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Uit den Vastenbrief.
De Herderlijke Brief, door Z. D. H. Mgr. 

Waffelaert, Bisschop van Brugge, ter gelegen
heid van den Vasten afgekondigd, behelst een 
aantal groote waarheden en nuttige wenken 
welke door al de geloovigen dienen overwogen 
te worden. W ij laten er dan ook de bijzon
derste uittreksels van volgen :

« Dikwerf hebben W ij, sprekende tot onze 
priesters, dit woord herhaald Weest vooral 
en bovenal priesters, onderschikt al het overige 
aan uwe heilige, goddelijke zending, die be
staat in zielen tot God te leiden en in alles 
de eer en glorie Gods te betrachten. Insge
lijks zeggen wij tot u allen, Z. L. B. : Weest 
vooral en bovenal vrome christenen, oordeelt 
over alles bij het licht van uw geloof, blijft 
eensgezind in christelijke liefde, en staat en 
werkt op den eenigen vasten grond der ka
tholieke leer ; al het andere, waarover men 
in gedacht of meening mocht verschillen, is 
bijzaak, en mag nooit de christene eensge
zindheid en werking storen, zoo noodig tot 
bewaarnis van geloof en christene zeden en 
tot verdediging der H. Kerk. Alwie de waar
heid van dit gezegde niet verstaat en er in 
zijn gedrag van afwijkt, zal het eerlang mis
schien bitter beklagen : want van die eenheid 
in christen zin en werking en daarvan alleen 
is het heil voor godsdienst en vaderland te 
verwachten. De vijanden van godsdienst en 
Kerk, van orde en geluk in de samenleving 
slapen niet en zij, ze zijn het eens om hunne 
helsche plannen uit te voeren.

« Weest hiervan overtuigd dat indien wij 
beternis verlangen en ooit op den vroegeren 
welstand willen rekenen, het dringend 09° 
zakelijk wordt op te varen tegen den huidigen 
stroom van wanorde en oproerigheid, van 
wulpscheid, dartelheid, onzedige kleederdracht, 
van verkwisting in nutteloos en ja, verderfe
lijk vermaak. Die buitensporigheden van som
migen, dewijl voor anderen, zonderling uit 
den middenstand, e n  in de verwoeste gewesten, 

het leven nog zoo lastig is, heeft iets wraak
roepend in. Wonder ook en bijna onverstaan
baar mag het heeten, dat nog zooveel werklieden 
zoo onverstandig te werke gaan, en niet eens 
denken op den dag van morgen en op ver
betering van hun lot en dit van hun gezin. 
Meer nog is het te verwonderen dat menigen 
onder hen, zich zoo blindelings leveren in de 
handen van booze en snoode leiders, nu vooral 
het zoo helder klaar wordt waar, eenerzijds, 
het socialisme naartoe leidt, ziet op ramp
zalig Rusland. — en anderzijds, wie met het 
waar welzijn van den werkman bekommerd is, 
zijne rechten verdedigt, hem tot lotsverbetering, 
in recht en deugd, ter zijde staat. Gedenk 
de Kerk, de Pauzen van Rome, Leo X III en 
zijne opvolgers, ziet de genegene werkzaam
heid van Bisschoppen en priesters, die overal 
en ten allen stonde, niet met valsche beloften 
en onmogelijke onuitvoerbare voorspellingen 
de werklieden paaien en bedriegen, maar wel 
met allerhande wezenlijke, werkdadige behulp
zaamheid de werkende klasse ten dienste staan. 
Onder meer andere bewijzen daarvan, men 
vrage aan de geteisterde bewoners onzer ver
woeste streken, wat voor hen onze priesters 
deden en nog gedurig doen, hoe zij hun eeuwige 
en daarbij hunne tijdelijke belangen met volle 
toewijding en offerveerdigheid behertigen.

* Tegenover de geldzucht en den dorst naar 
zinnelijk genot, die de wereld nu meer dan 
ooit schijnen te beheerschen, hebben wij be
hoefte aan heilige zielen die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid, heilige priesters en ware 
apostels, heilige kloosterlingen, heilige zielen 
in de wereld, die tegenover verboden wellust 
dorsten naar lijden, naar boetveerdigheid en 
versterving, lijk ten allen tijde de Heiligen 
deden en Hij die aan allen het voorbeeld gaf 
en door zijn lijden en dood de wereld, verlost 

heeft. *

Onze Boterboer.
Op zijn achterste vallen, wordt doorgaans als 

een tegenslag aanzien. Maar als het « in de boter » 
geschiedt, dan heet men het « een geluk».

Onze groote boterboer, Minister Wauters, heeft 
met zijn boter nog geen chance gehad, of hij 
moet er ingevallen zijn, buiten mijn wete. Koopen 
dat kan er nog al door, en tot die operatie ont
breken hem geen elementen ; hij beschikt over 
onbeperkt kapitaal en moet niet instaan voor de 

verliezen.

Maar die boter weer terug verkoopen, dat lijdt 
oneindig grooter last. Zoo had hij sinds een tijd 
aangeschatt, gewonnen verloren, effenaf overdreven 
voor een landskan dat den dag van vandaag nu

precies van ’t vet in ’t vuur niet spuwt, en het 
grootendeels met margarine moet zien klaar te 
spinnen.

« Maar, waar blijft hij toch met die boter ? » 
vroegen de mannen vau ’t vak, die op de hoogte 
waren.

Nu is ’t geweten waar hij er mee blijft : hij 
verkoopt ze te Parijs, in de Hallen. De « Petit 
Journal » bevestigd het met man en stuk. Hoor 
liever :

« De versehe Hollandsche boter deed de fransche 
boterprijzen gevoelig dalen en nu steekt de belgische 
boter daartoe ook een handje mee uit. De Belgische 
bevoorradingsminister had zich overkocht aan boter 
en bood nu zijne vervrozen waar aan onze be
voorrading, ten prijze van 15 frauk. Deze sloeg 
toe en verleden Donderdag reeds, werden een 
mandataris 500 tonnekens van 50 kilos gestuurd.

« Deze verkocht ze tegen 15 fr aan eene groote 
melkinrichting der hoofdstad. Een paar dagen later, 
ontving hij eene tweode verzending, welke hij 
ditmaal aan 14,75 fr. tot geld maakte ».

Het is heel troostelijk voor Frankrijk, dat onze 
Wauters toj den Franschen kostafslag toedraagt 
maar wij bijten ondertusschen op de kom en be
talen onze boter fr. 16.50. Waarom betuigt M. 
Wauters’ genegenheid zich niet eerst en vooral 
ten bate van zijne landgenooten ?

Of is Frankrijk soms maar eene afleidingsbuis, 
langswaar ons ministerie van inslag zijne over
tollige boter weghelpt ? Maar hoeveel kosten dan 
aan ons land deze verkeerde speculaties ?

In alle geval, doet de Minister evenmin schit
terende zaken met zijne boter als met zijn droog 
brood.

Een Belgisch handelaar bevestigt do mededeeling 
van het Parijzer blad en deelt diensaangaande 
enkele wetenswaardigheden mede.

« Ik heb het markt goed nagegaan en aldus 
kunnen vaststellen dat de ter ^Hallen opgeroepen 
boter wel degelijk Belgische beyrozen boter was. 
Men begon zegje verkoopen tegen fr. 16.50 om 
te eindigen aan 15 frank.

« Neemt er nu notitie vap, dat de transport, 
de tollenoctrooi, de verdere vervoerkosten, de per
centen van de Hallen en het commissieloon, op 
den kop fr. 1,30 per kilo kosten. Dus krijgt M. 
Wauters voor zijne boter fr. 15—1.30=13,70 fr. 
waarvan dan de frigo-kosten af moeten gerekend.

« Maar wat er nog stellig wordt op verloren, 
dat is de 5 %  dat de Fransche frank minder dan 
de onze kost. Dat alles maakt dat de boter aan 
Minister Wauters fr. 12.90 en geen duit meer, 
opbrengt.

« Deze week, Maandag werden 90.000 kilo en 
Dinsdag 30 000 kilo Belgische boter aan dien 
prijs afgeleverd ».

En dan zijn wij hier verwonderd dat onzen 
boterprijs zoo wraakroepend hoog blijft !

Zou die M. Wauters toch zoo een slecht karakter 
hebben dat hij ons een beetje goedkoop smeersel 
ontgunt ? Of is hij van oordeel dat zijn brood 
smakelijk genoeg is zonder?

Baron -Karei Gillès de Pélichy spreekt 

in den Senaat over 

de verwoeste gewesten en oorlogschade.

Zitting van 5 Februari.

Ik trek de aandacht op de droevige gestelte
nis van schamele menschen die iu schuilplaatsen 
verblijvende aan ’t front, de uitspraak hunner 
oorlogsschade afwachten. In vele plaatsen slapen 
de kinderen op strooizakken die op den grond 
gelegd zijn : Wanneer die ongelukkigen toe
stemmen tot overeenkomst met de oorlogstri
bunalen dän blijven de betalingen nog ten 
achteren. Over eenige dagen wierd door de 
tribunalen een schade op mobilaire voorwerpen 
aangenomen voor min dan 2000 frank. Het 
dossier wierd te Brussel verworpen, onder 
voorwendsel dat het mobilair niet als nieuw 
kon beschouwd worden, en dus de schatting 
te hoog beliep. Zoo gaat nvpn te werk met 
kleine vergoedingen die schamele menschen te 
goede moeten komen. .

Ingsgelijksch wierd de schadeloosstelling ge
weigerd aan eene familie voor het verlies van 
hun kind door oorlogsfeiten, om reden zegt de 
rechtbank dat men niet weet of dit kind, indien 
het blijven leven was de steun zijner ouders 
zou geweest zijn, of niet. Hadden deze lieden 
maar een kind gehad dan had het een ander 
geval geweest. Zijn zulke redens niet belache
lijk. en ook ontmoedigend voor families*met 
talrijke kinderen. Na verdere opsomming van 
vele mistoestanden in zake van oorlogsschade, 
sprak den achtbaren Heer Senator ten voordeele 
der hoveniers, fruit- en boomkweekers die al 
hun planterijen en boomen door de oorlogs- 

■sfeiten vernield wierden en weinig of niets van 
schadevergoeding toegekend wierden.

Werkcrisis.
uit D E  STANDAARD van 6 dezer.

Wij vernemen uit Harelbeke :

De werklieden van de werkhuizen voor dynamos 
en motoren van de firma Dewaele-Schotte hebben 
bekend gemaakt geweest dat zij te beginnen met 
de aanstaande week tegen 50 p %  loonsvermin
dering zullen moeten arbeiden. De arbeidsduur 
werd ingekrompen tot 6 uren daags.

In de groote mekaniekweverij op de wijk Steen- 
brugge bij de firma Destombes hebben de wevers 
bericht gekregen, dat de fabriek nog hoogstens een
14 tal; dagen zal werken.

In voornoemd blad van den 7“ lezen wij in een 
artikel « N ijverheidscrisis ». Dat het onmogelijk 
wordt langer het hoofd te bieden tegen de concu- 
rentie door de duitschers gedaan, alwaar aan de 
werklieden loonen betaald worden verre beneden 
deze in Belgie aan de werklieden toegekend. In 
hetzelfde blad wordt het feit aangehaald dat bij een 
aanbesteding voor eene elektrische machien door 
de gemeente Elseue bij Brussel de laagste inschrij
ving van Belgische zijde nog 300.000 fr. het aan
bod van een Duitsche firma overtrof.

W ij lezen in het nummer van Februari der 
Vlaamsche Bakkerij van Antwerpen het volgende :

I'S HET WAAR ?
Is het waar dat er zich in de koelinrichtingen 

te Antwerpen voor twee millioen boter bevindt ?
Is het waar dat de kosten van bewaring dezer 

boter 40 000 frank per maand beloopen ?
Is het waar dat de boter van ons Ministerie 

van Bevoorrading welke hier aan 16 frank te 
koop aangeboden wordt in Parys door onze re
geering aan 12,75 verkocht wordt ?

Is het waar dat er 1.600 ton van deze boter 
naar Engeland gezonden werd om er zeep van 
te maken ?

Is het waar dat er millioeaen kilos bloem in 
het stapelhuis te Antwerpen liggen te rotten ?

Is het waar dat er 3 000 ton bloem te koop 
aangeboden werden aan den handel in Antwerpen 
aan 27 per ton (fr. 135 per honderd kilogram) ?

Is het waar dat het Ministerie van Bevoorrading 
geweigerd heeft deze bloem te laten verkoopen aan 
dien prijs ?

Is het waar dat het Ministerie van Bevoorrading 
voor vijf maanden graan in voorraad heeft ?

Is het waar dat dit graan aan zulke hooge prij
zen gekocht werd dat er nu een verlies op is van 
954 millioen ?

Is dit alles waar ? K u r ie u s e n e u s .

STAD IS E G H E M

m van
van 7 Febr. 1921 om 10 1/2 ’s morgens.

DAGORDE :

1* Punt : Brief werkloozenfonds betrekkelijk 
het nationaal crisisfonds.

M. Bral Burgemeester geeft kennis van een 
schrijven, uitgaande van de beheeren der werk- 
loozen en crisisfondsen, in hetwelke uiteengezet 
wordt den deerniswekkenden toestand dezer in
richtingen ten gevolge der langdurige en groote 
nijverheidscrisis. Ten slotte vragen zij dat aan 
de werkloozen, mannen 5 fr. per dag, de vrou
wen 1 50 fr. en de onbejarige kinderen 1 fr. 
zou toegekend worden.

Het stadsbestuur zou zijn medehulp moeten 
verleenen tot het spijzen dezer kassen met eene 
tusschenkomst van 10 per 0/0, hetgeen een 
gezamelijke uitgave voor de stadskasse van
9000,, fr. per maand zou bedragen.

De leden van den gemeenteraad, zich ten 
plichte gevoelende, in dien erbarinenlijken toe
stand tusschen te komen, stemmen een maande- 
lijksche toelage voor de drie eerstkomende 
maanden.

2* Punt : Gemeenteschool inrichting 4de klas.
Het stadsbestuur heeft van wege den Heer 

Koninklijken Hoogcommisaris een schrijven 
ontvangen, waarbij het verzocht wordt, eene 
vierde klas‘in te richten in de stadsschool van 
Iseghem. Het stadsbestuur heeft reeds langs 
verschillige kanten uitgezien om hier in te 
verhelpen, des te meer dat het schoollokaal der 
stadsschool ontoereikend is. Een plan is opge
maakt om eene nieuwe stadsschool te bouwen 
op de gronden der stad, langs de Krekel- en 
Dweersstraat, maar dat plan alhoewel volledig 
opgemaakt en ingediend, blijft haperen bij het 
Staatstoezicht, en belet over te gaan tot de 
uitvoering derzelfde. Het gemeentebestuur zal 
toch intusschen zorgen dat er maatregelen ge
nomen worden tot het inrichten eener vierde 
klas in behoorlijke voor waarden.

3e Punt : Electriciteit aankoop, nieuwe ketel 
en compteurs.

De nieuwe machien zal nu in ’t korte gereed 
zijn, maar het is te voorzien dat de ketel te 
klein is. De bevoegde commissie der electrici
teit. heeft hier over het stadsbestuur ingelicht 
en voor oogen geleid, dat het noodig ware 
eenen nieuwen grooten stoomketel te leggen. 
Na genomen inlichtingen bij verschillige firmas, 
heeft het gemeentebestuur de besluiten der 
commissie van de electriciteit goedgekeurd en 
bekrachtigd. Er zal dus binnen eenige maan
den ook eenen grooten nieuwen ketel gevoegd 
worden bij de nieuwe machien en dynamo, en 
alzoo onze electrieke stroom en verlichting 
onder alle opzichten vele versterken en ver
beteren, dit ten voordeele van een ieder en 
welook bijzonderlijk voor de kleine nijverheid, 
verbruikers van motoorskracht.

Ten gevolge der groote uitbreiding,’ die de 
electriciteit iu de laatste jaren genomen heeft, 
is er gebrek aan compteurs. Meer dan 550' 
verbruikers zijn zonder compteur. Op aan
vraag der toezichtscommissie, stemt het stads
bestuur toe, tot het aankoopen van 200 
compteurs.

4e Punt : Leening.

Daar de geldelijke toestand der kas zeer 
beperkt is door de groote onkosten zoo van 
bestuur, als van jaarwedden, onderhoudskosten, 
onderwijs, enz... en dat het stadsbestuur zulke 
overgroote sacrificiën moet doen ten- gevolge 
de nijverheidscrisis, is men verplicht tot het 
ftanvragen van eene te doene leening van 250 dui
zend franks, welke toegestemd zijnde, de stad 
zou in state stellen aan hare geldelijke ver
plichtingen te voldoen. Het gemeentebestuur 
keurt de aanvraag tot leening van bovenge
melde sommen goed.

Verders wordt er mededeeling gegeven over 
de begrooting der vakschool voor timmerlieden 
en schoenmakers, die aangenomen wordt, alsook 
over eene aangevraagde toelage voor huishoud
school, waarover er bij eene naaste vergadering 
zal gehandeld worden.

Dinsdag laatst beroerde zitting in de Kamer 
der Volksvertegenwoordigers.

’t En waren maar een goed twintig leden 
aanwezig, doch de besprekingen en waren erom 
niet min hevig.

Socialist Bertrand zet zijne interpellatie uiteen 
over de crisis, na den toestand beschreven te 
hebben zoekt hij naar de oorzaken. Volgens 
hem de groote schuldigen aan de huidige crisist 
zijn de kapitalisten die te gare doen om des 
te gemakkelijker aan dé eischen der werklieden 
te wederstaan.

Hij is van gedacht dat de crisis ook beinvloed 
wordt door de politiek der Regeering. Hij 
valt uit tegen de materialen- en steenkoolpoli- 
tiek, tegen de hooge winsten der privaat 
nijverheid, en zou geerne weten wat de Re
geering voornemens is om de werkeldosheid te 
bestrijden.

Na Bertrand komt Heyman aan ’t woord, in 
’tVlaamsch, ’tgene eerst eene herrie veroorzaakt. 
De walen immers zouden willen dat al de 
vlainingen twee talen leeren, en zij maar eene: 
dat is hunne opvatting van « gelijkheid in 
rechte en in feite ».

Heyman, die nochtans fransch kan houdt 
aan zijn recht en spreekt vlaamscl), iets waarin 
Brunet Voorzitter der Kamer hem gelijk geeft. 
Hij zet met veel kennis van zaken de redens 
van de crisis uiteen. Als middelen raadt hij 
aan de uitvoering van openbare werken die 
toch reeds besloten zijn. Hij kondigt ook een 
wetsvoorstel aan, waarbij wettelijke loonraden 
zullen ingesteld worden om veel moeilijkheden 
te vermijden tusschen bazen en werklieden.

Heer de Kerckhove d’Exaerde en De Haek 
bespreken de krisis in de steenbakkerij — De 
Haen den toestand in de weverij te Verviers.

Kortom elk bestätigt de crisis, in alle nij
verheden, klaagt men putten in de eerde, en voor 
slot van rekening, ’t en is niemand die daar 
veel kan aan verbeteren.

Minister Wauters komt da* aan de spreék- 
beurt, zegt eenige dingen die verstandig zijn, 
vele die ’t niet en zijn. Onder andere, dat de 
Staat misschien zou kunnen tusschenkomen en 
de handelaars verplichten hunne stoks kostelijke 
ware te verkoopen tegen verlies, en de ge
beurlijke verliezen ten . laste van den Staat te 
nemen.

Verders zingt hij den lof van zijn ministerie 
van bevoorrading maar vergeet er bij te zeggen 
dat hij de schuld is dat het brood zoo duur 
blijft, dat hij verplicht is zijnen voorraad op
gekochte boter tegen verlies te verkoopen in 
Parijs, enz. enz....



W ii Wauters met geheel zijn ministerie er 
vanonder trekken, ’t zullen veel zaken afslaan !

In den Senaat en is er niet bijzonder veel 
werk verricht, ’t Is de vlaamsclie wet die daar 
meest spel oplevert. z’ En durven aie wet niet 
verwerpen, en ’z en willen ze niet stemmen. 
Om noch ’t eene noch ’t ander te moetSn doen 
vinden ze alle soorten van amendementen uit, 
eu nieuwe voorstellen dkj dan naar een com
missie verzonden wordenen ondertussonen wordt 
de üespreKiug uitgesteld.

Dat alles neeit voor gevolg dat de V lam in

gen van langsom  heviger worden, en van 

iaugoO.n valuer staan 111 het besluit hunne 

voile rucnteu te eischen.
tiie Uaaueiwijze van den Senaat is goede pro

paganda voor de vlaainsche zaak.

Art. 310.
Socialisten en Kaïhoiitktn zijn het tens dat 

art. 310 moet afgeschalt worden.
De socialisten willen die ai'schaiïiug kortweg, 

ze gaan dan hunne duivels ontuinden om de 
dwinglandij van hunne Syndikaten op te leggen 

aan al net werkvolk.
De Katholieke deinokraten integendeel w illen 

daaroij eene wet die de syndicale vrijlie id be

schermt.
Kr- is in 't ministerie eene overeenkomst 

ontstaan op de volgende handelwijze : Men 
zal eerst Art. 310 alschalfen, en dan achterna 
eene wet stemmen om de syndikale vrijheid 

te waarborgen.
Doch de katholieken kennen de doening der 

rooden. Als eens Art. 310 afgeschaft is zullen 
zij de Syndikaten wet op de lange baan schuiven 
en weigeren ze te stemmen, t gaat daarmee 
gaan lijk met het vrouwenstemrecht, eerst 
moest het zuiver algemeen stemrecht op 21 
jaar aangenomen worden, en dan ging men 
’t vrouwenstemrecht bespreken.

De katholieken lieten begaan, zij namen de 
stellingen der socialisten aan nopens algemeen 
stemrecht, en daarna weigerden liberalen en 
socialisten hun het vrouwenstemrecht.

De katholieken zijn nu geleerd. Ziende waar 
de socialisten naartoe willen heoben zij hunne 
voorzorgen genomen, fcliaffen van Verviers 
heeft een amendement ingedient om een spel- 
leke te steken voor, die sociaüstendoëning, en 
oin te zelvertijd met de afschaffing van Art. 
310 ook de syndikale vrijheid te waarborgen.

In een vergadering der rechterzijde heelt 
Minister Carton de Wiart gevraagd dat men, 
volgens verbintenissen aangegaan in  ’t ministerie, 
eerst ’t Artikel zou afschaffen en daarna de 
wet tot bescherming der Syndikaten voordragen.

Doch de katholieken en zijn niet van zin toe 
te geven. Ze gaan dezen keer hunnen kop uit
werken, en ze zullen gelijk hebben.

’t Zitten in de Kamer nog eenige liberalen. 
Zij ook hebben er belang bij dat de socialisten- 
syndikaten hunne dwinglandij niet en kunnen 
opleggen.- Doch ’t liberalisme is een partij die 
zoo goed of dood is, als ze nog iets kan 't is 
dansen gelijk de socialisten schuifelen.

’t Gaat nu te zien zijn of die blauwe heeren 
ook goedsmoeds hunnen handel en nijverheid 
gaan ten prooi geven aan de macht der rooden, 
zuiver uit politieke onmacht en lafhertigheid.

ßuitenlaudsch overzicht
PARIJS-LONDEN.

De Conferentie van Parys is eene die gedaan 
is ; die van Londen is eene die gaat beginnen 
den I Maart, Voor Engeland zal Lloyd George 
spreken, voor Frankrijk Briand, voor Italie 
S;'orza, voor Belgie Jaspar. Griekenland en 
Turkye gaan er ook tegenwoordig zijn, en 
wat er van grooter belang is, Duitschland zal 
er ook komen om zijne voorstellen te doen tegen 
die van Parijs, ’t Werd otflcieel uitgenoodigd, 
en ’t aerfft de uunoodiging aanveerd.

vu er tot nu toe nog geen overeenkomst 
en i> n ipeus ’t gene de duitschers moeten en 
zullen betalen, ’t en is alleszins niet bij gebrek 
aaa besprekingen, ’k Weet ’s won 1er waar dat 
de toekomende conferentie zal plaats hebben 

‘ais- Jii=! van Londen gedaan is ? A l dat par
fis I itau eu brengt maar weinig aarde aan den

DUITSCHLAND.
.).• kattekoiere der duitschers als zij de be- 

duit ‘ii va 1 P.trijs gekend hebben, en is nog 
niet mtgtwoea.

Ze worden van langsom stouter ; z’en zullen 
minne wapens niet leveren, ze moeten er nog 
meer hebben ; z’en gaan hunne soldaten niet 
ontwapenen, z’en gaan niet betalen, ze gaan 
toonen wie zij zijn en zoovoorts ; dat zijn de 
redens der all leutschers, en van veel duitsche 
gazetten.

Men zou nochtans «ngelijk hebben aan dat 
alles te veel belang te hechten, immers als 
ze ’t enden geklapt zijn, ze gaan algelijk doen 
wat ze opgeleid zijn, in zooverre ten minste 
als het mogelijk is, z’en kunnen niet verder. 
Al hun geweld en grootsprekerij herinnert een 
beetje aan ’t fransch geroep naar revanche 
achter hunne nederlaag van ’t jaar 1870, en 
men zou ongelijk hebben daar meer belang 
aan te verleenen.

De duitschers hebben dreigementen genoeg, 
maar z’en hebben de macht en de middels niet 
om ze uit te voeren.

NEDERLAND en BELGIE.
Minister Hyrnans, die gelukkiglijk voor goed 

afgedaiikt werd als minister, heeft met zijne 
Comité de politique nationale — politiek aan 
ons land eenen zeer slechten dienst bewezen. 
Zijne eisschen tegenover Holland waren zoo 
onverstandig dat onze boiidgenooten Frankrijk 
en Engeland hem niet en steunden ; en als 
hij de onderhandelingen door zijne onbehendig
heid onmogedijk had gemaakt moest een ander 
daarmee belast worden.

Onze patriotardsondertusschen van de « Nation 
Belge », van « Le Soir » en van eenige andere 
franschgezinde gazetten hebben ondertusschen 
zooveel gezeid en geschreven dat ze in Holland 
een groot wantrouwen tegen Belgie verwekt 
hebben

Op de Schelde vroegen zij rechten die Holland 
alleszins niet en ging toestaan — dan kwam 
de kwestie van de Wielingen, die ze veel beter 
haddM onverlet gelaten.

Holland was gereed om toegevingen te doen 
in zake een kanaal van Antwerpen naar den 
Rhyn dat door Holland moest, en nu komt 
er in de Hollandsche Kamer een partij op, 
die ook die toegevingen zou willen intrekken. 
Als Belgie, zeggen zij, onhandelbaar blijft 
waarom zouden wij hem nog iets toegeven ?
— w’en zijn hem immers niets verschuldigd.

Dat komt ervan als men nooit genoeg en 
heeft : Men krijgt niet wat men vraagt, en wat 
een ander wilde geven wordt ook ingetrokken.

ONZE KONING

heeft een reize gedaan in Spanje, ’t was we
derom een ware triomftocht. Daaraan kan men 
zien hoe onze vorsten, en het volk dat zij 
vertegenwoordigen geacht zijn en bemind in 
den vreemde. Die reizen van-onzen koning en 
zijn niet alleen gelegenheden om voor hem en 
zijn volk gehuldigd te worden, de koning ook 
bekomt voor onzen handel wezentlijke voor- 
deelen ; men herdenke hier aan de kredieten 
die door zijn toedoen van de Brazilliaansche 
regeering den belgischen handel verkregen wer
den. Laat ons hopen dat het koninklijk bezoek 
in Spanje niet zonder vrucht zal blijven.

In April aanstaande zullen koning en koningin 
een bezoek brengen aan de italiaansche vorsten, 
’t Zal weedom een gelegenheid zijn om Belgie 
beter te doen kennen en nauwer betrekkingen 
aan te knopen met Italie.

Het Minimum-Programma.
Tegenwoordig wordt de Vlaamsche Beweging 

met haar minimum-programma veel besproken.
We zullen trachten de zaak klaar en dui

delijk uiteen te zetten om aan iedereen de 
juiste opvatting te geven en ook om iedereen 
te winnen tot dat ontegenspreeklijk recht van 

het Vlaamsche volk.
We beginnen met een vooroordeel weg te 

nemen : De Vlaamsche beweging en is niet 
gericht tegen de Fransche taal.

De Vlaamsche beweging werkt en strijdt 
ten voordeele van het Vlaamsche volk, niet 
ten nadeele of tot ondergang van de Fransche 

natie of de Fransche taal.
Een handelaar of een winkelier zou dwaas 

zijn moest hij zijne eigene zaken niet willen 
vooruithelpen en verbeteren. Doet hij nu voor 
zijn eigen al wat hij mag en kan, wie kan 
er hem dat recht ontzeggen, en wie mag er 
hem beschuldigen zijnen gebuur winkelier te 
willen ten onder brengen ?

Alzoo mag en moet het Vlaamsche volk zijn 
eigen ophelpen ; en dat en is Frankrijk of 
de Fransche taal niet te keere gaan.

We zeggen en houden staan dat een Vlaming | 
de Fransche taal dikwijls noodig heeft en zou 
ongelijk hebben het Fransch niet te leeren.

Eene nieuwe bende Bonnot te Parijs
Inbraak in een Policiebureel. 

Een Policie-lnspekteur gedood en een andere 

erg gekwetst.

In den naqht van 3 Februari werd in het hulp- 
postbureel, rue Championnet, te Parijs, eene stout
moedige diefte gepleegd.

De post-ontvangeres mad. Leclercq, stelde ’s 
morgends vast, dat al de meubelen in het bureel 
waren opengebroken, het geld en postzegels waren 
gestolen.

Onmiddelijk werd door de policie-inspekteur 
van het 7” distrikt een onderzoek ingesteld en 
deze vernam dat de inbrekers gelogeerd waren in 
een slecht befaamd huis van de rue du Buisseau 
en een hunner Désire' Bacquet heette.

De policie-inspekteurs Karei Van Damme en 
Eene' Quintard traden hoogergenoemd kosthuis bin
nen en zagen drie personen aan de toonbank staan, 
die dadelijk op de vlucht sloegen en zich verborgen 
in eene kamer van het eerste verdiep.

De twee inspecteurs snelden de gevaarlijke kerels 
achterna ; Bacquet op het punt gesnapt te worden, 
trok zijnen revolver en vuurde vijfmaal het wa
pen af.

De policie-inspekteur Van Damme, getroffen in 
den buik, viel dood neder ; Quintard, insgelijks 
getroffen, rolde ten gronde.

Op het gerucht der revolverschoten, snelden 
agenten-wielrijders ter hulp, maar inmiddels waren 
de drie gevaarlijke bandieten gevlucht en alle op
zoekingen zijn tot hiertoe vruchteloos gebleven.

De policie-inspekteur René Quintard is Zondag 
middag in het gasthuis overleden.

De bandiet Bacquet doodgeschoten.
De veiligheidspolitie van Parijs had vernomen 

dat de moordenaars van de policie inspekteurs Van 
Damjne en Quintard, zich schuil hielden in het 
voorgeborgte van Parijs.

Bacquet na zijne vlucht uit de Rue de Ruisseau, 
had zich bij zijne zuster te Parys verscholen, van 
waar hij des anderendaags zich begaf bij de echt- 
genooten Batiot, te Gennevilliers, het kwartier 
der Parijsche voddenraapers.

Daar wonen de echtgenooten Batiot, midden het 
veld, in eer.e ellendige hut.

De veiligheidsagenten na zich verzekerd te 
hebben dat den bandiet Bacquet zich daar bevond, 
trokken Woensdag namiddag, rond 4 1/2 ure, 
daarheen. De brigadiers Didier en Binet werden 
opgedragen de eersten in het hol te dringen, 
want er viel niet aan te twijfelen of Bacquet zou 
weerstand bieden en niet terugschrikken voor een 
nieuwe moord.

Nog een policieofficier doodgeschoten.
De policiebrigadier Binet, na zonder eenig gerucht 

de klink der deur te hebben geopend, sprong de 
woning binnen, waar hij Bacquet aantrof, uitge
strekt op een bed en spelende met een klein kind 
der echtgenooten Batiot. Binet sprong op den bandiet 
toe ; een verwoed en verschrikkelijk gevecht had 
plaats.

Bacquet, die zijne krachten voelde verminderen, 
gelukte erin zijn browning, die om de lenden in 
een gordel stak, te trekken en loste een schot 
op Binet die, getroffen in den buik, ten gronde 
zeeg.

De bandiet op zijne beurt gedood.
Op het gerucht van het schot snelde de brigadier 

Didier binnen, die voor Bacquet sprong en alvorens 
deze eene beweging kon doen, hem een kogel door 
het hoofd joeg. De dood was oogenblikkelijk; de 
rechterlijke agenten die in den omtrek der woning 
op wacht stonden, snelden ter plaats en brachten 
den erg gekwetstan policisbrigadier naar het gast
huis Sint-L*ui».

Op bevel van het parket werd de zuster van 
Bacquet aangehouden, alsook dezes minnaar en 
vrouw Batiot.

Gentsche üeidsmokkelaars beetgenomen 
Bulcaen blijft aangehouden.

M. Victor Van Lierde, van Gent, die zich naar 
Moeskroen had begeven om gouden geld te koopen 
en aldaar op behendige wijze door bedriegers 
werd beetgenomen, is evenals zijn vriend Kon
stant Mortier, door de politie in vrijheid gesteld, 
nadat zij kennis had van de zaak.

Alleenlijk Bulcaen, die men vermoedt een me
deplichtige te zijn van den zoogenaamden « Valère » 
en den geheiinziuuigeu wielrijder, is ter beschik
king gesteld van het parket van Kortrïjk en aldaar 
in het gevang opgesloten.

De politie van Moeskroen zoekt ieverig de twee 
schelmen op, die met de 27.750 fr. van Van 
Lierde zijn gaan loopen.

STADSN IEU W S.
Aanstaande week wordt in de Kerk der Eerw. 

Paters een nieuw klokje geplaatst. Het weegt 
234 kilos en werd gegoten jte À Leuven door de 
firm^ Van Aerschot. Het draagt het volgende 
opschrift :

Direptae priori : campanulas 
Substituor cum gaudio ;

E t face nunc reddita patriae 
Qermanos pulsos jubilo !

Dat wil zeggen : « Met vreugde 4neem ik de 
plaats in van de voiige klok, die gestolen werd. 
En nu dat het Vaderland weer vrede geniet, 
juich ik van oiijdschap, omdat de Duitschers ver
jaagd werden ! »

De klok draagt het. jaartal 1920. Ze werd be
steld den 21 December 1919 ; en ware ’t niet 
geweest van een tegenslag bij het gieten, ze zou 
ongetwijfeld reeds lang de Iseghemnaars ter Kerke 
geroepen hebben.

• De voorgaande klok Antonius geheeten, werd 
geplaatst in 1902 en gewijd door Mgr. Van den 
Boson. Peter en Meter waren alsdan de milde 
gever, Heer Valère Van den Bogaerde, en Jutïr. 
citepnauie De Hulster uit Koeselare. Op 14 Sept. 
1917 werd ze door de Duitschers weggenomen. 
Met den geboortedag van den Keizer liadden de 
soldaten ze voor de laatste maal willen luiden ; 
maar Broeder Koster, die lont geroken had, was 
daags te voren JieunelijS op den toren geklauterd 
en üad het zeel voor de drie vierden doorgesneden ; 
bij zooverre dat bij den eersten trek heel de streng 
naar beneden tuimelde, op Het hoofd van den 
onthutsten Duitsch, die voor ditmaal zijn fonctie 
van klokluider moest vaarwel^zeggen.

— Zaterdag aanstaande zal Mgr. Christiaens in de 
Kerk der Eerw. Paters, de kleine orden toedienen 
aan negen jonge religieuzen. De volgende Eerw. 
Paters worden priester gewijd : Amedeus Teetaert 
van Zedelghem, Godfried Nuyttan van Beythem, 
Hubertijn Stijnen van Antwerpen, Ivo Mahieu van 
Oostcamp, Fridolijn Ulaeys van Brugge, Mathias 
Vermang van Gent, Silvester Algoet van Jabbeke, 
Joachim De Klerck van Brugge, Pancraas Van 
Herreweghe van Lichtervelde, Onristiaan De Lom- 
baert van Nevele en Martial Teuus van Meerle. — 
Acht van die jonge paters heoben den oorlog 
medegemaakt als brankardiers.

De plechtigheid, die ongetwijfeld veel volk zal 
aantrekken, begint om 7 1/2 u. ’sr-Anderen daags 
zingt een der nieuwe priesters plèctftig zijn eerste
H. Mis om 8 1/2 u. Gelegenheidssermoen door • 
E. P. Ildefons.

— Morgen zondag te 4 ure in Café Royal, 
Nieuwstraat algemeene vergadering voor Bak- 
kersbond en Winnehersbond. — De Bakkers- 
bond van Isegnem is de sterkste uit geheel 
de Provincie. Morgen komen vele bakkers uit 
het KortrijKsche deze vergadering bijwonen. 
Tot deze zelfde vergadering worden de leden 
van den Winkeliersbond uitgenoodigd. De win
keliers mogen vooroeeld van werking zoeken 
bij onze oakKers. Na de algemeene vergade
ring een korte vergadering voor de winkeliers.

— Zondag laatst waren de leden van den 
Katholieken Kiesbond, afdeeling Burgers, in 
algemeene vergadering bijeengeroepen. Er waren 
maar 120 leden opgekomen' ’t Is toch jammer 
dat er zooveel onverschilligheid zit bij de Bur
gerij ! — De Heer Emile Van den Bogaerde, 
Voorzitter, opende de vergadering en gaf het 
woord aan den Schrijver Jules Sintobin. Deze 
gaf een kort verslag over de werking van den 
Kiesbond, maar deed dan eene bespreking óver 
Katholieke werking en Katholieke belangen, die 
op alle aanwezigen een diepen indruk maakte, 
en die in Jules Sintobin een waar talent open
baarde. ’t Was de eerste keer dat hij in ’t 
openbaar sprak, en van den eersten keer is 
hij redenaar. — Dan sprak de Voorzitter zelf. 
Elkeen kent en eerbiedigt — en bemint, zou 
ik durven zeggen — den Heer Emile Van den 
Bogaerde : in vele omstandigheden hoorden 
wij Hem spreken, en hoe langer hoe liever. 
Zijne schoone stem, zijn echt vlaamschwoord, 
zijne klare uiteenzetting, zijn overtuigde gods
dienstzin, ’t helpt al meê om Hem te doen 
geerne aanhooren. Nu sprak Hij over het 
Katholiek programma en deed wonderwel uit
schijnen dat de godsdienst en het onderwijs 
de hoofdzaak uitmaken in alle Katholieke be
langen, dat alle overige kwesties bijzaak zijn 
naar het woord van den Bisschop, dat alle 
Katholieken bahoaren samen te werken en alle 
verdeeldheid uit den weg te ruimen tot het 
verdedigen van hunne Katholieke princiepen 
en tot bet bestrijden van den tegertwoordigen 
vijand het Socialismus.

Daarna wierd het Reglement van den Kiesbond 
besproken, en hier ontstond eene schermutse
ling. De Vlaamsche Beweging werd "te berde 
gebracht, en de bespreking eindigde met eene 
stemming : de groote meerderheid besliste dat 
het Minimun-Programmi moest ingeschreven 
staan in het Reglement. =  Niemand en was 
tegen het Minimum-Programma, maar de kwes
tie was of dat nu in het Reglement moest , 
komen ja of neen. — De Hear Voorzitter deelt 
mede dat, ingezien den baslisssnden uitslag 
van de stemming, het Minimum-Programma 
zal ingeschreven staan.

Nu wordt overgegaan tot de herkiezing en 
aanvulling van het Bestuur. De Heer Emile 
Van den Bogaerde vraagt dat zijn naam worde

uitgeschrabt van de lijst kandidaten, dat Hij 
lid  blijft van den Kiesbond, maar dat Hij be
slist weigert nog Voorzitter of Bestuurlid te 
zijn. Dit werd algemeen betreurd, en de leden 
stemden, bijna eenparig, den Heer Van den 
Bogaerde weerom in ’t Bestuur !. — Wij wen- 
schen tot eenheid en voordeel van de Burge
rij, tot welzijn van geheel de bevolking, den 
Heer Emile Van den Bogaerde voort aan het 
hoofd te zien .van den Katholieken Kiesbond!

Voor de kleine burgerij.
In ons nummer van 13 Nov. laatst hebben 

wij onze lezers bekend gemaakt, dat een schrij
ven uitgegaan was van wege het bestuur van 
den Burgersbond van Iseghem, tot het weder 
in voege brengen der Abonnementen van 5 en
15 dagen. Baron Karei Gilles de Pelichy onzen 
verdienstelijken Senator deed ten dien einde 
voetstappen bij den Heer Minister van Spoor
wegen. Deze eerste pogingen mislukten, nu 
vernemen wij met blijdschap dat wij onze 
lezers mogen mededeelen, dat deze Abonne
menten in ’t korte in voege zullen komen tot 
groot voordeel der kleine fabriekanten en hande
laars

In naam der Iseghemsche bevolking zeggen 
wij Heer Senator Baron Karei Gilles de Pelichy 
hier opentlijk dank om de onverpoosde 
moeite dien hij doet tot voordeel onzer me
deburgers. _____

Afslag- op het brood.

Te rekenen van eersten Maart zal het brood 
van 15 centiemen afslaan. —  Proficiat aan wie 
’t behoort -- en goede continuatie.

Sterfgevallen.

Dood van Dokter Gits.
Zijn al te vroegtijdige dood 

bekroont een leven gansch 
toegewijd aan werk en plicht.

Vrijdag morgen rond 7 ure is alhier overleden den 
Heer Dokter Jules Gits-Paret, geboren te Iseghem 
den 30 December 1866.

Dokter Gits stamt af van eene familie uit het Bra- 
bantsche, Zijn grootvader was Jacobus Gits-Vanneste, 
geboren te Lennick-St-Quentin den 2 Juni 1781, 
overleden te Iseghem den 3 Nov. 1819.

Hij won : 1. August Gits-Delcamber, waarvan 
onder andere Dokter René Gits, overleden te Rous
selare tijdens den oorlog den 23 Maart 1916, echtge
noot van Helena Masselus die ook aldaar overleed 
den 26 Maart daaropvolgende.

2. Joseph Gits-Rousseau, geboren te Iseghem den
13 Juni 1819 en er overleden den 26 Juni 1885. Dok
ter Jules Gits was de derde zoon van Heer Joseph 
Gits-Rousseau, In zijne jeugd volgde hij de gemeen
teschool der Heeren Pollet te Iseghem, en later de 
latijn=che klassen van ’t klein Seminarie te Rousselare.

Als student muntte hij uit als een der eerste in al 
de klassen. In de gewestelijke en algemeene wedstrij
den onder de verschillige Bisschoppelijke Collégien 
en onderwijsgestichten behaalde hij verschillige schit
terende uitslagen.

Na zijne humanoria voltrokken te hebben te Rous
selare, ging hij ter Hoogeschool van Leuven, en 
volgde later deze van Brussel alwaar hij zijn laatste 
exaam aflegde en den graad van Dokter in genees
kunde bekwam den 11 Augusti 1891.

Eenige weken nadien trad hij in den echt met de • 
eerzame Jufvrouw Jeanne Paret, dochter van Heer 
Henri Paret-Capelle, kerkmeester van de St Hilonius- 
kerk on voorzitter van den Katholieken Krino-,O

Uit den werkzamen burgerstand gesproten bleef 
Dokter Jules Gits geheel zijn leven een vlaamschen 
volksjongen, zonder praal-of pronkzucht, een echte 
vlaamsche figuur in handel en wandel. Als bekwame 
geneesheer won hij weldra de genegenheid en ’t ver
trouwen van groot en klein. Ver en bij was Dokter 
Gits gekend. Hij bezocht en verzorgde wel zijne zie
ken en was warrlijk verslaafd' aan zijn werïs. Zijne 
geburen weten te getuigen hoeveel nachten hij soms 
in eene week zijn slapen moest laten om zijnen even- 
mensch ,bij te staan in drukke en pijnlijke gevallen. 
Voor den kleinen burger en deftigen werkman was 
hij eene ware voorzienigheid. Niemand beter dan hij, 
wist in welken kritieken geldelijken toestand de kleine 
burgerij soms verkeert. Ook toen menig huismoeder 
met benepen herte zijn huisdorpel o verstap te om hare 
schuld te betalen, was zij hoogst verwonderd over de 
kleinésom welke hij haar vroeg voor al die goede 
zorgen en medecijnen, welke hij aan den zieke besteed 
had.

Het is mij dikwijls voren gevallen, toen ik met d« 
landsche lieden, kleine burgers en werklieden, over 
Dokter Gits sprak, dingen te vernemen die mij waar
lijk troffen. Zijne geachte Heeren Confraters getuigen 
van zijn -minzamen omgang, en zijne verkleefde en 
rechtzinnige vriendschap.

Rijk bedeeld in talenten was Dokter Gits een echt 
vlaamschen volksredenaar. In menige omstandighe
den stelde hij zich ten dienste van het katholiek kies- 
komiteit om in Iseghem en andere gemeenten der 
kiesomschrijving, het woord te voeren ten voordeele 
de Katholieke partij.

Als vlaamsche dichter en letterkundige mag Dokter 
Gits een eervolle rang bekleeden in onze plaatselijke 
geschiedenis. In Jan. 1892 was hij de medestichter van 
den Sp 'Skersborid in den schoot van den Katholie
ken kring, waarvan de Heeren François Maes-Van- 
dantme voorzitter was, en E. H. P. Baes het 
ondervoorzitterschap. waarnam. Nadien stichtte hij 
in den zelfden Kring de tooneelgilde « Vreugd 
in Deugd » en schreef Hilonius o f  den eer
sten, geloofszendeling van Iseghem in ver
schillige akten en wonderschoone tafereelen. Spijtig 
dat dit zoo schoone meesterwerk niet op toon 
gezet wierd door een bekwamen meester. Naderhand 
heeft Doktor Gits nog verschillige andere tooneel- 
stukken geschreven waarvan ' de hiernavolgende 
uitgegeven wierden : Een Slachtoffer zyner
zending ; Zeger Maerten ; Ellendeling.

Binst den oorlog schreef hij nog het boeiend 
drama Gebroken Leven, dat door de stedelijke 
tooneelgilde « De L ustige Vrientdent » met een 
grooten bijval opgevoerd wierd.

Ai de tooneelwerken van Dokter Gits getuigen 
van diep Kristene gevoelens en strekkingen, en 
mogen gerust in alle deftige en Kristene middens 
ten tooneele gebracht worden. Als dichter heeft 
Dokter Gits menig schoon Viaamsch stukje achter 
gelat«.



Van hem komt dit zoo schoon en verheven 
gedicht, dat in vele huizen, kloosters en scholen 
onder het kruisbeeld prijkt, en gedrukt op papier, 
ook in koperen platen is gegrift, als om tot 
blijvend richtsnoer te dienen der christene ziel ;

Wil in uw huis aan Christus Kruis,
De plaats van eere geven,
En menig kruis wordt uit uw huis 
Door Christus Kruis verdreven.

Ter gelegenheid van geboorte, eerste- en eere 
Communie, eeremissen, huwelijken en jubelfeesten 
maakte hij zeer schoone dichtstukjes. Toen in 
Januari 1912 Baron Alex. Gilles de Pélichy vaar
wel zei aan zijne familie, zijn geboortestad en 
vaderland, en naar ’t zwarte land inscheepte, schreef 
Dokter Gits een afscheidsgroet die gansch Iseghem 
en wel bijzonderlijk de wel Edele familie Gilles 
de Pélichy diep trof. Ook in deze en andere om
standigheden heeft de baronij van Iseghem den 
overleden uitstekende blijken van vriendschap en 
erkentenis gegeven. Bij sterfgevallen stelde hij 
menige zielroerende lijkreden op, die over den boord 
van ’t graf uitgesproken zijne medeburgers deed 
overvloedige tranen storten van aandoening.

Zijn leven heeft hij ten besten gegeven voor 
zijnen evenmensch. Tot het einde zijner dagen, 
heeft hij al zijne krachten besteed om een ieder 
te helpen. Overvallen door eene ongeneesbare 
kwaal, heeft hij maanden lang kwijnend, de stra
ten van Iseghem doorkruist, tot dat hij eindelijk, 
in stille onderwerping, het einde zijner dagen 
afwachtende door de onverbiddelijke dood getroffen 

wierd.

Volk van Iseghem weest dien man indachtig, 
voor ’t geene hij voor u deed. Dat alle families 
zonder onderscheid als laatsten blijk van hulde 
en dank zijne begraving bijwoneri, en een gebed 
ten hemel sturen tot zijn ziele lavenis.

En gij bijzonderlijk werkman en kleine burger 
voor wien hij zijne gezondheid en leven ten beste 
gaf. Weest hem indachtig.

Dat God, de looner aller goed, zijn dienaar 
indachtig weze.

Aan zijne diepbedroefde vrouw kinders en 
familie, bieden wij in name der Iseghemsche 
bevolking en ’t omliggende onze welgemeende ge
voelens van deelneming, en bidden den Heer van 
hierboven, dat hij zijnen dienaar in vrede moge 
ontvangen.

Dinsdag om 10 ure wordt hij in St-Hilonius 
kerk geuitveerd en begraven.

R. 1. P.

STEL UWE TERING NAAR UWE NERING 
want... BETER EEN VOGEL IN DE HAND, 
DAN ZEVEN IN DE LUCHT. — Als voorzichtig 
mensch, in plaats van groote intresten na te 
jagen, of in gevaarlijke speculaties te wagen, wendt 
U in volle vertrouwen, voor uwe spaarpenningen 
tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingnn 
zullen geven.

3.60 %  

4 °/° 

4 1/2 °/°

5 %

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.

I) 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 finantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

I Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
iGemeenteont vanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

jj, B. __ Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Marcel Labeeuw, zv. Georges en Irma Withouck. 
—  Godelieve Carlier, dv. Petrus en Celina 
Cock. — Maria Verstraete, dv. Joseph en Su- 
zanna Rebry — Julss Pattyu, zv. Remi en 
Magdalena Vanderheeren. —- André Ketels, 
zv. Julius en Maria Vangeesdalle. —  Irène 
Santens, dv. Michel en Augusta Vannieuwen- 
huyse.

STERFGEVALLEN :

Arthur Callens, 10 m. zv. Marcel en Marga
reta Callens. —  August Sintobin, 82 j. zv. 
Joseph en Theresia Vermeersch. — Georgette 
Liuzeele, 17 m. dv. Eugène en Irma Parmentier 

HUWELIJKEN :

François Vanderhelst, handelsbed. 32 j. en 
Alicia Kesteloot, kleerm. 32 j. —  Eugène Horré, 
borstelm. 21 j. en Gerardinx Naert, borstelm. 
20 j. — Alfridus Messely, zb. 28 j, en Isabelle 
Descheerder, zb. 27 j.

Het artikel over het Avondfeest der Man
delkoor is verzet tot de naaste week bij plaats
gebrek.

Oorlogschade.
Bericht

aan de bewoners der omliggende gemeenten.

Het wordt de oorlogsbeschadigden ter kennis 
gebracht dat zij zich mogen wenden naar het 
Naamloos Vennootschap « ISE G H E M  HEROP  » 
tot het bekomen van voorschotten op te herstellen 
oorlogschade ; d. i. schade op gebouwen, meubels, 
kleeren, gronden, alaam, dieren, machienen en 
koopwaren. Zelfde Vennootschap belast zich ook met 
de geheele uitwisseling van naamtitels, mits 1/2 0/0.

Opdat de bewoners dezer gemeente van de voor- 
deelen der coopérativen zouden kunnen genieten, 
is het noodig dat er hier ter plaats een commissie 
gevormd worde bestaande uit drie personen. Een 
dezer zou den beheerraad van het Vennootschap 
van Iseghem toegevoegd worden, zou deze aanveer
den die begeren lid te worden en zou hun dos
siers ontvangen. Na het rechtschapen oordeel dezer 
heeren gehoord te hebben, zal er op advies van 
« Iseghem Herop » en van den Heer Staatscommis- 
saris een voorschoot toegestaan wórden door de 
Vereeniging van Brussel.

De Bestuurder van het Vennootschap zal die 
plaatselijke Commissiën alle mogelijke inlichtingen 
verschaffen en zal zich eiken Zaterdag namiddag 
uitsluitelijk ten hunnen dienste houden te Iseghem 
Rousselarestraat, 13.

Volgende stukken zijn steeds onmisbaar :
1° De schattingslijst der beschadigde gebouwen 

aan den prijs van 1914.
2° Een opsommingslijst der mobilaire schaden, 

gegroepeerd.
3° Een eigendomsbewijs ; in geval van zuivere 

mobilaire schade ook de polis van Assurancie.
4° Een aanvraag tot herstel door al de recht

hebbenden geteekend.
5° Een bewijs van nationaliteit.
6° Een extrakt van geboorte.
Namens het Naamloos Vennootschap « Iseghem 

Herop ».

De Voorzitter. De Zaakvoerder.

Em. V anden Bogaerde. H. Loontjens.

W ISSELKOERS.

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

4.51 3/4 
51.65 0/0 
95.30 0/0 
21.00 1/8 
13.21 1/4 

184 1/2 
216 0/0 

46.50 
293 1/2 
236 0/0 
246 1/2 

11.97 1/2 
16 3/8 
15 1/2

4.61 3/4 
52.90 ü/0 
95.80 0/0 
23.00 1/8 
13.31 1/4 

188 0/0 
220 1/2 
|50,50 

297 1/2 
240 0/0 
252 1/2 

12.17 1/2 
20 3/8 
19 1/2

M A RK T PR IJZEN .
Rousselare. 8 Feb, — Haver, 75 tot 000 

peerdeboonen, 75 tot 000; aardappelen, 30 à 00 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,55 
koolzaadolie, 220 tot Q00; lijnzaadolie, 190 tot 
000; koolzaad 90 tot 000; lijnzaad, 95 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaad koeken 
00; sodanitraat, 000.00; ammoniak, 100-000, 
suikerij, 40 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 14 tot 00,

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

"  M arktstraat, 44 , IS E G H E M .  ~

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

(FABRIKAAT

A T T A

Jl jL  j O l  Â JL
De Koningin der Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA =

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Maatschappij van Ouderlingen Bijstand 

“ De Vereenigde Werklieden ,,

Een belangerijk bericht 
voor de leden der

PE N S I O E NA F DE E L I N G
Het bestuur der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas 

schrijft eene verandering 'voor in het opmaken der 
stortingslijsten ; voortaan moeten de stortingen inge
schreven worden in de geboortemaand der aangeslotenen : 
B. V. die geboren zijn in Maart van gelijk welkjiar 
moeten in Maart ingeschreven zijn ; in Juli geboren, 
in Juli ingeschreven enz. — Het ia in het belang der 
deelnemers dat zij hunne jaarlijksche storting doen, 
niet gelijk vroeger op het einde van het jaar, maar 
wel vóór den vervaldag hunner geboorte

In de huisgezinnen waar er verscheidene leden deel- 
maken, mag men in eens voor allen storten, mits het 
geschiede in de vroegste maand : B. V. De vader is 
geboren in Juli 1874; de moeder in November 1875; 
eene dochter in Mei 1898 ; een zoon in April 1900 ; 
een in Juni 1902 ; de storting van dit huisgezin kan 
jaarlijks in eens gedaan in April, daar dit de vroegste 
maand is van deze leden.

Aangezien het opmaken der lijsten veel zorg en tijd 
vraagt en in bepaalde volgorde moet geschieden ; zoo 
ia het dringend noodig dat men atorte vóór den 25e 
van elke maand ; latere stortingen zouden maar dienen 
voor het volgende jaar.

Iseghem, den 1 Februari 1921.
Het Bestnur der Pensioenkas.

Huismoeders maakt geen verdriet.
Als wanneer gij geen brandhout meer krijgt in 

de fabrieken komt naar ons, daar zult gij vinden 
allerbeste brandhout aan zeer voordeelige prijzen 
en goed droog.

Voor Emelghem, Princessestraat, 64 en Vijfwe- 
genstraat, 32 bij Cam. Terry n-Ameye.

Voor Iseghem bij J . Vanhaeverbeke-Vansteen- 
kiste, Wijngaardstraat.

K e i l  g o e d e  r a a d  ! Indien gij 
aan Hoofd- en scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Kazende tandpijn, Rhumatiek of Grippe aan
getast zijt, en dat, tot hiertoe, niet één genees
middel u ervan heeft kunnen ontslaan, neemt 
zonder aarzelen de I V I o n o p o u d e r s  
en gij zult spoedig en volkomen genezen zijn. 
Te koop in doozen van 1.75 fr. en 3.00 fr. : 
Iseghem, bij de Apothekers W yffels, Verham- 
me, Laleman en in alle Apotheken.

STAD ISEGHEM
Openbaar en kosteloos lessen over

B O O M T E E L T
gegeven door M. Arthur LAGAST, Leeraar te Kortrijk

in de Herberg « HET DAMBERD », Gentstraat.

KAREL HAVERBEKE, wonende te Ingelmunster 
aan de Hoogte, maakt bij deze bekend dat de 
schulden die zijne vrouw Maria Pieters maakt of 
zou gemaakt hebben, door hem niet erkend zijn 
ingezien zij van hem gescheiden leeft.

13 Februari. — Vijanden der fruitboomen - ' 
insekten - zwammen - voorkom en bestrijdingsmid
delen - plukken, bewaren en verkoop van fruit.

AMEYE
H A N D E L S IN G É N IE U R ,_____

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

EXPERT-COMPTABLE
(A C CO U N T A N T )

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.

TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestraat, 95 , IbEGH EM .

De F ra n s c h e  T a a l .  practische leergang voor 
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlamingen, die 
zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsen verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

F ra n s  o h -V la a m s c h  • Zakwoordenboek met figuur 
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaamsch.

V/laamsche en F ra n s c h e  samenspraken naar 
een klimmenden gang bewerkt, met de uitspraak 
van het Fransch in het Vlaamsch verbeeld volgens 
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel, ten ge- 
bruike der Vlaamschsprekenden. die verlangen 
Fransch te leeren zonder behulp van eenen meester. 
Een boekdeel.

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

De Engelsohe T a a l ,  practische leergang voor 
zelfonderricht; met figuurlijke uitspraak der Kn- 
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld. Dit 
werk bestaat uit twee deelen.

V la a m s c h -E n g e ls c h  Zakwoordenboek, met figuur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden.

C a l le w a e r t  ’s W oordenboek , alsook Dictionnaires 
Larousse, groote en kleine- . _____________

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

KASTEELSTRAAT, 10 

- ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Melürouwarij Gebroate Galleüaut, Wieze

_ _ Rooit eil Pilsen - -

, in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurenlie.

LEONARD SABBE, verklaard bij deze dat hij 
geene schulden erkend die zijnen Schoonzoon Al
fons MONTEYNE gemaakt heeft of zou maken.

MEN VRAAGT bekwame Schrijnwerkers bij
G. VAN GROENWEGHE-DEVOS Gentstraat 51, 
Iseghem.

ALLE SLACH VAN

Kousen, Saaien, enz.
— H E  H S  T E L L I N G E N  —

Vrouw Henri SEYNAEVE-VAN BELLE
Slabbaerdstraat 41, ISEGHEM.

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O L. VROUWSTRA.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

ALLE SLA CH  VAN M EU BELS,

het INSTELLEN en PLAAT SEN  van

S C H O O N E  W INKELU1TSTALLINGEN

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

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

Kantoor van den Notaris LE C0RBESIER, te 
Iseghem.

Op Dinsdag 1 Maart 1921 , om 2 ure 

T O E S L A G
van een schoon groot

W O O N H U IS
en Suikereiast 

en Zes Woonta.uizeix

te Emelghem, Vijfwegenstraat
ter herberg ’T HOF VAN COMMERCE, te Emelghem.

f-

S C H O O N E  V E N D I T I E
van

•BOOMEN -
ten verzoeke

van den W-Ed. HeerBaron Alexander Gilles de Pélichy 

AAN ZIJN KASTEEL 

T E  I S E G H E M  —

De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen op Woensdag 9 Maart 1921, 
om 1 uur zeer stipt namiddag.

Eiken, achtkanters, abeele en bsuken boomen
staande in ’t park en rond t’ kasteel van Iseghem . 

Vereeeld in 67 koopen.

9 maanden tijd van betaling mits goede en vaste 
borg.

Vergadering in ’t park, aan den ijzerenweg . 

Verborging in de Herberg « A m a  C a m p a g n e  ».

Studie van den Notaris Alberic LE C0RBESIER 

te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING NA OPBOD

van DRIE WELGELEGENE

WOONHUIZEN
TE ISEGHEM .

De Notaris ï _ .3 G s j r t o a 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 
Vrederechter van 't kanton Iseghem, openbaar verkoopen .

Koop Een. — Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
righedan te Iseghem, Pater Om n^gangstrart, kadaster 
Sectie A, nummers 643r3en 6431. groot 2 A. 25 C.

Bewoont door Alberic Glas, mits 13 fr. te maande.

Koop Twee. — Een WOONHUIS metetve en aanhoo- 
righeden te'lse^h^oi. Pater O.nnîgingstraat, kadaster 
Sectie A, nummers 64-3s3 en 643m, groot 2 A. 25 c. 

Bewoond door Constant Deprez, mits 13 fr. maan Ie. 

Koop Drie.— Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
righeden te Iseghem, Pater Ommegangstraat, kadaster 
Sectie A, nummer 643t3 en 643n, groot 2 À, 80 Ca 

Bewoond door Gustaaf Dajonghe, mits 13 fr. te maande.

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

De koopers worden verzocht hun trouwboekje of uittrek - 
sei van den Bargerstand mede te brengen.

OPENBARE VERKOOPING  
van een

P E R C E E L  L A N D
te ISEGHEM, langs de Vaart

Dd Notaris LE C O R B E S I E R  te Iseghem zal open
baar verkoopen : .

Een perceel LA.ND gelegen te Iseghem, noord-west 
de Vaart, groot 43 aren, palende zuid-oost H. Joannes 
Vandeputte, zuid-west H. Pierre Bourgeois-Lammertyn, 
en noord de vaart.

Gebruikt door Heer Alex- Rousseau-De Jaegher. 
Ingenottreding met de betaling der koopsom.

Zittingen :
INSTEL : op Maandag 14 Februari 1921,
TOESLAG : op Maandag 28 Februari 1921, telkens 

om 2 ure namiddag ter herberg “PRINS ALBERT „ 
bewoond door Heer Cam. Dejaeöher (bij de Paterskerk.) 

1/2 0/o Instelpenning.



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 voor waarden.

S T R O O I  D A K E N

IR a ro b o e r
S t r o o i d e k k e r

Emelghem dorp, nr 21
beveelt hem aan voor het 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.

C r i  Foncier de Belgipe
(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

H ypo lh8e k l e e i i i n g e n ï J S ; ^ r , ? ,t » ,d";
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opoolgentliik gestort binst den

loop‘1er werkingen zonier 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

Obligatien 4 1/2 0/0 S Z Â Æ Î Ï Ï Â
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en liet Amortissementsfonds 
ran de leening van don Onafhankelijken Congostaat beaitten voor

8,400,000 frank van die obligation.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OMER SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

—

VERKOOP VAN

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

'H.in 'i i" trniv) /il “n nickel

1 1 };ruur#erken. Regulateurs. Reveillen 

ritte mus van Ringen en Kettingen

TROUW II."G E N  aan voordeelige prijzen

HEi  S T E L L I N G E N
!•■ V • 1%-mi. tond «n Zilveren Juweelen

□EVI3 en TEEKENIMQ worden op vraag gemaakt 

ir .ui li-tni.-inff-n P'KPFtEN

) ’ ’ IV 'TE .V  ei V4 4 Vf LETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

" ILES TEN HUIZE

"A /ÛL RT,UJJV£Ü AFGEWERKT. -

UWSl rUWS! NIEUWS!
S C H U R F T  E N  J  C U T

van alle gsdainte genezen Joor

g u ü u  h a l  a a j  5 ,5 0 f r .d e pot.

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexir* P b ilip p a ttfc

Oe zuiverste, de heste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen L a l e m a n , ,

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

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

Na 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 
c JPHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen herteiijken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roösslarsstraat 73.

H U I S

J. Vaniandeghem-Beliaeglie
Gropte 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 V^-N BENOODIGHEDEN

v o o r  MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H  D B.

Gediplomeerde Chauffeur
fransch en vlaamsch sprekende

vraagt plaats in Iseghem of omliggende. — Adres 
ten bureele van ’t blad.

SUIKERBAKKERIJ

Y a f)  L a f jd e c J b e tï)
GRAVINNESTRAAT, 24,

----------  I N G E L M U N S T E R  ----------
Ohocolade — Pralinnen  

BIJZONDERE KEUS VAN 

SCHOONEen FIJNE GE BAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten . 

Voortverkoop in 'tgrootvan Suikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

de Pélichystraat, 1 2, Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

Den Heer 

Albert CARPENTER

(volgens een foto^

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

wakker wordt met pijn in den rug en 
ecu \ uilen smaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint even 
vermoeid als wanneer gij liem 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 dekonteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dal op de ingewanden inwerkt, maar 
een slof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al deze pijnlijke kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
van rlieumatisme, jicht, heupjicht, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (ei wit verlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen I)e Witt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

l)e lieer Albert Carpenter, 17., Lain- 
belh-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 overgebiacht wordon, 
aangetast door rlieumatisme. 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, dat ik 
sedert dien steeds voortgozet 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 dê - ziek(e te 
doen verdwijnen : het giftig piÿ uur 
dat uit het bloed'langs de pi;,!..aas 
verwijderd wordt. Wanneer gij \ast- 
stelt dat de pis een blauwachtige 
kleur aanneeiftt, dan beteekent zulks 
dat 4e 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 Witt 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 la 
Glacière, Bruxelles.

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53,; 
Marktstraat; LALEMAN, 2, Bruggestraat.

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jnmellen, longnes-vues, barometers en kunsto#gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, balen 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 Amatfdstraat 8, tegen de NdOrdstraat, Rousselare.
Er Is altijd een oogmeester ten leder beschikking.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, 1SEGHEIVI.

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

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

— Eerlijke en , trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

in~dF  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-Geldhof
1 MEESTERKLEERMAKER
Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 wren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

•  • • • • •

VAN H ED EN U F  TE BEKOMEN
BIJ

Sylv. Seynaeve-Huysentruyt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

alle slach van

goede, 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

Ij)
Meeaenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HEftKtfIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel D A L L E - O E V O L D E R E
Rousselarestraat, 55 , IS t3 H £ M

CIGAREN CIGARETTENI
der best gekende merken

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in, ’t groot en in ’t klein.

IN  DE GOCTDEN P L U IM  

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte t a w -  ea K ia ie rk lee ie rea

i Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEM3EN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 

specialiteit van Tandan en Gebitten
ce raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-aLe — J?ale-ale. .
V e r k o o p  v a n  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
S a b b e -B r ü l e z , Reeperstraat, 3, te Emelghem.
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Uit den Vastenbrief.
De Herderlijke Brief, door Z. D. H. Mgr. 

Waffelaert, Bisschop van Brugge, ter gelegen
heid van den Vasten afgekondigd, behelst een 
aantal groote waarheden en nuttige wenken 
welke door al de geloovigen dienen overwogen' 
te worden. W ij laten er dan ook de. bijzon
derste uittreksels van volgen :

« Dikwerf hebben W ij, sprekende tot onze 
priesters, dit woord herhaald : Weest vooral 
en bovenal priesters, onderschikt al het overige 
aan uwe heilige, goddelijke zending, die be
staat in zielen tot God te leiden en in alles 
de eer en glorie Gods te betrachten. Insge
lijks zeggen wij tot u allen', Z. L. B. : Weest 
vooral en bovenal vrome christenen, oordeelt 
over alles bij het licht van uw geloof, blijft 
eensgezind in christelijke liefde, en staat en 
werkt op den eenigen vasten grond der ka
tholieke leer ; al het andere, waarover men 
in gedacht of meening mocht verschillen, is 
bijzaak, en mag nooit de christene eensge
zindheid en werking storen, zoo noodig tot 
bewaarnis van geloof en christene zeden en 
tot verdediging der H. Kerk. Alwie de waar
heid van dit gezegde niet verstaat en er in 
zijn gedrag van afwijkt, zal het eerlang mis
schien bitter beklagen : want van die eenheid 
in christen zin en werking en daarvan alleen 
is het heil voor' godsdienst en vaderland te 
verwachten. De vijanden van godsdienst en 
Kerk, van orde en geluk in de samenleving 
slapen niét en zij, ze zijn het eens om hunne 
helsche plannen uit te voeren.

« Weest hiervan overtuigd dat indien wij 
beternis verlangen en ooit op den vroegeren 
welstand willen rekenen, het dringend nood
zakelijk wordt op te varen tegen den huidigen 
stroom van wanorde en oproerigheid, van 
wulpscheid, dartelheid, onzedige kleederdracht, 
van verkwisting in nutteloos en ja, verderfe
lijk vermaak. Die buitensporighedén van som
migen, dewijl voor anderen, zonderling uit 
den middenstand, en in de verwoeste gewesten, 
het leven nog zoo lastig is, heeft iets wraak
roepend in. Wonder ook en bijna onverstaan
baar mag het heeten, dat nog zooveel werklieden 
zoo onverstandig te werke gaan, en niet eens 
denken op den dag van morgen en op ver
betering van hun lot en dit van hun gezin. 
Meer nog is het te verwonderen dat menigen 
onder hen, zich zoo blindelings levéren in de 
handen van booze en snoode leiders, nu vooral 
het zoo helder klaar wordt waar, eenerzijds, 
het socialisme naartoe leidt, —  ziet op ramp
zalig Rusland. — en anderzijds, wie met het 
waar welzijn van den werkman bekommerd is, 
zijne rechten verdedigt, hem tot lotsverbetering, 
in recht en deugd, ter zijde staat —  Gedenk 
de Kerk, de Pauzen van Rome, Leo X III en 
zijne opvolgers, ziet de genegene werkzaam
heid van Bisschoppen en priesters, die overal 
en ten allen stonde, niet met valsche beloften 
en onmogelijke onuitvoerbare voorspellingen 
de werklieden paaien en bedriegen, jnaar wel 
met allerhande wezenlijke, werkdadige behulp
zaamheid de werkende klasse ten dienste staan.' 
Onder meer andere bewijzen daarvan, men 
vrage aan de geteisterde bewoners onzer ver
woeste streken, wat voor.hen onze priesters 
deden en nog gedurig doen, hoe zij hun eeuwige 
en daarbij hunne tijdelijke belangen met volle 
toewijding en offerveerdigheid behertigen.

« Tegenover de geldzucht en den dorst naar 
zinnelijk genot, die de wereld nu meer dan 
ooit schijnen te beheerschen, hebben wij be
hoefte aan heilige zielen die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid, heilige priesters en w^re 
apostels, heilige kloosterlingen, heilige zielen 
in de wereld, die tegenover verboden wellust 
dorsten naar lijden, naar boetveerdigheid en 
versterving, lijk ten allen tijde de Heiligen 
deden en Hij die aan allen het voorbeeld gaf 
en door zijn lijden en dood de wereld verlost 

heeft. »
--------------- ----------- f------

Onze Boterboer.
Op zijn achterste vallen, wordt doorgaans als 

een tegenslag aanzien. Maar als het « in de boter » 
geschiedt, dan heet men het « een geluk».

Onze groote boierboer, Minister Wauters, heeft 
met zijn boter nog geen chance gehad, of hij 
moet er ingevallen zijn, buiten mijn wete. Koopen 
dat kan er nog al door, en tot die operatie ont
breken hem geen elementen ; hij beschikt over 
onbeperkt kapitaal en moet niet instaan voor de 
verliezen. N

Maar die boter weer terug verkoopen, dat lijdt 
oneindig grooter last. Zoo had hij sinds een tijd 
aangeschatt, gewonnen verloren, effenaf overdreven 
voor een landeken dat den dag van vandaag nu

precies van ’t vet in ’t vuur niet spuwt, en het 
grootendeels met margarine moet zien klaar te 
spinnen.

« Maar, waar blijft hij toch met die boter ? » 
vroegen de mannen van ’t vak, die op de hoogte 
waren.

Nu is ’t geweten waar hij er 'mee blijft : hij 
verkoopt ze te Parijs, in de Hallen. De « Petit 
Journal » bevestigd het met man en stuk. Hoor 
liever :

« De versehe Hollandsche boter deed de fransche 
boterprijzen gevoelig dalen en nu steekt de belgische 
boter daartoe ook een handje mee uit. De Belgische 
bevoorradingsminister had zich overkocht aan boter 
en bood nu zijne vervrozen waar aan onze be
voorrading, ten prijze van 15 frank. Deze sloeg 
toe en verleden Donderdag reeds, werden een 
mandataris 500 tonnekens van 50 kilos gestuurd.

« Deze verkocht /e tegen 15 fr aan eene groote 
melkinrichting der hoofdstad. Een paar dagen later, 
ontving htj eene tweede verzending, welke hij 
ditmaal aan 14,75 fr. tot geld maakte ».

Het is heel troostelijk voor Frankrijk, dat onze 
Wauters tot den Franschen kostafslag toedraagt 
maar wij bijten ondertusschen op de kom en be
talen onze boter fr. 16.50. Waarom betuigt M. 
Wauters’ genegenheid zich niet eerst en vooral 
ten bate van zijne landgenooten ?

Of is Frankrijk soms maar eene afleidingsbuis, 
langswaar ons ministerie van inslag zijne over
tollige boter weghelpt ? Maar hoeveel ^kosten dan 
aan ons land deze verkeerde speculatiés ?

In alle geval, doet de Minister evenmin schit
terende zaken met zijne boter als met zijn droog 
brood.

Een Belgisch handelaar bevestigt de mededeeling 
van het Parijzer blad en deelt diensaangaande 
enkele wetenswaardigheden mede.

.« Ik heb het markt goed nagegaan en aldus 
kunnen vaststellen dat de ter Hallen opgeroepen 
boter wel degelijk Belgische bevrozen boter was. 
Men begon ze te verkoopen tegen fr. 16.50 om 
te eindigen aan 15 frank.

« Neemt er nu notitie van, dat de transport, 
de tollenoctrooi, de verdere vervoerkosten, de per
centen van de Hallen en het commissieloon, op 
den kop fr. 1,30 per kilo kosten. Dus krijgt M. 
Wauters' voor zijne boter fr 15—1.30=13,70 fr.
, waarvan dan d« frigo-kostan af moeten gerekend.

« Maar wat er nog stellig wordt op verloren, 
dat is de 5 °/0 dat de Fransche frank minder dan 
de onze . kost Dat alles maakt dat de boter aan 
Minister Wauters fr. 12.90 ' en geen duit meer, 
opbrengt.

« Deze week, Maandag werden 90.000 kilo en 
Dinsdag 30 000 kilo Belgische boter aan dien 
prijs afgeleverd ».

E n . dan zijn wij hier verwonderd dat onzen 
boterprijs zoo wraakroepend hoog blijft !

Zou die M. Wauters toch zoo een slecht karakter 
hebben dat hij ons een beetje goedkoop smeersel 
ontgunt ? Of, is,hij van oordeel dat zijn brood 
smakelijk genoeg is zonder?

Baron Karei Gilles de Pélichy spreekt 

in den Senaat over 

de verwoeste gewesten en oorlogschade.

Zitting van 5 Februari.

Ik trek de aandacht op de droevige gestelte
nis van schamele menschen die in schuilplaatsen 
verblijvende aan ’t front, de uitspraak hunner 
oorlogsschade afwachten. In vele plaatsen slapen 
de kinderen op strooizakken die op den grond 
gelegd zijn : Wanneer die ongelukkigen toe
stemmen tot overeenkomst met de oorlogstri
bunalen dan blijven de betalingen nog ten 
achteren. Over eenige dagen wierd door de 
tribunalen een schade op mobilaire voorwerpen 
aangenomen voor min dan 2000 frank. Het 
dossier wierd te Brussel verworpen, onder 
voorwendsel dat het mobilair niet als nieuw 
kon beschouwd worden, en dus de schatting 
te hoog beliep. Zoo gaat men te werk met 
kleine vergoedingen die schamele menschen te 
goede moeten komen.

Ingsgelijksch wierd de schadeloosstelling ge
weigerd aan eene familie voor het verlies van 
hun kind door oorlogsfeiten, om reden zegt de 
rechtbank dat men niet weet of dit kind, indien 
het blijven leven was de steun zijner ouders 
zou geweest zijn, of niet. Hadden deze lieden 
maar een kind gehad dan had het een ander 
geval geweest. Zijn zulke redens niet belache
lijk en ook ontmoedigend voor families met 
talrijke kinderen. Na verdere opsomming van 
vele mistoestanden in zake van oorlogsschade, 
sprak den achtbaren Heer Senator ten voordeele 
der hoveniers, fruit- en boomkweekers die al 
hun planterijen en boomen door de oorlogs
luiten vernield wierden.en weinig of niets van 
schadevergoeding toegekend wierden.

/

Werkcrisis.
uit D E  ST A N D A A RD  van O deur.

Wij vernemen uit Harelbeke :

Da werklieden van de werkhuizen voor dynamos 
en ftiotoren van de, firma Dawaele-Schotte hebben 
bekénd gomiakt gewaest dat zij te beginnen met 
de aanstaande week tegen 50 p °/0 loonsvermin
dering zullen moeten arbeiden. De arbeidsduur 
werd ingekrompen tot 6 uren daags.

In de groote mekaniekweverij op de wijk Steen- 
brusfgo bij de firma Destombes hebben de wevers 
bericht gekregen, dat de fabriek nog hoogstens een
14 tal dagen zal werken.

In voornoemd blad van den 7" lezen wij in een 
artikel « N ijvebheidscrisis ». Dat het oumogelijk 
wprdt langer het hoofl te bielen tegen de concu- 
renfio door de duitschers gedaan, alwaar aan de 
werklieden loonen betaald worden verre beneden 
deze in Belgie aan''de werklieden toegekend. In 
hetzelfde blad wordt het feit aangehaald dat bij een 
aanbesteding voor eene elektrische machien door 
de gemoente Elseue bij Brussel de laagste inschrij- 

„ving van Belgische zijde nog 300.000 fr. het aan
bod van een Duitsche firma overtrof.

W ij lezen in het nummer van Februari der 
Vlaamsche Bakkerij van Antwerpen het volgende :

IS HET WAAR ?
Is het waar dat er zich in de koelinrichtingen 

te Antwerpen voor twee millioen boter bevindt ?
Is het waar dat de kosten van bewaring dezer 

boter 40 000 frank per maand beloopen ?
T? het waar dat de boter van ons Ministerie

van Bevoorrading welke hier aan 16 frank te 
koop aangeboden wordt in Parys door onze re
geering aan 12,75 verkocht wordt ?

Is het waar dat er 1.600 ton van deze boter
naar Engeland gezonden werd om er zeep van
te maken ?

Is het waar dat er millioenen kilos bloem in
het stapelhuis te .Antwerpen liggen te rotten ?

Is het waar dat er 3 0.00 ton bloem te koop
aangeboden werden aan den handel in Antwerpen
aan 27 per ton (fr. 135 per honderd kilogram) ?

Is het waar dat het Ministerie van Bevoorrading 
geweigerd heeft deze bloem te laten verkoopen aan ' 
dien prijs ?

Is het waar dat het Ministerie van Bevoorrading 
voor vijf maanden graan in voorraad heeft ?

Is het waar dat dit graan aan zulke hooge prij
zen gekocht werd dat er nu een verlies op is van 
954 millioen ?

Is dit alles waar ? K urieuseneus .

STAD IS E G H E M

l i l  van flen pmeenieraatl
van 7 Febr. 1921 om 10 1/2 ’s morgens.

DAGORDE :

I e Punt : Brief werkloozenfonds betrekkelijk 
het nationaal crisisfonds.

M. Bral Burgemeester geeft kennis van een 
schrijven, uitgaande van de beheeren der werk- 
loozen en , crisisfondsen, in hetwelke uiteengezet 
wordt den deerniswekkenden toestand dezer in
richtingen ten gevolge der langdurige en g-roote 
nijverheidscrisis. Ten slotte vragen zij dat aan 
de werkloozen, mannen 5 fr. per dag, de vrou
wen 1 50 fr. en de onbejarige kinderen 1 fr. 
zou toegekend worden.

Het stadsbestuur zou zijn medehulp moeten 
verleenen tot het spijzen dezer kassen met eene 
tusschen';omst Van 10 per 0/0, hetgeen t een 
gezameiijke uitgave voor de stadskasse van 
9000 fr. • per maand zou bedragen.

De leden van den gemeenteraad, zich ten 
plichte gevoelende, in dien erbarmenlijken toe
stand tusschen te komen, stemmen een maande- 
lijksche toelage voor de drie eerstkomende 
maanden.

2e Punt : Gemeenteschool inrichting klas.
Het stadsbestuur heeft van wege den Heer 

Koninklijken Hoogcommisaris een schrijven 
ontvangen, waarbij het verzocht wordt, eene 
vierde klas in te richten in de stadsschool van 
Iseghem. Het stadsbestuur heeft reeds langs 
verschiliige kanten uitgezien om hier in te 
verhelpen, des te meer dat het schoollokaal der 
stadsschool ontoereikend is. Een plan is opge
maakt otn eene nieuwe stadsschool te bouwen 
op de gronden der stad, langs de Krekel- en 
Dweersstraat, maar dat plan glhoewel volledig 
opgemaakt en ingediend, blijft haperen bij het 
Staatstoezicht, en belet over te gaan tot de 
uitvoering derzelfde. Het gemeentebestuur zal 
toch intusschen zorgen dat er maatregelen ge
nomen worden tot het inrichten eener vierde 
klas in behoorlijke voorwaarden.

3e Punt : Electriciteit aankoop, nieuwe ketel 
en compteurs

De nieuwe machien zal nu in ’t korte gereed 
zijn, maar het is te voorzien dat de ketel te 
klein is. De bevoegde commissie der electrici
teit. heeft hier over het stadsbestuur ingelicht 
en voor oogen geleid, dat het noodig ware 
eenen nieuwen grooten stoomketel te leggen. 
Na genomen inlichtingen bij verschiliige firmas, 
heeft het gemeentebestuur de' besluiten der 
commissie van de electriciteit goedgekeurd en 
bekrachtigd. Er zal dus binnen eenige maan
den ook eenen grooten nieuwen ketel gevoegd 
worden bij de nieuwe machien en dynamo, en 
alzoo onze electrieke stroom en verlichting 
onder alle opzichten vele versterken en ver
beteren, dit ten voordeele van een ieder en 
welook bijzonderlijk voor de kleine nijverheid, 
verbruikers van mototórskracht.

Ten gevolge der groote uitbreiding, die de 
electriciteit ia de laatste jaren genomen heeft, 
is er gebrek aan compteurs. Meer dan 550 
verbruikers zijn zonder compteur. Op aan
vraag der toezichtscommissie, stemt het stads
bestuur toe, tot het aankoopen van 200
compteurs.

4e Punt : Leening.

Daar de geldelijke toestand der kas zeer
beperkt is dour de groote onkosten zoo van 
bestuur, als van jaarwedden, onderhoudskosten, 
onderwijs, enz... en dat het stadsbestuur zulke 
overgroote sacrificiën moet doen ten gevolge 
de nijverheidscrisis, is men verplicht tot het 
aanvragen van eene te doene leening van 250 dui
zend franks, welke toegestemd zijnde, de stad
zou in state stellen aan hare geldelijke ver
plichtingen te voldoen. Het gemeentebestuur 
keurt de aanvraag tot leening van bovenge
melde sommen goed.

Verders wordt er mededeeling gegeven over 
de begrooting der vakschool voor timmerlieden 
en schoenmakers, die aangenomen wordt, alsook 
over eene aangevraagde toelage voor-huishoud
school, waarover er bij eene naaste vergadering 
zal gehandeld worden!

Binneiilaniscti O m i t .
Dinsdag laatst beroerde zitting in de Kamer 

der Volksvertegenwoordigers.
’t En waren maar een goed twintig leden 

aanwezig, doch de besprekingen en waren erom 
niet min hevig.

Socialist Bertrand zet zijne interpellatie uiteen 
over de crisis, na den toestand beschreven te 
hebben zoekt hij naar de oorzaken. Volgens 
hem de groote_schuldigen aan de huidige crisis 
zijn de kapitalisten die te gare doen om des 
te gemakkelijker aan de efschen der werklieden 
te wederstuan.

Hij is van gedacht dat de crisis ook beinvloed 
wordt door de politiek der Regeering. Hij 
valt uit tegen de materialen- en steenkoolpoli- 
tiek, tegen de" hooge winsten der privaat 
nijverheid, en zou geerne weten wat de Re
geering voornemens is om de werkeldosheid te 
bestrijden.

Na Bertrand komt Heyman aan ’t woord, in 
’t Vhiamsch, ’tgene eerst eene herrie veroorzaakt. 
De walen immers zouden willen dat al de 
vlamingen twee'talen leeren, en zij maar eene : 
dat is hunne opvatting van <* gelijkheid in 
rechte en in feite ».

Heyman, die nochtans fransch kan houdt 
aan zijn recht en spreekt vlaamsch, iets waarin 
Brunet Voorzitter der Kamer hem gelijk geelt. 
Hij zet met veel kennis van zaken de redens 
van de crisis uiteen. Als middelen raadt hij 
aan de uitvoering van openbare werkeji die 
toch reeds besloten zijn. Hij kondigt ook een 
wetsvoorstel aan, waarbij wettelijke loonraden 
zullen ingesteld worden om veel moeilijkheden 
te vermijden -tusschen bazen en werklieden.

Heer de Kerckhove d’Exaerde en De Haek 
bespreken de, krisis in de steenbakkerij — De 
Haen den toestand in de weverij te Verviers.

Kortom elk bestätigt de crisis, in alle nij
verheden, klaagt men putten in de eerde, en voor 
slot van rekening, ’t en is niemand die daar 
veel kan aan verbeteren.

Minister Wauters komt daa aan de spreek
beurt, zegt eenige dingen die verstandig zijn, 
vele die ’t niet en zijn. Onder andere, dat de 
Staat misschien zou kunnen tusschenkomen en 
de handelaars verplichten hunne stoks kostflijke 
ware te verkoopen tegen verlies, en de ge
beurlijke verliezen ten laste van den Staat te 
nemen.

Verders zingt hij den lof van zijn ministerie 
van bevoorrading maar vergeet er bij te zeggen 
dat hij ,de schuld ,is dat het brood zoo duur 
blijft, dat hij verplicht is zijnen voorraad op
gekochte boter tegen verlies te verkoopen in 
Parijs, enz. enz....



W il Wauters met geheel zijn ministerie er 
vanonder trekken, ’t zullen veel zaken atslaan !

In den Senaat en is er niet bijzonder veel 
werk verricht, ’t is de vlaamsche wet die daar 
meest spel opievert. z’ Eu durven aie wet niet 
verwerpen, en 5z en willen ze niet stemmen. 
Om noch ’t eene noch ’t ander te moeten doen 
vinden ze alle soorten van amendementen uit, 
én nieuwe voorstellen die dan naar een com
missie verzonden worden en o-ndertusschen wordt 
de bespreking uitgesteld.

Dat alles heelt voor gevolg dat de Vlamin
gen van langsom heviger worden, en van 
langsom vaster staan in het besluit hunne 
volle rechten te eischen.

Die handelwijze van den Senaat is goede pro
paganda voor de vlaamsche zaak.

Art. 310.
Socialisten en Katholieken zijn het eens dat 

art. -310 moet afgeschaft worden.
De socialisten willen die afschalilng kortweg, 

ze gaan dan hunne duivels ontuinaen om de 
dwinglandij van Hunne S ynd ika ten  op te leggen 

aan al liet werkvolk.
De katholieke deinokraten integendeel willen 

daarbij eene wet die de syndikale vrijheid be

schermt.
Er is in ’t ministerie eene overeenkomst 

ontstaan op de volgende handelwijze : Men 
zal eerst Art. 310 alschatfen, en dan achterna 
eene wet stemmen om de syndikale vrijheid 

te waarborgen.
Doch de katholieken kennen de doening der 

roodetj. Ais eens Art. 31U aigeschalt is zuilen 
Zij de Syndikaten wet op de lange Oaan scüuiven 
en weigeren ze te steiiiineii, t gua-i ücUiniiee 

gaan lijii met het vrouwenstenirecht, eerst 
moest het zuiver algemeen stemrecht op 21 
jaar aangenomen worden, en dan ging men 
’t vrouwenstemrecht bespreken.

De katholieken lieten begaan, zij namen de 
stellingen der socialisten aan nopens algemeen 
Stemrecht, en daarna weigerden hueraien en 
socialisten hun het vrouwenstemrecht.

De katholieken zijn nu geleerd. Ziende waar 
de Socialisten naartoe willen Ueuben zij hunne 
voorzorgen genomen, l’cliaiien van Verviers 
heeft een amendement ingedienf om een spei- 
leke te steken voor die sociaiisteudoening, en 
om te zeivertijd met de afsciiatling van Art. 
310 ook de syndikale vrijbeiJ te waarborgen.

In een vergadering der rechterzijde heeft 
Minister Carton de W iart gevraagd dat men, 
volgens verbintenissen aangegaan in ’t ministerie, 
eerst ’t Artikt l zou afschatten en daarna de 
wet tot bescherming der S ynd ika ten  voordragen.

Doch de katholieken, en zijn niet van zin toe 
te geven. Ze gaan dezen keer hunnen kop uit
werken, eu ze zullen gelijk hebben.

’t Zitten in de Kamer nog eenige liberalen. 
Zij ook hebben er belang bij dat de socialisten- 
syndikaten hunne dwinglandij niet en kunnen 
opleggen. Doch ’t liberalisme is een partij die 
zoo goed of dood is, als ze nog iets kan 't is 
dansen gelijk de socialisten schuifelen.

’t Gaat nu te zien zijn of die blauwe heeren 
ook goedsmoeds hunnen handel en nijverheid 
gaan ten prooi geven aan de macht der rooden, 
zuiver uit politieke onmacht en lafhertigheid.

Buitenlaudsch overzicht
PARIJS-LONDEN.

De Conferentie van Parys is eene die gedaan 
is ; die van Londen is eene die gaat beginnen 
den 1 Maart, Voor Engeland zal Lloyd George 
spreken, voor Frankrijk Briand, voor Italie 
Sforza, voor Belgie Jaspar. Griekenland en 
Turkye gaan er ook tegenwoordig zijn, en 
wat er van grooter belang is, Duitschland zal 
er ook komen om zijne voorstellen te doen tegen 
die van Parijs, ’t Werd officieel uitgenoodigd, 
en ’t heeft de uimoodiging aanvèerd.

Als er tot nu toe nog geen overeenkomst 
en is nopens ’t gene de duitschers moeten en 
zullen betalen, ’t en is alleszins niet bij gebrek 
aan besprekingen, ’k Weet ’s wonder waar dat 
de toekomende conferentie zal plaats hebben 
als die van Londen gedaan is ? Al dat par- 
lasanten en brengt maar weinig aarde aan den 
dijk.

— DUITSCHLAND.
De kattekolere der duitschers als zij de be

sluiten vaa Parijs gekend hebben, en is nog 
niet uitgewoed.

Ze worden van langsom stouter ; z’en zullen 
hunne wapens niet leveren, ze moeten er nog 
meer hebben ; z’e'n gaan hunne soldaten niet 
ontwapenen, z’en- gaan niet betalen, ze gaan 
toonen wie zij zijn en zoovoorts ; da" zijn de 
redens der alldeutschers, en van veel duitsche 
gazetten.

Men zou nochtans ongelijk hebben aan dat 
alles te veel belang te hechten, immers als 
ze ’t enden geklapt zijn, ze gaan algelijk doen 
wat ze opgeleid zijn. in zooverre ten minste 
als het mogelijk is, z’en kunnen niet verder. 
Al hun geweld en grootsprekerij herinnert een 
beetje aan ’t fransch geroep naar revanche 
achter hunne nederlaag van ’t jaar 1870, en 
nsfeii zou ongelijk hebben daar meer belang 
aan te verleenen.

De duitschers hebben dreigementen genoeg, 
maar z’en hebben de macht en de middels niet 
om ze uit te voeren.

NEDERLAND en BELGIE.
Minister Hymans, die gelukkiglijk voor goéd 

afgedankt werd als minister, heeft met zijne 
Comité de politique nationale — politiek aan 
ons land eenen zeer slechten dienst bewezen. 
Zijne eisschen tegenover Holland waren zoo 
onverstandig dat onze bondgenooten Frankrijk 
en Engeland hem niet eu steunden ; en als 
hij de O n  ierhaudelingen door zijne onbehendig
heid onmoLft'iijk had gemaakt moest een ander 
daarmee b l - t .  worden.

Onze p .i; i > u Isondertusscheu van de ■> Nation 
Beige ••, vau * Le Soir » en van eenige andere 
frauschgezinde gazetten hebben ondertusschen 
zooveel gezeid en geschreven dat ze in Holland 
een groot wantrouwen tegen Belgie verwekt 
hebben

Op de Schelde vroegen zij rechten die Holland 
alleszins niet en ging toestaan — dan kwam 
de kwestie van de Wielng,en, die ze veel beter 
kad4*i» oarerlet gelaten.

Holland was gereed om toegevingen te doen 
in zake een kanaal van Antwerpen naar den 
Rhyn dat door Holland moest, en nu komt 
er in de Hollandsche Kamer een partij op, 
die ook die toegevingen Zou willen intrekken. 
Als Belgie, zeggen zij, onhandelbaar blijft 
waarom zouden wij hein nog iets toegeven ?
— w’en zijn hem immers niets verschuldigd.

Dat komt ervan als men nooit genoeg en 
heeft : Men krijgt niet wat men vraagt, en wat 
een ander wilde geven wordt ook ingetrokken.

ONZE KONING

heeft een reize gedaan in Spanje, ’t was we
derom een ware triomftocht. Daaraan kan men 
zien hoe onze vorsten, en het volk dat zij 
vertegenwoordigen geacht zijn en bemind in 
den vreemde. Die reizen van onzen koning en 
zijn niet alleen gelegenheden om Voor hem en 
zijn volk gehuldigd te worden, de koning ook 
bekomt voor onzen handel wezentlijke voor- 
deelen ; men herdenke hier aan de kredieten 
die door zijn toedoen van de Brazilliaansche 
regeering den belgischen handel verkregen wer
den. Laat ons hopen dat het koninklijk bezoek 
in Spanje niet zonder vrucht zal blijven.

Ia April aanstaande zuU»n konfn£ on ko^ngin 
een bezoek brengen aan de italiaansche > "sten. 
’t Zal weerom een gelegenheid zijn om ï-.elgie 
beter te doen kennen en nauwer betrekkingen 
aan te knopen met Italie.

Het Minimum-Programma.

Tegenwoor lig wordt de Vlaamsche Beweging 
met haar minimun-programma veel besprçker..

We zullen trachten de zaak klaar er. dui
delijk uiteen te zetten om aan iedereo ■ de 
juiste opvatting te geven en ook om iedereen 
te winnen tot dat ontegenspreeklijk recht van 

het Vlaamsche volk.
We beginnen met een vooroordeel weg te 

nemen : De Vlaamsche beweging en is niet 
gericht tegen de Fransche taa!.

De Vlaamsche beweging werkt en strijdt 
ten voordeele van het Vlaamsc-e volk, niet 
ten nadeele of tot ondergang van de Fransche 

natie of de Fransche taal.
Een handelaar of een winkelier zou cvvaas 

zijn moest hij zijne eigene zaken niat wallen 
vooruithelpen en verbeteren Doet hij nu voor 
zijn eigen al wat hij mag en kan, wie kan 
er hem dat recht ontzeggen, en wie mag er 
hem beschuldigen zijnen gebuur winkelier! te 
willen ten onder brengen?

Alzoo mag en moet het Vlaamsche volk zijn 
eigen ophelpen ; en dat en is Frankrijk of 
de Fransche taal niet te keere gaan.

We zeggen en houden staan dat een Vlaming 
de Fransche taal dikwijls noodig heeft en zou 
ongelijk hebben het Fransch niet te leerea

Eene nieuwe bende Bonnot te Parijs
Inbraak in een Policiebureel. 

Een Policie-lnspekteur gedood en een andere 

erg gekwetst.

In den nacht van 3 Februari werd in het liulp- 
postbureel, rue Championnet, te Parijs, eene stout
moedige diefte gepleegd.

De post-ontvangeres mad. Leclercq, stelde ’s 
morgends vast, dat al de meubelen in het bureel 
waren opengebroken, het geld en postzegels waren 
gestolen.

Onmiddelijk werd door de policie-inspekteur 
van het 7e distrikt een onderzoek ingesteld en 
deze vernam dat de inbrekers gelogeerd waren in 
een slecht befaamd huis van de rue du Ruisseau 
en een hunner Désiré Bacquet heette.

De policie-inspekteurs Karei Van Damme en 
René Quintard traden hoogergenoemd kosthuis bin
nen en zagen drie personen aan de toonbank staan, 
die dadelijk op de vlucht sloegen en zich verborgen 
in eene kamer van het eerste verdiep.

De twee iispekteurs snelden de gevaarlijke kerels 
achterna ; Bacquet op het punt gesnapt te worden, 
trok zijnen revolver en vuurde vijfmaal het wa
pen af.

De policie-inspekteur Van Damme,, getroffen in 
den buik, viel dood neder ; Quintard, insgelijks 
getroffen, rolde ten gronde.

Op het gerucht der revolverschoten, snelden 
agenten-wielrijders ter hulp, maar inmiddels waren 
de drie gevaarlijke bandieten gevlucht en alle op
zoekingen zijn tot hiertoe vruchteloos gebleven.

De policie-inspekteur René Quintard is Zondag 
middag in het gasthuis overleden.

De bandiet Bacquet doodgeschoten.
De veiligheidspolitie van Parijs had vernomen 

dat de moordenaars van de pilicie inspekteurs Van 
Damme en Quintard, zich schuil hielden in het 
voorgeborgte van Parijs.

Bacquet na zijne vlucht uit de Rue de Ruisseau, 
had zich bij zijne zuster te Parys verscholen, van 
waar hij des anderendaags zich begaf bij de echt
genooten Batiot, te Gennevilliers, het kwartier 
der Parijsche voddenraapers.

Daar wonen de echtgenooten Batiot, midden het 
veld, in eene ellendige hut.

De veiligheidsagenten na zich verzekerd te 
hebben dat den bandiet Bacquet zich daar bevond, 
trokken Woensdag namiddag, rond 4 1/2 ure, 
daarheen. De brigadiers Didier en Binet werden 
opgedragen de eersten in het hol te dringen, 
want er viel niet aan te twijfelen of Bacquet zou 
weerstand bieden en niet terugschrikken voor een 
nieuwe moord.

Nog een policieofficier doodgeschoten.
De policiebrigadier Binet, na zonder eenig gerucht 

de klink der deur te hebben geopend, sprong de 
woning binnen, waar hij Bacquet aantrof, uitge
strekt op een bad en spelende met een klein kind 
der echtgenooten Batiot. Binet sprong op den bandiet 
toe ; een verwoed en verschrikkelijk gevecht had 
plaats.

Bacquet, die zijne krachten voelde verminderen, 
gelukte erin zijn browning, die om de lenden in 
een gordel stak, te trekken^ en lóste een schot 
op Binet die, getroffen in den buik, ten gronde 
zeeg.

De bandiet op zijne beurt gedood.
Op het gerucht van het schot snelde de brigadier 

Didier binnen* die voor Bacquet sprong en alvorens 
deze eene beweging kon doen, hem een kogel door 
het hoofd joeg. De dood was oogeabUkkelijk; de 
rechterlijke agenten die in den omtrek der woning 
op wacht stonden, snelden ter plaats en brachten 
den erg gekwetst#n policUbrigadior naar het gast
huis Iint-L*ui*.

Op bevel van het parket werd de zuster van 
Bacquet aangehouden, alsook dezes minnaar en 
vrouw Batiot.

Gentsche Geidsmokkelaars bdetganomafi 
Bulcaen blijft aangehouden.

M. Victor Van Lierde, van Gent, die zich naar 
Moeskroen had begeven om gouden geld te koopen 
en aldaar op behendige wijze door bedriegers 
werd beetgenomen, is evenals zijn vriend Kon
stant Mortier, door de politie in vrijheid gesteld, 
nadat zij kennis had van de zaak.

Alleenlijk Bulçaen, die men vermoedt een me
deplichtige te zijn vau den zoogenaamden « Valère » 
en den geheimzumigen wielrijder, is ter beschik
king gesteld van net parket van Kortrijk en aldaar 
in het gevang opgesloten.

De politie van Moeskroen zoekt ieverig de twee 
schelmen op, die met de 27,750 t'r. van Van 
Lierde zijn gaan loopen.

STADöN IEQ vVS.
Aanstaande week wordt in de Kerk der Eerw. 

Paters een nieuw klokje geplaatst. Het weegt 
234 kilos en werd' gegoten ste „ Leuven door de 
lirma Van Aerschot. Het draagt het volgende 
opschrift :

Direptae priori .campanulae 
. Substituor cum gaudio ;

E t  pace nunc recLdita patriae 
Ger manos pulsos jubilo !

Dat wil zeggen : « Met vreugde 4neem ik de 
plaats in van de votige klok, die gestolen werd. 
En uu dat het Vaderland weer vrede geniet, 
juich ik van blijdschap, omdat de Duitschers ver
jaagd werden ! »

De klok draagt het jaartal 1920. Ze werd be
steld den 21 December 1919 ; en ware ’t niet 
geweest van een tegenslag bij het gieten, ze zou 
ongetwijfeld reeds lang de Iseghemnaars ter Kerke 
geroepen hebben.

De voorgaande klok Antonius geheeten, werd 
geplaatst in 19D2 en gewijd door Ügr. Vau den 
Boscn. Peter en Meter waren alsdan de milde 
gever, Heer Valère Van den Bogaerde, en Juffr. 
Stephanie De Hulster uit Roeselare. Op 14 Sept. 
19i7 werd ze door de Duitschers weggenomen. 
Met den geöoortedag van den Keizer hadden de 
soldaten ze voor de laatste maal willen luiden ; 
maar Broeder Koster, die lont geroken had, was 
daags te voren heimelijk op den toren geklauterd 
en had het zeel voor de drie vierden doorgesneden ; 
bij zooverre dat bij den eersten trek heel de streng 
naar beneden tuimelde, op het hoofd van den 
onthutsten Duitsch, die voor ditmaal zijn fonctie 
van klokluider moest vaarwel^zeggen.

— Zaterdag aanstaande zal Mgr. Christiaens in de 
Kerk der Eerw. Paters, de kleine orden toedienen 
aan negen' jonge religieuzen. De volgende Eerw. 
Paters worden priester gewijd : Amedeus Teetaert 
van Zedelghem, Godfried Nuyttan van Beythem, 
Hubertijn Stijnen van Antwerpen, Ivo Mahieu van 
Oostcamp, Fridolijn Ülaeys van Brugge, Mathias 
Vermang van Gent, Silvester Algoet van Jabbeke, 
Joachim De Klerck van Brugge, Paucraas Van 
Herreweghe van Lichtervelde, Christiaan De Lom- 
baert van Nevele en Martial Teuns yati Meerle.— 
Aöht van die jonge paters hoöboa den oorlog 
medegemaakt als brankardiers.

De plechtigheid, die ongetwijfeld veel volk zal 
aantrekken, begint om 7 1/2 u. ’s Anderen daags 
zingt een der nieuwe priesters plechtig zijn’eerste
H. Mis om 8 1/2 u. Gelegenheidssermoen door 
E. P. Ildefons.

— Morgen zondag te 4 ure in Café Royal, 
Nieuwstraat algemeene vergadering voor Bak-. 
kersbond en \Vin<ehersoond. — De Bakkers- 
bond van lsegnem is de sterkste uit geheel 
de Provincie. Morgen komen vele bakkers uit 
het Kortrijksche deze vergadering bijwonen. 
Tot deze zelfde vergadering worden de leden 
van den WinkeliersDond uitgenoodigd. De win
keliers mogen vooroeeld van werking zoeken 
bij onze oaktcers. Na de algemeene vergade
ring een korte vergadering voor de winkeliers.

— Zondag laatst waren de leden van den 
Katholieken Kiesbond, afdeeling Burgers, in 
algemeene vergadering bijeengeroepen. Er waren 
maar 120 leden opgekomen, ’t Is toch jammer 
dat er zooveel onverschilligheid zit bij de Bur
gerij ! — De Heer Emile Van den Bogaerde, 
Voorzitter, opende de vergadering en gaf het 
woord aan den Schrijver Jules Sintobin. Deze 
gaf een kort verslag over de werking van den 
Kiesbond, maar deed dan eene bespreking over 
Katholieke werking en Katholieke belangen, die 
op alle aanwezigen een diepen indruk maakte, 
en die in Jules Sintobin een waar talent open
baarde. ’t vVas de eerste keer dat hij in ’t 
openbaar sprak, en van den eersterr keer is 
hij redenaar. — Dan sprak de Voorzitter zelf. 
Elkeen kent en eerbiedigt — en bemint, zou 
ik durven zeggen — den Heer Emile Van den 
Bogaerde : in vele omstandigheden hoorden 
wij Hem spreken, en hoe langer hoe liever. 
Zijne schoone stem, zijn echt vlaamschwoord, 
zijne klare uiteenzetting, zijn overtuigde gods
dienstzin, ’t helpt al meê om Hem te doen 
geerne aanhooren. Nu sprak Hij over het 
Katholiek programma en deed wonderwel uit
schijnen dat de godsdienst en het onderwijs 
de hoofdzaak uitmaken in alle Katholieke be
langen, dat alle overige kwesties bijzaak zijn 
naar het woord van den Bisschop, dat alle 
Katholieken behooren samen te werken en alle 
verdeeldheid uit den weg te ruimen tot het 
verdedigen van hunne Katholieke princiepen 
en tot bet bestrijden van den tegenwoordigen 
vijand het Socialismus.

Daarna wierd het Reglement van den Kiesbond 
besproken, en hier ontstond eene schermutse
ling. De Vlaamsche Beweging werd te berde 
gebracht, en de bespreking eindigde met eene 
stemming : de groote meerderheid besliste dat 
het Minimum-Programma moest ingeschreven 
staan in het Reglement. =  Niemand en was 
tegen het Minimum-Programma, maar de kwes
tie was of dat nu in het Reglement moest 
komen ja of neen. — De Heer Voorzitter deelt 
mede dat, ina;ezien den beslissenden uitslag 
van de stemming, het Minimum-Programma 
zal ingeschreven staan.

Nu wordt overgegaan tot de herkiezing en 
aanvulling van het Bestuur. De Heer Emile 
Van den Bogaerde vraagt dat zijn naam worde

uitgeschrabt van de lijst kandidaten, dat Hij 
lid blijft van den Kiesbond, maar dat Hij be
slist weigert nog Voorzitter of Bestuurlid te 
zijn. Dit werd algemeen betreurd, en de leden 
stemden, bijna eenparig, den Heer Van den 
Bogaerde weerom in ’t Bestuur!. — Wij wen- 
sehen tot eenheid en voordeel van de Burge
rij, tot welzijn van geheel de bevolking, den 
Heer Emile Van den Bogaerde voort aan het 
hoofd te zien van den Katholieken Kiesbond!

Voor de kleine burgerij
In ons nummer van 13 Nov. laatst hebben 

wij onze lezers bekend gemaakt, dat een schrij
ven uitgegaan was van wege het bestuur van 
den Burgersbond van Iseghem, tot het weder 
in voege brengen der Abonnementen van 5 en
15 dagen. Baron Karei Gilles de Pelichy onzen 
verdienstelijken Senator deed ten dien einde 
voetstappen bij den Heer Minister van Spoor
wegen. Deze eerste pogingen^ mislukten, nu 
vernemen wij met blijdschap dat wij onze 
lezers mqgen mededeelen, dat deze Abonne
menten in ’t korte in voege zullen komen tot 
groot voordeel der kleine fabriekanten en hande
laars

In naam der Iseghemsche bevolking zeggen 
wij Heer Senator Baron Karei Gilles de Pelichy 
hier opentlijk dank om de onverpoosde 
moeite dien hij doet tot voordeel onzer me
deburgers.

A.fslag op het brood.

Te rekenen van eersten Maart zal het brood 
van 15 centiemen afslaan. — Proficiat aan wie 
’t behoort —  en goede continuatie.

Sterfgevallen.

Dood van Dokter Gits.
Zijn al te vroegtijdige dood 

bekroont een leven gansch 
toegewijd aan werk en plicht.

Vrijdag morgen rond 7 ure is alhier overleden den 
Heer Dokter Jules ,£rits-Paret, geboren t,e Iseghem 
den 30 December 1866.

Dokter Gits slamt af van eene familie uit het Bra- 
bantsche, Zijn grootvader was Jacobus Gits-Vanneste, 
geboren te Lennick-St-Quentin den 2 Juni 1781, 
overleden te Iseghem den 3 Nov. 1819.

Hij won : 1. August Gits-Delcamber, waarvan 
onder andere Dokter René Gits, overleden te Rous- 
selare tijdens den oorlog den 23 Maart 1916, echtge
noot van Helena Masselus die ook aldaar overleed 
den 26 Maart daaropvolgende.

2. Joseph Gits-Rousseäu, geboren te Iseghem den
13 Juni 1819 en er overleden den 26 Juni 1885. Dok
ter Jules Gits was de derde zoon van - Heer Joseph 
Gits-Rousseau, In zijne jeugd volgde hij de gemeen
teschool der Heeren Pollet te Iseghem, en later de 
latijn°che klassen van ’t klein Seminarie te Rousselare.

Als student muntte hij uit als een der eerste in al 
de klassen. In de gewestelijke en algemeene wedstrij
den onder de verschillige Bisschoppelijke Collégien 
en onderwijsgestichten.behaalde hij verschillige schit
terende uitslagen.

Na zijne humanoria voltrokken te hebben t.e Rons-, 
selare, ging hij ter Hoogeschoul van Leuven, en 
volgde later deze van Brussel alwaar hij zijn laatste 
exaam aflegde en den graad van Dokter in genees
kunde bekwam dan 11 Augusti 1891.

Eenige weken nadien trad hij in den echt met de 
eerzame Jufvrouw Jeanne Paret, dochter van Heer 
Henri Paret-Capelle, kerkmeester van de St Hilonius- 
kerk en voorzitter van den Katholieken Kring.

Uit den werkzamen burgerstand gesproten bleef 
Dokter Jules Gits geheel zijn leven een viaamschen 
volksjongen, zonder praal- of pronkzucht, een echte 
vlaamsche figuur in handel en wandel. Als bekwame 
geneesheer won hij weldra de genegenheid en ’t ver
trouwen van groot en klein. Ver en bij was Dokter 
Gits gekend. Hij bezocht en verzorgde wel zijne zie
ken en was warrlijk verslaafd aan zijn werk. Zijne 
gêburen weten te getuigen hoeveel nachten hij soms 
in eene week zijn slapen moest laten om zijnen even- 
mensch bij te staan in drukke en pijnlijke gevallen. 
Voor den kleinen burger en- deftigen werkman was 
hij eene ware voorzienigheid. Niemand beter dan hij, 
wist in welken kritieken geldelijken toestand de kleine 
burgenij soms verkeert. Ook toen menig huismoeder 
met benepen herte zijn liuisdorpel overstapte om hare 
schuld te betalen, was zij hoogst verwonderd over de 
kleinesom welke hij haar vroeg voor al die goede ■ 
zorgen en medecijnen, welke hij aan den zieke besteed 
had.

Het is mij dikwijls voren gevallen, toen ik met de 
land^che lieden, kleine burgers en werklieden, over 
Dokter Gits sprak, dingen te vernemen die mij waar
lijk troffen. Zijne geachte Heeren Confraters getuigen 
van zijn minzameii omgang, en zijne verkleefde en 
rechtzinnige vriendschap.

Rijk bedeeld in talenten was Dokter Gits een echt 
viaamschen volksredenaar. In menige omstandighe
den stelde hij zich ten dienste van het katholiek kies- 
komiteit om in Iseghem en andere gemeenten der 
kiesomschrijving, het woord te voeren ten voordeele 
de Katholieke partij.

Als vlaamsche dichteren letterkundige mag Dokter 
Gits een eervolle rang bekleeden in onze plaatselijke 
geschiedenis. In Jan. 1892 was hij de medestichter van 
den ypy'ekersbond in den schoot van den Katholie
ken kring, waarvan de Heeren François Maes-Van- 
damne voorzitter was, en E. H. P. Baes het 
onlervoorzitterschap waarnam. Nadien stichtte hij 
in den zelfden Kring de tooneelgilde « Vreugd 
in Diugd » en schreef Hilonius o f  den eer
sten geloofszendeling van Iseghvm in ver
schillige akten en wonderschoons tafereelen. Spijtig 
dat dit zoo schoone meesterwerk niet op toon 
gezet wierd door een bekwamen meester. Naderhand 
heeft Doktor Gits nog verschillige andere tooneel- 
stukken geschreven waarvan de. hiernavolgende 
uitgegeven wierden : E in  Slachtoffer zyner
zending ; Zeger Maerten ; Ellendeling.

Binst den oorlog schreef hij nog het boeiend 
drama Gebroken Leven, dat door de stedelijke 
tooneelgilde « D e L ustige Vrienden- » met een 
grooten bijval opgevoerd wierd.

Al de tooneelwerken van Dokter Gits getuigen 
van diep Kristene gevoelens en strekkingen, en 
mogen gerust in alle deftige en Kristene middens 
ten tooneele gebracht worden. Als dichter heeft 
Dokter Gits menig schoon Vlaamsch stukje achter 
gelate*.



Van hem komt dit zoo schoon en verheven 
gedicht, dat in vele huizen, kloosters en scholen 
onder het kruisbeeld prijkt, en gedrukt op papier, 
ook in koperen platen is. gegrift, als om tot 
blijvend richtsnoer te dienen der christene ziel ;

W il in uw huis aan Christus Kruis,
De plaats van eere geven,
En menig kruis wordt uit uw huis 
Door Christus Kruis verdreven.

Ter gelegenheid van geboorte, eerste- en eere 
Communie, eeremissen, huwelijken en jubelfeesten 
maakte hij zeer schoone dichtstukjes. Toen in 
Januari 1912 Baron Alex. Gilles de Pélichy vaar
wel zei aan zijne familie, zijn geboortestad en 
vaderland, en naar ’t zwarte land inscheepte, schreef 
Dokter Gits een afscheidsgroet die gansch Iseghem 
en wel bijzonderlijk de wel Edele familie Gilles 
de Pélichy diep trof. Ook in deze en andere om
standigheden heeft de baronij van Iseghem den 
overleden uitstekende blijken van vriendschap en 
erkentenis gegeven. Bij sterfgevallen stelde hij 
menige zielroerende lijkreden op, die over den boord 
van ’t graf uitgesproken zijne medeburgers deed 
overvloedige tranen storten van aandoening.

Zijn leven heeft hij ten besten gegeven voor 
zijnen evenmensch. Tot het einde zijner dagen, 
heeft hij al zijne krachten besteed om een ieder 
te helpen. Overvallen door eene ongeneesbare 
kwaal, heeft hij maanden lang kwijnend, de stra
ten van Iseghem doorkruist, tot dat hij eindelijk, 
in stille Onderwerping, het einde zijner dagen 
afwachtende door de onverbiddelijke dood getroffen 

wierd.

Volk van Iseghem weest dien man indachtig, 
voor ’t geene hij voor u deed. Dat alle families 
zonder onderscheid als laatsten blijk van hulde 
en dank zijne begraving bijwonen, en een gebed 
ten hemel sturen tot zijn ziele lavenis.

En gij bijzonderlijk werkman en kleine burger 
voor wien hij zijne gezondheid en leven ten beste 
gaf. Weest hem indachtig.

Dat God, de looner aller goed, zijn dienaar 
indachtig weze.

Aan zijne diepbedroefde vrouw kinders- en 
familie, bieden wij in name der Iseghemsche 
bevolking en ’t omliggende onze welgemeende ge
voelens van deelneming, en bidden den Heer van. 
hierboven, dat hij zijnen dienaar in vrede moge 
ontvangen.

Dinsdag om 10 ure wordt hij in St-Hilonius 
kerk geuitveerd en begraven.

R. 1. P.

STEL UWE TERING NAAK UWE NERING 
want... BETER EEN VOGEL IN DE HAND, 
DAN ZEVEN IN DE LUCHT. — Als voorzichtig 
mensch, in plaats van groote intresten na te 
jagen, of in gevaarlijke speculaties te wagen, wendt 
U in volle vertrouwen, voor uwe spaarpenningen 
tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingnn 
zullen geven.
■MU '

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/0

b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/°

c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°

d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 %  
’sjaars. -  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 koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

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 
iGemeenteont vanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Isoghom.

Mr Achille Tanghe 
Hoofdonderwijzer, Emolghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Marcel Labeeuw, zv. Georges en Irma Withouck. 
—  Godelieve Garlier, dv. Petrus en Celina 
Cock. — Maria Verstraete, dv. Joseph en Su- 
zanna Rebry — Julss Pattyn, zv. Remi en 
Magdalena Vanderheeren. —  André Ketels, 
zv. Julius en Maria Vangeesdalle. —  Irène 
Santens, dv. Michel en Augusta Vannieuwen- 
hrïyse.

STERFGEVALLEN :

Arthur Callens, 10 m. zv. Marcel en Marga
reta Gallens. — August Sintobin, 82 j. zv. 
Joseph en Theresia Vermèersch. — 'Georgette 
Linzeele, 17 m. dv. Eugène en Irma Parinentier 

HUWELIJKEN :

François Vauderhelst, handelsbed. 32 j. en 
Alicia Kesteloot, kleerm. 32 j. —  Eugène Horré, 
borstelm. 21 j. eu Gerard in:: Naert, borstelrn. 
20 j . ’ — Alfridus Messely, zb. 28 j, en Isabelle 
Descheerder, zb. 27 j.

Het artikel over het Avondfeest der Man- 
delkoor is verzet tot de naaste week bij plaats
gebrek.

Oorlogschade.
Bericht

aan de bewoners der omliggende gemeenten.

Het wordt de oorlogsbeschadigden ter kennis 
gebracht dat zij zich mogen wenden naar het 
Naamloos Vennootschap « ISE G H E M  H EROP  » 
tot het bekomen van voorschotten op te herstellen 
oorlogschade ; d. i. schade op gebouwen, meubels, 
kleeren, gronden, alaam, dieren, machienen en 
koopwaren. Zelfde Vennootschap belast zich ook met 
de geheele uitwisseling van naamtitels, mits 1/2 0/0.

Opdat de bewoners dezer gemeente van de voor- 
deelen der coopérativen zouden kunnen genieten, 
is het noodig dat er hier ter plaats een commissie 
gevormd worde bestaande uit drie personen. Een 
dezer zou den beheerraad van het Vennootschap 
van Iseghem toegevoegd worden, zou deze aanveer
den die begeren lid te worden en zou hun dos
siers ontvangen. Na het rechtschapen oordeel dezer 
heeren gehoord te hebben, zal er op advies van 
« Iseghem Herop » en van den Heer Staatscommis- 
saris een voorschoot toegestaan worden door de 
Vereeniging van Brussel.

De Bestuurder van het Vennootschap zal die 
plaatselijke Commissiën alle mogelijke inlichtingen 
verschaffen en zal zich eiken Zaterdag namiddag 
uitsluitelijk ten hunnen dienste houden te Iseghem 
Rousselarestraat, 13.

Volgende stukken zijn steeds onmisbaar :
1° De schattingslijst der beschadigde gebouwen 

aan den prijs van 1914.
2° Een opsommingslijst der mobilaire schaden, 

gegroepeerd.
3° Een eigendomsbewijs ; in geval van zuivere 

mobilaire schade ook de polis van Assurancie.
4° Een aanvraag tot herstel door al de recht

hebbenden geteekend.
5° Een bewijs van nationaliteit.
6° Een extrakt van geboorte.
Namens het Naamloos Vennootschap « Iseghem 

Herop ».

De- Voorzitter. De Zaakvoerder.

E m . V anden B oö aerd e . H. L oontjens.

W ISSELKOERS.

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

4.51 3/4 
51.65 0/0 
95.30 0/0 
21.00 1/8 
13.21 1/4 

184 1/2 
216 0/0 

46.50 
293 1/2 
236 0/0 
246 1/2 

11.97 1/2 
16 3/8 
15 1/2

4.61 3/4 
52.90 0/0 
95 80 0/0 
23.00 1/8 
13.31 1/4 

188 0/0 
220 1/2 
§50,50 

297 1/2 
240 0/0 
252 1/2 

12.17 1/2 
20 3/8 
19 1/2

M A R K T P R IJZ E N .
Rousselare. 8 Feb, -  Haver, 75 tot 000 

peerdeboonen, 75 tot 000 ; aardappelen, 30 à 00 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,55 
koolzaadolie, 220 tot 000; lijnzaadolie, 190 tot 
000 ; koolzaad 90 tot 003 ; lijnzaad, 95 tot 
00 '; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 000.00; ammoniak, 100-000, 
suiker ij, 40 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 14 tot 00,

G R O O T H A N D E L  i n  M A R C r A B I N N E N

R a y m o n d  M A E S
“  M arktstraat, 44 , IS E G -H E M . s s

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

[FABRIKAAT

D e  K o n i n g i n  d e r  M a r g a r i n n e n

M E R V E IL L E
b e t e r  d a n  b o t e r

PASTA

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Maatschappij van Ouderlingen Bijstand 

“ De Vereenigde Werklieden „

Een belangerijk bericht 
voor de leden der

PE NS I OEN AF DE EL ÏNG
Het bestuur der • Algemeene Spaar- en Lijfrentkas 

schrijft eene verandering voor in het opmaken der 
stortmgslijsten ; voortaan moeten de stortingen inge
schreven worden in de geboortemaand der aangeslotenen : 
B. V. die geboren zijn in Maart van gelijk welkjmr 
moeten in Maart ingeschreven zijn ; in Juli geboren, 
in Juli ingeschreven enz. — Het is in het belang der 
deelnemers dat zij hunne jaar lij ksche storting doen, 
niet gelijk vroeger op het einde van het jaar, maar 
wel vóór den vervaldag hunner geboorte

In de huisgezinnen waar er verscheidene leden deel- 
maken, mag men in eens voor allen storten, mits het 
geschiede in de vroegste maand : B. V. De vader __ is 
geboren in Juli 1874; de moeder in November 1875; 
eene dochter in Mei 1898 ; een zoon in April 1900 ; 
een in Juni 1902 ; de storting van dit huisgezin kan 
jaarlijks in eens gedaan in April, daar dit de vroegste 
maand is van deze leden.

Aangezien het opmaken der lijsten veel zorg en tijd 
vraagt en in bepaalde volgorde moet geschieden ; zoo 
is het dringend noodig dat men storte vóór den 25e 
van elke maand ; latere stortingen zouden maar dienen 
voor het volgende jaar.

Iseghem, den 1 Februari 19211

Eet Bestuur der Pensioenkas.

Huismoeders maakt geen verdriet.
Als wanneer gij geen brandhout meer krijgt in 

de fabrieken komt naar ons, daar zult gij vinden 
allerbeste brandhout aan zeer voordeelige prijzen 
en goed droog.

Voor Emelghem, Princessestraat, 64 en Vijfwe- 
genstraat, 32 bij Cam. Terryn-Ameye.

Voor Iseghem bij J. Vanhaeverbeke-Vansteen- 
kiste, Wijngaardstraat. ^

Een goede raad ! Indien gij 
aan Hoofd- en scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Razende tandpijn, Rhumatiek of Grippe aan
getast zijt, en dat, tot hiertoe, niet één genees
middel u ervan heeft kunnen ontslaan, neemt 
zonder aarzelen de Monopouders 
en gij zult spoedig en volkomen genezen zijn. 
Te koop in doozen van 1.75 fr. en 3.00 fr. : 
Iseghem, bij de Apothekers W vffu ls , Verham- 
me, Laleman en in alle Apotheken.

STAD ISEGHEM
Openbaar en kosteloos lessen over

B O O M T E E L T
gegeven door M. Arthur LAGAST, Leeraar te Kortrijk

in de Herberg « HET DAMBERD », Gentstraat.

13 Februari. — Vijanden der fruitboomen - 
insekten - zwammen - voorkom en bestrijdingsmid
delen - plukken, bewaren en verkoop van fruit.

R ö  GER A M E Y E
H AN DELS N G É N IE U R ,____

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

EXPERT-COMPTABLE
(A C CO U N T A N T )

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 bijzon Jere gevallen 

(Contract.en, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 lot 5 u.

TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestraat, 95 , IbEGH EM .

De F r a n s c h e  T a a l .  practische leergang voor 
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlamingen, die 
zónder meester, het Fransch verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaatnsch verheeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

Fransch-Vlaamsch Zakwoordenboek met figuur 
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek- 
taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaatnsch.

V la a m s c h e  en F ra n s c h e  samenspraken naar 
een klimmenden gang bewerkt, met de uitspraak 
van het Fransch in  hét Vlaamsch verbeeld volgens- 
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel, ten ge- 
bruike der Vlaamschsprekenden. die verlangen 
Fransch te leeren zonder behulp van eenen meester.
Een boekdeel.

V e r z a m e l in g  van B r ieven , s m e e k s c h r i f te n ,  a a n 
vrag en ,  enz. ,  in het Vlaamsch en Fransch voorde 
bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der 
huisgezinnen.

De E n ge lsche  T a a l ,  practische leergang voor 
zelfonderncht ; met figuurlijke uitspraak dei tm- 
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld. Dit 
werk bestaat uit twee deelen.
• V la a m s c h -E n g  el sch Zakwoordenboek, metfiguur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte.woorden.

G a l le w a e r t  's W oordenboek , alsook Dictionnaires 
Larousse, groote en kleine. ■_________

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

KASTEELSTRAAT, 10 

- ISEGHEM -

E x t r a  S t o u t  e n  J a n n e k e n s  b i e r

van ie lUftraiwarij GaUreete Gallebaat, Wieze

_ _ Roeit en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

KAREL HAVERBEKE, wonende te Ingelmuuster 
aan de Hoogte, maakt bij deze bekend dat de 
schulden die zijne vrouw Maria Pieters maakt of 
zou gemaakt hebben,_door hem niet erkend zijn 
ingezien zij van hem gescheiden leeft.

LEONARD SABBE, verklaard bij deze dat hij 
geene schulden erkend die zijnen Schoonzoon Al
fons MONTEYNE gemaakt heeft of zou maken.

MEN VRAAGT bekwame Schrijnwerkers bij
G. VAN GROEN WEGHE-DE VOS Gentstraat 51, 
Iseghem.

ALLE SLACH VAN

Breiwerk, Kousen, Saaien, enz.
—  HERSTELLINGEN  —

Vrouw Henri SEYNAEVE-VAN BELLE
Slabbaerdstraat 41, ISEGHEM.

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRA.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

ALLE SLA CH  VAN M EU BELS,

het INSTELLEN en PLAAT SEN  van

S C H O O N E  W IN KELU ITSTALLIN GEN

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

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

Kantoor van den Notaris LE C0RBESIER, te 
Iseghem.

0p Dinsdag 1 Maart 1921, om 2 ure

t o e s l a g

van een schoon groot

W O O N H U IS
en Suikereiast 

en Zes ~\7S7' ooiiliuizen

te Emelghem, Vijfwegenstraat
ter herberg ’T HOP VAN COMMERCE, te Emelghem. 

S C H O O N E  V E N D I T I E
van

ten verzoeke

van den W-Ed. HeerBaron Alexander Gilles de Pélichy 

AAN ZIJN KASTEEL 

—  T E  I S E G H E M  — -

De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen op Woensdag 9 Maart 1921, 
om 1 uur zeer stipt namiddag.

Eiken, achtkanters, abeele en beuken booman
staande in ’t park en rond t’ kasteel van Iseghem .

Vereeeld in 67 koopen.

9 maanden tijd van betaling mits goede en vaste 
borg.

Vergadering in ’t park, aan den ijzerenweg . 

Verborgiug in de Herberg « A m a  C a m p a g n e  ».

Studie van den Notaris Alberic LE C0R8ESIER 

te Iseghem.

OPEN BARE VERKOOPING NA OPBOD 

van DRIE-WELGELEGENE

WOONHUIZEN
TE ISEGHEM

De Notaris X-.3 G a r ü s s i e r ,  te Iseghem 
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen’ der 
wet-van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen .

Koop Een. — Een WOON’HÜIS m^t er*ve en aanhoo- 
righeien te Iseghsm, Patir Omn>g-in'4trj,n, Cadaster 
Sectie A, nu amers 643r3 en 6431. groot 2 A. 25 C.

Eh Yooni door Alberic Glas, mit? 13 fr. te miande.

Koop Twee. — Een WOONEUIS met et ve en aanhoo- 
righeden te Is^lnm, Pater O n nîgm'straat, kadaster 
Sectie A nummers 643s3 en 643m, groot 2 A. 25 c. 

Bewoond door Constant Deprez, mits 13 fr. maan le. 

Koop Drie.— Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
righeden te Iseghem, Pater Ommegangstraat, kadaster 
Sectie A, nummer 643t3 en 643n,-groot 2 A, 80 Ca

Bewoon! door (Justaaf Dsjonghe, mits 13 fr te maande.

EENIGE ZIT04G : Donderdag 22 Februari 1921,
om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Iseghem .

De koopers worden verzocht hun trouwboekje of uittrek - 
sei van den Burgerstand mede te brengen.

OPENBARE VERKOOPING  
van een

P E R C E E L  L A N D
te ISEGHEM, langs de Vaart

De Notaris LE C O R  B E S I E H  te Iseghem zal open
baar verkoopen :

Een perceel LA.ND gelegen te Iseghem, noord-west 
de Vaart, groot 43 aren, palende zuid-oost H. Joannes 
Vandèpntte, zuid-west H. Pierre Bourgeois-Laminertvn, 
en noord de vaart.

Gebru.kt doof Heer Alex Rousseau-De Jaegher. 
Ingenottreding met de betaling der koopsom.

Zittingen :
1NSTJ5L : op Maandag 14 Februari 1921,
TOESLAG : op Maandag 28 Februari 1921, telkens 

om 2 ure namiddag ter herberg “ PRINS ALBERT „ 
bewoond door Heer Cam. Dejaegher (bij de Paterskerk.) 

1/2 0/0 Instelpenning.



A .  L a m b e r t - W e r b r o u c k
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.

STROOI DAKEN

R e  m i  f ? a n ) b o e r
S  t r o o i c l  o J t l t e r

Emelghem dorp, n' 21
beveelt hem aan voor het 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.

Credit Foncier dn M m
(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

Hypotheekleningen ^nd°?LvataXnel.lJzkondTr
voorafgaandelijke kosten om het koopea van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonier verlies van intresten 
RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer

fematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
oen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen

.. . I : gewaarborgd: 1° door over-
Obligatien 4-1/2 0/0 eenkomstige pandleeningen;
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
ran de leening van don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor

8,400,000 frank Tan di« obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten woraen.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer 0WER SAJ3Y, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK. _____________

H u i s  Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen
UURWERKEN

voor Beeren en Damen in goud. zilver en nickel 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen-

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

HERSTELLINGEN
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS enTEEKENING worden op vraag gemaakt 

van goud- zilveren en diamanten PVRUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS

WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WflRDT TEN HUIZE 

_  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

SCHURFT e n  JICHT
van alle gedaante genezen door

OuctiQü Angelini aan 5,50fr.depot.

Rlmmatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

ElexiP
De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen. Laleman ,,

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolgsr van Â. RODENBACH.

Brugstraat, 3, ISEQ-HEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 

verschaft worden.
GENEZEN ?

Mijnheer FL. LALEMAN-GHEKIERE 
Apotheker

ISEGHEM

Ik moet ü  uitdrukkelijk mijnen -besten dank toiezeg- 
gen omdat ge mij het geneesmiddel PH ILlrrAKI „ 
hebt aangeprezen.

Na 5 lange laren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en- al myne 
piinen en smarten zijn door het geneesmiddel 
* PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73.

H U I S

J. Va n 1 ;i iideg'hem-Beha eg'he
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

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

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

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN

v o o r  MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

CORSETS Merk H  D B.

Gediplomeerde Chauffeur
fransch en vlaamsch sprekende

vraagt plaats in Iseghem of omliggende. — Adres 
ten bureele van ’t blad.

S U I K E R B A K K E R I J

Vaf) Laf)degt)ero
GRAVINNESTEAAT, 24,

----- INGELMUNSTER -----

Ohocolade — Ir’ralinnen
BIJZONDERE KEUS VAN

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

Voortverkoop in ’tgrootvan Suikerbakkerartikels
'BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

VERANDERING VAN W O O N S T

De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 
MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naai

de Pélichystraat, 1 2 , Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

Den Heer ' 

Albert CARPENTER

(volgens een foto>

Geen rugpijn meer
Zeker^ ontlasting na 24  uren
Zijl gij niet peinzend wanneer gij 

wnkker wordt mot. pijn in den rug en 
ecu s uilen smook in don mond?

Wanneer gij den dag begint even 
vsrmoeid 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?

Ditzijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dal op de ingewanden inwerkt, maar 
een siof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

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

Do lieer Albert Carpenter,. 17, Lam- 
bcth-.Walk, Westminster, S. W. 
schrijft :

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert mijn kinder jareri; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis bvergebraclit 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, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen en 
wordt mijn vroegere pijnén niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven j aar 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 
yan mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwekkenden toestand 
verkeerden. De pillen zijn nooit zon- ' 
der bijval gebleven. »

De pillen De Witt voor lénden en 
blaas genezen alle ziekten der b ml en 
en blaas door de oorzaak de- zie!;ie te 
doen verdwijnen : het giftig pis uur 
dat uit het bloed langs' de pi si. aas 
verwijderd wordt. Wanneer gij vnst- 
stelt dat de pis een blanVachtige 
kleur aanneemt, dan beteekent zwlks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kam zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

De Pillen De Witt
VOOR LENDEN e n  BLAAS

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen I)e Witt 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

ganseh 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 tegeivwaarde 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, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53,; 
Marktstraat; LALEMAN, ‘2, Bruggestraat.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
S t H ilo n iu ss traa t, 6 , IS E G H E M .

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en ,’ oede waren.

IN DE PLASTRON.
M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem .

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

ISpoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid’ voor Heeren en Damen

E L L E G O E D E R E N

Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, KOUSSELAttE

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, ea waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen e i alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', 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 fijn® monturen 6- en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jmnellen, longues-vues, barometers en kunstwegen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, oaiea ea kernen ; maximather.rnometers ; 
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 Amandstraat 3, tegen da Nuordstraat, Rousselare.
Er is altijd oen oogmeester ten ieder beschikking.

VAN HEDEN'IAF TE BEKOMEN
BIJ

Sylv. Seynaeve-Huysentruyt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

alle slach van

goede, schoone en sterke STOVEN
aan zeer voordeelige prijzen

—  buiten alle concurentie —

vaos
Banden en toebehoorten van alle merken.

HERSTELLINGEN.

Trouwe en spoedige bediening.

TE BEKOMEN BIJ

lu]
Maeaenstraat, ISEGHEM .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Porlretten-Glazen, * Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HESKWKKEN vati oiile SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel D A L L Ë -D ÏV O L D E R E
Rousselarestraat, 55 , IS t3 H £ M

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken

TABAK : Inlaadsche en fijna cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen

in ’t groot ea in ’t klein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

Cyrille S i n t o l i - M o i i É
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte ïrouw- ea Meriüeelereii
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

D oc to r H . V an  Q u a e th e m
specialiteit van Tandsn en Gebitten

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEG-HEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — J?âle-ale.
Verkoop van "Wijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATEtTERUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Brulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.


