesbond een eigerr bestuur, zendt uwe 
afgeveerdiging naar den Algemeenen Kiesbond.

In uwen kiesbond (afdeeling middenstanders) 
kunt ge zelfstandig uwe belangen bespreken 
en uwe kandidaten kiezen (onder vorm van 
Poll), voor de aanstaande gemeenteverkie
zingen.

Onverschillig wie de personen zouden zijn, 
uwe kandidaten, onder deze waarborg, door 
u gekozen, zullen aanveerd worden.

Op dees weg ingaande durf ik verzekeren 
dat de Middenstandsbond van Iseghem en 
omliggende door iedereen zal zelfstandig erkend 
worden op economisch en politiek gebied.

Overtuigd dat deze korte wenken zullen 
klaarte brengen in zake politieke werking, durf 
ik hopen dat ook de katholieke Middenstand, 
te samen met de andere standen, zal mede 
helpen om het katholiek programma te verde
digen, zonder daarom iets te moeten verwaar- 
loozen van onze stoffelijke belanden.

De partij van wanorde alleen, zal alle 
zelfstandigheid verachten.

A lfons  De J a n .

Muiiitie-depots tijdens den oorlog.
te Iseghem en omliggende frontgewesten.

Tijdens den oorlog van 1914-18 wierd er door 
de Duitschers te Iseghem een grooten munitie-depot 
gemaakt op de gronden van' de wel Edele familie 
Gilles de Pelichy. Zij gebruikten daartoe de 
landen en meerschen van ’fc Neerhof van ’t Kasteel 
voorheen bewoond door Martin Rebry en kinders 
en nu gebruikt door Henri Naert-Rebry. ,

In het schoone beukenpark lag er ook veel 
schietvoorraad, en wierd ook aldaar eene houtza
gerij, timmer en schrijnwerkerij opgericht. Op de 
landen van aan ’t park tot aan de herberg « De 
Tien Minuten » lagen groote stapels nette- en 
stekkerdraad, ciment, kalk, hout- en ijzerwerk, 
nagels, enz...

Den 16 October 1918 toen de Duitschers zagen 
dat zij alles moesten achterlaten, staken zij die 
groote stapels in brand, en schoten met daartoe 
speciaal gemaakte geweren met vuurkogels geladen, 
de munitie in brand, of tot ontploffing. De brand 
was zeer geweldig en ’t vuur zeer groot, Zwarte 
rookwolken van de stapels terrepapier stegen de 
lucht in en ’t was waarlijk een akelig schouwspel 
om zien. De brand duurde verschillige weken.

De beukenboomen namen ook vuur, de hofstede 
het Neerhof brandde af ten gronde men vreesde 
zelfs dat het zou overzetten tot in de Stad van 
Iseghem. De ontploffingen waren geweldig en men 
hoorde ze tot op verren afstand. Oostwaarts Iseghem 
had men van verre den brand opgemerkt, In de 
zomer van ’tjaar 1919 toen de franschen reeds de 
kampen bezet hadden wierd men nog altijd die 
brandreuk gewaar die in de neus sloeg als men langs 
daar voorbijging. In ’t park van het kasteel waren 
bijna al de boomen beschadigd en ’t heeft gansch 
moeten uitgeroeid worden.

Dit groot pionierenpark was in verbinding met 
de loskaai van de statie door de hoving van’t kasteel 
met een tramlijn die van daar dwars door ’t laud 
naar'Lendelede, Wiukel St Eloi enz. reed. Ook 
was ; er eene verbinding met de ijzerenweglijnen 
langs den achterhof van ’t kasteel en « De Tien 
Minuten » tot op het land over de kalsijde aan 
ae wijk Zevecote. Het munitiepark besloeg omtrent
18 Hectaren land.

Het was ook te dien tijde dat er een nieuwe 
platte brug geleid wierd over de vaart, de Mandel- 
brug wierd verbreedt aan Emelghem en eenen 
grooten boulevard wierd aangeleid aan de Emelghem- 
straat. Dien boulevard wierd gemaakt door de 
Italiaansche krijgsgevangenen die opgesloten waren 
in de kasteelen van de Heeren Vanden Bogaerde 
aan de Mol. Dit is de reden waarom bij onze be
volking dezen boulevard genoemd wordt, Boulevard 
des Italiens.

De gemeenten Ardoye, Rumbeke, Beythem, Staden, 
Ledeghem, Boesinghe, Meenen en Moorslede (Koe
koek) hadden ook zulke Munitie-depots. Uit die 
verschillende depots werden er van December 1919 
tot in den loop van ’t jaar 1920, meer dan J 9 
millioeu kilos verschillige munitie vervoerd of ver
handeld.



Er blijft er toch nog altijd achter, en ’t is dat 
die zoo gevaarlijk is bijzonderlijk voor die dwaze 
menschen die daar altijd willen aan werken.

STADSNIEUWS.
Morgen Zondag vóór en na den noen in het 

Gildenhuis poll voorde werklieden-kandidaten. — 
Alle werklieden-kiezers, mannen en vrouwen, ' 
aangesloten bij eene werkliedenvereeniging van 
ons gildenhuis worden dringend verzocht deel 
te nemen aan den poll. — In den namiddag 
na de Vespers, bijzondere vergadering voor de 
vrouwen, waar eene Iseghemsche vrouw zal 
spreken. -

—  De afdeeling Burgers uit den Katholieken 
Kiesbond zal hare kandidaten aanduiden door 
een poll die zal gehouden worden op Beloken 
Paschen. De Heeren Eugène Carpentier en Emile 
Dierick aan veerden geene nieuwe Kandidatuur 
voor de gemeentekiezingen ; dit om gezond

heidsredenen.

De Iseghemnaar houdt er aan om die Heeren 
te danken voor het onschatbaar werk dat zij 
verrichtten en voor de groote diensten die zij 
aan de stad en de katholieke partij en de 
bevolking van Iseghem bewezen hebben. W ij 
zullen bij gelegenheid nog wel spreken over het 
wijs bestuur van Burgemeester Carpentier.

— Op tweeden Paaschdag ’s namiddags te 4 
uur in de Feestzaal van de Congregatie alge
meene vergadering voor de vrou wen-kiezers 
uit de Burgerij. De gemeentekiezing'is aanstaande; 
de vrouwen-kiezers behooren ingelicht te zijn 
over hunne rechten en hunne plichten. Daarom 
worden alle vrouwen-kiezers dringend uitge
noodigd tot deze vergadering. De vrouwen 
spelen eene groote rol in de maatschappij ; zij 
komen nu ook het katholiek leger versterken 
in de politiek.

Alle vrouwen-kiezers uit de Burgerij . naar 

deze vergadering !

Brand aan de Boschmolens.

Tusschen Vrijdag en Zaterdag nacht rond 12 
ure is er brand ontstaan bij Aug. De Brabandere- 
Desmet vlaszwingelaar, wijk Boschmolens.

De vlasschuur is ten gronde afgebrand. Het 
was een schoon, groot en kloek gebouw over 
omtrent 15 jaar gemaakt. De pompiers van 
Iseghem hebben de nabijstaande gebouwen ge
vrijwaard. De brand wordt aan kwaadwilligaards 
toegeschreven. Het gebouw alleen is verzekerd 
en niet het vlas der eigenaars — vele vlas 
was aldaar ook verborgen van andere koopmans 
die het deden uitzwingelen in'de fabriek.

De stoómvlaszwingelarij Debrabandere-Desmet 
is de oudste van Iseghem. Zij wierd in de 
jaren 1860 gebouwd.

Avondfeest V. 0. S. van Iseghem.
Het avondfeest die den bond der V. O. S 

van Rousselare gegeven heeft is zeer wel ge
lukt.

De opbrengst voor de oorlogsweezen was 
groot dank de burgers van Iseghem die ’t werk 
ondersteunden. Ook wierd eenen algemeenen 
dank gezeid door den voorzitter van den Bor.a 
aan gevers en medewerkers.

Het was 12 ure toen het feest eindigde in 
orde en tevredenheid.

Bericht aan de Winkeliers.

Op morgen Zondag 20 Maart om 4 ure na
middag is er groote algemeene vergadering 
voor den Bond der Winkeliers, lokaal Café 
Royal, Nieuwstraat. Al de leden worden dringend 
verzocht tegenwoordig te zijn.

Benevens de Sunlicht zeep, Waschpoeder Vigor, 
Vermicelle, Bloem, Couque Royal, Chocolade, 
Bruine zeep die reeds gekocht zijn zal men 
ook aanbieden : Maïs, Vitsen, duiveboonen, koffie, 
kaas, vleeschdozen, melkdozen, rozijnen, ko
renten, enz.

De winkeliers die in den bond nog niet in
geschreven zijn, hebben vrijen toegang tot de 
vergadering.

Winkeliers wilt gij voordeelig koopen komt 
in den Bond der Winkeliers.

Het Bestuur.

Mekanieke Zagerij Houthulst
zaagt op alle grootte, eiken, beuken, Canada, 
Olms, Sperren, aan genadige prijzen.

Groote hoeveelheden sperre persen en eiken 
staken t,e koop. Zich te wenden bij J. 0ELSART, 
Houthandelaar, Watermael bij Brussel.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Ghislaine Geldhof, dv. Joseph en Elisa De- 
blauwe. — Julien Corteville, zv. Eugène en 
Prudence Verhelst. —  Jeanne Cajttebeke, dv. 
Ernest en Marie Masschelein. — Irma Vanneste, 
dv. Carolus en Julia Valcke. — André Strobbe, 
zv. Charles en Rosalia Vansteenkiste.

STERFGEVALLEN :

Remigius Verhaeghe, bakker, 61 j. echt. 
Romanié Huysman.

IEDER HUISKEN HEEFT ZIJN KRUISKEN... 
maar.. DE VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER 
VAN DEN PORCE LEIN WINKEL . zegt gij die 
een spaarpotje bezit, en om redelijke intresten 
en eene verzekerde plaatsing te vinden wendt 
U in volle vertrouwen tot onze agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/0
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 7 °
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

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

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiêle zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.

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,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alorageachte personen zich 
voor eeu agentschap aanbieden.

UWE BRANDVERZEKERINGEN

zijn niet mser in regel !!
Zoo gij het bedrag uwèr polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwe eigendommen : gebouwen, meubels, 
enz... zijn nu minstens driemaal meer waard dan 
in 1914 Wilt gij, bij ongeval of brandramp, 
geene aanzienlijke schade ondergaan neemt dan 
eene bij verzekering voor die meerwaarde door 
bemiddeling van :

J. Verfaillie, Kruisstraat, I ISEGHSM
HOOFDAGENT VAN 

M E R C A T O R  ™ —

Naaml. Vennootschap, Kapitaal 5 000 .000  frs .

Eerste Vlaamsche alg. Verzekeringsmaatschappij
Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde.
Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht.

AFDEELINGEN :

BRAND : Nijverheids en gewone risico’s
ONGEVALLEN : Persoonlijke verzekering, dienst

boden, paarden en voertuigen, auto’s, breken van 
spiegelruiten, glasruimen, enz. Burgerl. verantw. 
jegens derden, landbouwverzekering, gezamentlij ke 
verzekeringen.

Leven : Zeer gunstige tarieven. Volkomen ze
kerheid, Levensverzekering is nu de beste voor
zorg voor zich en zijne kinderen.

Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 
met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

SPAARKAS : « Mercator » betaalt voor geld, dat 
onmiddelijk terugbetaalbaar is 3,60 %  ; voor geld 
op 2 jaar 4 %  en voor geld op 5 jaar, 4,50 °/0. 
De Maatschappij neemt de belasting op zich.

Gij vooral, die U een eigen huis zoudet willen 
koopen, maar niet genoeg geld bezit, wilt gij dit 
geld voordeelig vinden ? wendt U tot

M E R C A T O R

GROOTHANDE L  in M A B 6A B IN N E N
R a y m o n d  M A E S

Marktstraat,  44, ISEGHEM. “

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

[FABRIKAAT

AXA
De Koningin der iVIargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA

B0NA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Met Paschen en ’t naderen der lente
zullen vele menschen hun huizen schilderen en 
witten

1° ’t is nog zoo gezond
2° ’t is nog zoo aangenaam.

3° ’t is de deugd voor binnen en buiten ’t huis.
Menschen gebruikt goede verf vau zuiver lijn-

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
zelfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
't is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6 , alsook Meu- 
belpapier, enz. K ik zeg het voort.

ZONDAG 3 APRIL, om 2 ure namiddag GROOT 
MUZIEKCONCERT te Doornijk. Men zal er het 
beroemd mmstrvark uitvoëïen Les Béatitudes 
van César Franck. De medewerking van verschillige 
befaamde kunstenaars zal bijbrengen tot het grootsch 
opvoeren van dit wereldberoemd meesterwerk. Alle 
liefhebbers van schoon muziek zullen dien dag 
te Doornik zijn.

Ro GER AMEYE
HANDELSINGÉNIEUR,

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

EXPERT-COMPTABLE
(ACüOU.MTAiNT)

Hij stelt zich ter beschikking zijner 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 handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat. n° 21.
SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach vaa MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WiNDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.
SP Œ D IG K  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D ï  P È L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,  | § £ Q | ^ £ | ^ |
'Vecht over St Hiloniuskerk

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onraogelijkT

Uitwisseling der Obligatien der 

“ KA.S D ER  EIGEN AARS „
De nog in omloop blijvende obligatien der 

« Kas der Eigenaars » mogen van heden af, 
vernieuwd worden, door bevoorrechte aandeelen 
in de bureelen van den algemeenen agent.

Mijnheer OMER SAEY,
1, St-Jorisstraat, Kortrijk.

EEN GOEDE RAA0 ! Indien gij aan Hoofd
en scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende tand
pijn, Rhumatiek of Grippe aangetast zijt, en dat 
tot hiertoe niet een geneesmiddel u ervan heeft 
kunnen ontslagen, neemt zonder aarzelen de M0- 
N0P0EDEKS en gij zult spoedig en volkomen 
genezen zijn. Te koop in doozen van 1,75 fr. 
en 3 00 fr te Iseghem bij de Apothekers Wyffels, 
Verhamme, Laleman en in alle aphotheken.

M A RK T PR IJZEN .
Rousselare. lo Maart — Haver, 70 tot 000

peerdebooueu, 70 tot 000 ; aardappelen, 25 à 00 
Boter 15 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,37 
koolzaadolie, 250 tot 000; lijnzaadolie, 190 tot 
000; koolzaad 85 tot 000; lijnzaad, 81 tot 
00 koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 112 ; ammoniak, 115-000,
suikerij, 72 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi. 20 tot 00; strooi, 12 tot 00.

Markt van Iseghem. — 19 Maart 1921. 

Boter de kilo 14 à 15 fr. — Eieren 0.35 c.

T e  k o o p  als nieuw 2 electrieke 
Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 volts, 5
paarden, 1200 toeren. Compleet gewaarborgd 

fr. 2500 ieder.

Zich te wenden Trapstraat, 18, Sotteghem.

Studie van den Notaris BAERT te MEULEBEKE. 

Uit ter hand te koopen

Veel en welbeloyend HOFSTEDEKEN
wel geschikt voor handel 

en 2 Ha. land te RUMBEKE, Wijk « Armoede ».

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

O P E N B A R E  V ERK O O PIN G  

van

Nieuwe Stoom Borstelfabriek 
te ISEGHEM, Rousselarestr.

groot 4 Ca. Secte D. ex n° 10081, met al de roe
rende en draaiende werken geprezen 26.100 frs.

(Moteur 20 peerdenkracht, dynamo, waterketel, 
boormolens, toupie, draaibank, zagen schaafma- 
chien, vylstaken, transmissiën.

Gebruikt door M. Fr. Kmnckemallie. — Hand
slag met de geldtelling.

E E J P f i a - B  Z I X O A O  :

OINSOAG 29 MAART 1921, om 2 1/2 namiddag
te Rousselare, ter herberg « DEN ZALM » Groote 
Markt.

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE 
te Iseghem.

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  

van drie

WER KMA NS- WONINGEN
gelegen te ISE GHEM.

I. Een WOONHUIS met 70 m2 erve, Ameyestraat, 
bewoond door SyWain Vercruyse mits 15 fr. per maand.

II. Een WOONHUIS met 70 m2 erve, Krekelmote- 
straat, bewoond door Bruno Kesteloot, mits 15.50 fr.

III. Een WOONHUIS met 56 m2 erve, Krekelmote- 
straat, bewoond door Lucie Dumortier, mits 15.50 fr.

1/2 0/0 Instelpenning — Samenvoeging. 

Zittingen :
INSTEL : Vrijdag 1 April 1921,
OVERSLAS : Vrijdag 16 April 1921. telkens om

3 ure, zeer stipt, in het Vredegerecht te Iseghem.

Ambt van den Notaris VAN DE MOORTELE, 
te Iseghem.

Openbare VERPACHTING
ten verzoeke van het Armbestuur van Emelghem, 

der goederen aldaar gelegen

1° Een HOFSTEDEKEN, groot omtrent 2 Ha. 
26 a. en 36 ca., gebruikt door Henri Buyse.

2° Een HOFSTEDEKEN, groot 3 Ha. 80 aren
54 cent. gebruikt door Charles Buyse.

3° Eene PARTIJ ZAAILAND groot 24 aren 55 ca.

eu 4° Eene partij ZAAILAND, groot 24 a. 55 ca.
beide gebruikt door Petrus Nollet.

WOENSDAG 23 MAART 1921, om 3 ure stipt
in het GEMEENTEHUIS te Emelghem.

De pachttermijn van 9 jaren legint met 
1 Oktoler 1921.

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE
te Iseghem.

De Notaris VANDE MOORTELE zal openbaarlijk
verkoopen

STAD ISEGHEM. — Steenweg naar Rousselare.

Eenige Koop.

Een WOONHUIS
met Werkwinkel en 610 m* erve,

kad. Sektie D nummers 134i, 134k en 1341, palende 
noord da kinders Roelens, oost M. Devisschere, zuid 
de Rousselarestraat en west de erven Roelandt.

Bewoond door de kinders De Forche tot 1 Mei a. en 
onvergeld.

Ingesteld 16.800 fr.

O VERSLAG Dinsdag 22 Maart 1921, om 2 ure
(3 ure) in het VREDEGERECHT te Iseghem.

O P E N B A R E  V ERK O O PIN G  

van een

HANDELSHUIS
gelegen te

ISEGHEM, Mandelstraat, 8.
De Notaris B v e r b l i j v e n d e  te Kor* 

trijk, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, 
openbaarlijk verkoopen, het volgende goed :

STAD ISEGHEM.

Eon WOONHUIS met afhang en dienstig voor winkel, 
staande en gelegen in de Mandelstraat, 8, samen groot 
1 a. 19 ca., gekend op het kadaster Sektie D, nummer 
877e2, palende noord aan Leon Ghek.ere te Iseghem ; 
oost Pieter Onraet, te Iseghem ; zuid Emile Vandom- 
mele-Vierstraete te Iseghem, en west de Mandelstraat. 

Bewoond door den eigenaar Charles Depovere 
Gebruik met geldtelling.

Z I T T I N G E N  :
INSTEL : Vrijdag 25 Maart 1921.
OVERSLAG : Vrijdag 8 April 1921 telkens om 3 

uren (4 ure stipt) namiddag, in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht " IN DEN HERT» Marktstraat, te Iseghem

GRÉDI T  FONCIER D ’ A N V E R S
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 00 0 .000

Spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 O/o. 4.25 0/0 en 4.50 O/o, vrij m  lasten
D E PO T RE K EN IN G EN  A AN  Z E E R  VOORDEELIGE VOORWAARDEN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 “/» — Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %.
— Alles vrij van bankloon. —

AANKOOP en VERKOOP ydü Flasch, Silbisch ea Arrikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men Ie komen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VE RH A M M E te Iseghem. 

Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,
Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach vau MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

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

Creflil Foncier ds Bel im
(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

Hypotheekleningen ^e?Lvau^n% vde;
voorafgaandelijke kosten om het koopeu van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder verlies va,h intresten 
RECHT van door La Royale Belge, mita eene zeer 

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

• I I gewaarborgd : 1° door ever- Obligatien 4 1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2“ door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
van de leening van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor 
8,400,000 frank van die obligation.

Zij mogen een a lle rb e s te  geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OfffER SAfîïTj Wisselaar^ 1? St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

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

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van 

CORSETS Merk H. D B.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
yan de MoMbroiiwerij Gebroeders Galleùaut, Wieze

- - ' R o o i t  e n  P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurenlie.

SUIKER BAKKERIJ

Y af) LafjdeQbetp
GEAVINNESTRAAT, 24,

----------  I N G E L M U N S T E R  ----------
O h o c o l a d e  —  J P r a l i n n e n  

BIJZONDEBE KEUS VAN

SCHOONE en F IJN E  GE B AKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten

Voortverkoop in 't groot van Suikerbakkerartikels

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

APÖTHEEK-DROGERIJ

F L O R E N T

Iialemaû-Ghekiepe
BRUGSTRAAT, 2 ic c r u c n / l

(Rechtover de Gendarmerie) IO C u  n  C lil •

ALLEEHANDE

Binnen- en Buitenlandsche Specialiteiten

Gliemisene F>ro-liiltteji

D R O G E R IJ -  E N  T O I L E T A R T IK E L E N .

Herstellen van Pianos

en akkoordstellen derzelfde.
De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor

den bij deze bericht, dat alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in 
volle vertrouwen kan gedaau worden door

Ik gelast mij ook met het polieren, kuisschen en in 
’t nieuw zetten van schoone meubels en oudheden.

GUSTAF DEGKEZELLE & O16 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Doctor H. Van Quaethem 
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

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 : gaiochen, 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.

I e

Gentstraat, 41 , ISE Jr HEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

G O ED E E N  T R O U W E  B E D IE N IN G .

ENGELSCHE PASTEIBAKKERIJ
O P E N IN G

eener welingerichte BROOD- en PASTEIBAKKERIJ
bij

G E O R G E S  B A R B I E R
Kruisstraat, 35, ISEGHEM.

ALLERFIJNSTE BROOD- en KOEKEBROOD

FRANSCHBROOD,

KOEKEN en PISTOLETS op AANBEVELING

Verkoop in ’t groot en in 't klein 

van alle slach SUIKERBAKKERIJARTIKELS

Bijzondere en fijne gebakken 

voor Trouwen, Feestmalen en Doopen.

Spoedige en trouwe bedieningen 

— — aan zeer voordeelige prijzen. — —

Ó n m o g elijk e  C oncuren tie.

TB KOOF*
bij de firma D. Decoene & Cle eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Neder weg, 
14, Iseghem.

Den Heer 

Albert CARPENTER

(volgens een ƒ o to)

Geen rugpijn meer
Zekere ontlasting na 2 4  uren
Zijl gij niet peinzend wanneer gij 

wakker wordt met pijn in den rug en 
een vuileii smaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint even 
v f moeid als wanneer gij hem eindigt?

Wanneer gij stekende pijnen in den 
rug gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn 
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en
prikkelbaar gevoelt?

Dit zijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genee*- 
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dat op de ingewanden inwerkt, maar 
een stof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al deze pijnlijke kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
van rheumatisme, jicht, lieupjicht, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en iii-iglitziekte (eiwitverlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen De Witt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De Heer Albert Carpenter, 17, Lam- 
beth-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft :

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert mijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis overgebracht worden, 
aangetast door rheumatisme. In 
Maart 1912 bevond ik mij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; mijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
De Witt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette de 
behandeling voort en na zes weken 
kon ik mijn werk hernemen, dal ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen en ’ 
wordt mijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de Heer Car
penter zijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik heb de pillen De Witt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwekkenden toestand 
verkeerden. De pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas genezen alle ziekten der lenden 
en blaas door de oorzaak der ziekte te 
doen verdwijnen : het giftig pisguur 
dat uit het bloed langs de pisblaas. 
verwijderd wordt. Wanneer gij vast
stelt dat de pis een blauwachtige 
kleur aanneemt, dan beteekent zulks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

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, verzeker 
u dat het echte pillen De AVitt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht,  ̂stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De Witt 
and C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanschrijven.

De pillen De Witt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De Witt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De Witt et C°, 22, ruo de Ia 
Glacière, Bruxelles.

Ta Verkrijgen te I3EGH3EM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat;
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de 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 oewaard en versterkt wordt.

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus juinellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen; 
Specialiteit van thermometers voor oroeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde 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 ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Ainandstraat 8, tegati de Njordstraat, Rousselare.
Er Is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

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

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

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

—  Eerlijke  en trouw e bed ien in g  —  

Zu ive re  en go ed e  w aren.

IN DE PLASTRON.
M arktstraat, 4 4 ,  Iseg-hem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons -:-

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousse larestraat, 5 5 ,  I S E G H E M

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verhoop in ’t groot en in ’t klein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

iinlodin-1
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

— WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
"Westminster Stout 

Schoth-ale — J?âle-ale.

"Verkoop van "Wijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 

GARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 

Sabbe-Brulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

Broedeiereu van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jean 

BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, Emelghem.

TE3 KOOF»

Machien om tabak tft snijden met 5 messen
erbij, alsook een extra goeden Slijpsteen, dewelke 
men mag ten proeve stellen vooralleer te koopen 
bij Achiel DEGEZELLE-VYNCKE, Rousselarestr. 
Iseghem.

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRV.AT, maakt' 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de KORTRIjKSTRAAT 
gaat wonen n’ 32. — Hij beveelt zich verder 
aan zijn medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

A L L E  S L A C H  V A N  M E U B E L S ,  

het IN S T E L L E N  en P L A A T S E N  van 
S C H O O N E  W l iM K E L U IT S T A L L lN G E N  

waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gekende specialiteit heeft.


