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DE ZANDBANK.
Leopold I zei op zekeren dag dat de liberale 

partij een zandbank was.

De zandbanken liggen in zee, en verplaatsen 
nu langs hier dan langs daar, volgens den 
vloed en de strooming van het water ; doch 
die zandbanken kunnen soms groot gevaar 
openen voor de zeevaarders.

Nu, zei onze eerste .;J£oning, de liberale 
partij is een zandbank.

W ij hebben het toch alzoo dikwijls in ons 
leven gehoord en gezien, dat de liberale par
tij draait en keert als ze maar de katholieken 
kunnen in den grond helpen.

Verleden week was het nogmaals h«t geval.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
was er spraak van het artikel 310 af te schaf
fen. Goed, zeiden de katholieken maar de 
Syndikate vrijheid van de werklieden moet ge
waarborgd zijn, en daarom dienden zij een 
amendement in. ■Qansch de Rechterzijde on
dersteunde dezen maatregel, uitgenomen een 
paar Ministers die zich verbonden achtten 
tegenover de socialistische Ministers. Ook de 
liberalen deden mee met de katholieken omdat 
zij wisten en zeiden en schreven dat de hel
den van rood. of geen brood nooit te betrouwen 

waren.

’t I* immers klaar genoeg te zien dat de 
socialistes Heeren het nooit onder stoelen of 
banken steken dat zij in de syndicale vrijheid 
den duivel gezien hebben, en voor hen alleen 
den monopool eischen voor de beroepsver- 
eeniging, en bijgevolg geene syndicaten nevens 
de hunne dulden. De sossen moeten hunnen 
wil en hunne inrichtingen kunnen opdringen ; 
ze moeten kunnen vervolgen, broodrooven, op 
den pijnbank leggen, al dazen die zich niet 
schikken naar hunne overheersching en dwin
gelandij.

Dus, de liberalen vonden de socialistische 
werking onduldbaar en het katholiek voorstel 
rechtveerdig en noodzakelijk.

Goed. ’t Kwam nu ter stemming, en de 
liberalen .. ze stemden er tegeri!!! Ziet ge den 
zandbank. Ze stemden tegen ! Waarom ? Om 
wille van de eendracht !

Dat bewijst eens te meer dat de katholieken 
nooit geen betrouwen mogen stellen op de 

liberalen.

Zedenleer zonder God.
Meer dan 89 t h der kinderen in de lagere 

scholen volgen den leergang in godsdienst en ze
denleer en amper 11 t. h. niet : en slechts 3. 5 
t. h. zijn ontslagen op verlangen hunner ouders.

En nu zouden voortaan die 89 t. h (moeten 
verknoeid worden voor de 11 ot de 3, 5 t. h. 
juist zooals onder den oorlog de 85 t h. Vlaam
sche soldaten in het Fransch moesten aangevoerd 
worden om wille der 15 t h. Walen ! Eon geringe 
minderheid, maar die de macht in handen heeft 
doet de overgroot meerderheid zwichten !

M Destrée verklaart het immers ronduit al de 
leerlingen zullen onderricht worden in de zedenleer 
zonder God. Dewijl er 3 5 t. h. zoogenaamde
uitgesproken ongeloovige zijn, moeten de 96 5 
overigen het ook worden !

Op dat stuk echter blijven al de katholieken 
on verzettelijk. Voor ons bestaat geen zedenleer 
zonder God : bij ons is de zedenleer een onder
deel van .den godsdienst, of liever zedenleer, is 
mede godsdienst. .

Wij houden aan de kinderen voor, dat zij op
recht moeten zijn, omdat God het wil : God is 
de grondslag van den zedenleer. Maar God is ook 
het eerste voorwerp van onzen zedenleer : wij 
moeten leven voor God en om God. Aan onze 
kinderen moet dus vooruit en voor al over God 
gesproken worden.

Het gaat niet aan te zeggen, gelijk de rainis- 
ter, dat de onderwijzer enkel het voorschrift zal 
uitleggen, b. v. « gij zult vader en moeder be
minnen » : en dat de priester daarna kan aan
vullen. » Dewijl God het gebiedt».

Want in den katholieken godsdienst is God 
geen gendarm die als schrikaanjager dienst doet 
om de wetten te doen naleven bij zooverre, dat 
de wetten hoofdzakelijk zouden zijn, en God een 
bijzaak die weleens kan gemist worden.

Neen, God is hoofdzaak in ons leven : wij 
dienen en beminnen God, en uit ontzag en liefde 
tot Hem beminnen wij ook de menschen Hue 
grooter onze liefde tot God, des t# grooter ook 
onze liefde voor de menschen.

Wij dulden niet dat daaraan getornd wordt en 
het Godsbegrip buiten da zedenleer gehouden.

Verkeerd doet dan M. Destrée, door zijne ep- 
lossing als nationaal voor te stellen tegenover de 
onze, die enkel eene politieke zou zijn. Onze stel
ling is een godsdienstige en heeft met politiek 
keegeeaanad ïiets te «akea.

KATHOLIEKEN, WAAKT!
Het woord is nu aan de katholieken van gansch 

het land. Zij kennen nu den toestand en de plan
nen van het ministerie.

Zullen zij het geweten hunner 89 t. h. kinde
ren laten verknoeien voor 11 of zelf* maar voor
3. 5. andersdenkenden'?

Zoo ja, laten wij onze scholen sluiten, en de 
kinderen opgroeien gelijk zij willen. Want ver
geten wij het niet : het nieuw leerplan is maar 
een eerste stap. Moest het doorgevoerd worden, 
dan zou het ministerie weldra meenen dat de 
godsdienstlessen overbodig zijn, ja gevaarlijk, 
want zij zouden den onderwijzer die zedenleer 
zonder [God onderricht^in conflikt brengen met den 
priester, en... aan het nationaal belang schaden.

Buitenlandsch overzicht
In ’t korte hebben Bwij de volksteinming in 

Opper-Silesie. ’t Zijn eenige duitschers die nu 
in Duitschland wonen en daarbij stemrecht 
hebben omdat ze van,, daar zijn. Frankrijk 
zou die stemming willen in twee bedrijven : 
eerst degenen die iu Opper-Silezie zelf wonen, 
en eenen anderen dag toen de duitschers die 
van elders moeten komen.

Doch dat en staat de verbondenen hoege
naamd niet aan. Moest immers de stemming 
van den eersten dag een beetje nipte gaan, dat 
de Polen b. v. een kleine meerderheid hebben 
of daaromtren t, ge ziet van hier wat er zou 
geworden van de vrijheid dergenen die den 
tweeden dag komen stemmen, ’t Zou daar ge
vochten worden dat het haar stuift !

Frankrijk zou geerne hebben dat Opper-Silesie 
bij Polen komt, ’t zal waarschijnlijk anders 
uitvallen, in alle geval ’t ware voor ons pro
fijtiger.

De kommissie voor Herstel geeft eenen Staat 
van de eisschen der Verbondene en geasoci- 
eerde Mogendheden, ’t Is nog moeilijk om het 
juiste bedrag uit te cijferen, de eenen vragen 
Pond Sterling, de anderen gouden marken — 
Dollars — Yen, Peses, enz. enz.... Belgie vraagt 
31-251,645,893 fr. In alles bedragen de aan
spraken alzoó van 375 tot 500 milliards volgens 
dat men in goud of iu papier rekent. Een 
troost nog voor Duitschland en zijn nievers 
geen oneffen centiemen bij, ze gaan ’t al kunnen 
betalen zonder kleingeld,

tachen a part, ’t en verwacht niemand het 
volle bedrag van zijn aanvrage uitbetaald te 
zijn ; de kommissie gaat die vragen onder
zoeken zien wat Duitschland kan betalen, en 
dan uitmaken hoeveel elk krijgt.
Als wij maar entwat en hebben ’t zal altijd 
dat voren zijn.

Landdag in Pruisen en Rijksdag.

Ten gevolge der laatste verkiezingen be
staat de landdag in Pruisen als volgt :

Meerderheidssocialisten 113 ; Democraten 26 ; 
Centrum 63 ; Volkspartij 57 ; Nationalisten 73 ; 
Economische partij 4 ; Onafhankelijk«!! 28 ; 
Communisten 20.

De duitsche Rijksdag heeft :
Nationalisten 71 ; Volkspartij 65 ; Welfen 5 ; 

Centrum 68 ; Beyersche volkspartij 21 ; Beyer
sehe boerenbond 4 ; Democraten 40 ; Meerder
heidssocialisten 108 ; Onafhankerijken 61 j  Com
muniste» 26.

Zoowel in Pruisen als in het rijk zullen 
dus waarschijnlijk de behoudsgezinden moeten 
samenwerken met hetcentrum, en de socialisten, 
willen ze niet totaal buiten het gouvernement 
staan en onmachtig zijn, zullen verplicht zijn 
nog al water in hunnen wijn te doen.

Belgie en Luxemburg.
De onderhandelingen over de economische 

overeenkomst gaat goed vooruit en alles laat 
hopen dat de hangende kwesties, de geld kwe
stie namelijk, het landbouwvraagstuk en de 
vervoerkwestie, geheel in ’t korte zullen gere
geld zijn. Als Jaspar en Theunis weer zijn 
van Londen zal waarschijnelijk de overeenkomst 
met het Groot-Hertogdom kunnen geteekend 
worden.

Frankrijk en Polen

hebben eene overeenkomste gesloten. Daarin 
wordt bepaald dat beide landen gaan te gare 
doen in al de kwestien van buitenlandsche 
politiek die de twee staten aanbelangen, en 
malkander helpen voor hun economisch herstel. 
Wordt er een van de twse landen aangevallen 
ze gaan ook te gare doen om ’t verweer in 
te richten, en eindelijk en gaan ze met andere 
landen geen verbonden aangaan, die hunne 
politiek in midden en Oost-Europa betreffen, 
zonder eeret malkander te spreken.

America
trekt zijne troepen terug uit het bezette gebied, 
’t Waren er 15000 man. Ze zullen te Antwer
pen ingeseheept worden. De eerste bende zal

in ’t korte vertrekken. Frankrijk zal in zijne 
plaatse Kobelenz bezetten.

i De Conferentie te Londen
is aan den gang. Wat uit de besprekingen zal 
komen en ziet men nog niet fal te klaar. 
Frankrijk, Enjland, Italie en Griekenland en 
zijn ’t niet eens over de turksche kwestie.

De turken hebben twee gouvernementen : 
dat van Constantinopel en dat van Angora. 
Beide zijn te Londen vertegenwoordigd, en 
wat niemand zou verwacht hebben, ze komen 
overeen, en ze trekken aan denzelfden streng. 
Ze gaan voor Turkije zoeken te krijgen al 
wat mogelijk is.

Eer die kwestie effen is zal er nog al ge
sproken worden, en hoeveel tijd er zal over
schieten om de schadevergoeding te regelen 
en weten wij ook niet.

We kunnen immers nog wel verwachten van 
betaald te zijn, we doen ’t al zoo lange.

Binnenlandscli Overzicht.
Art. 310 is afgeschaft en nu zijn de Volks

vertegenwoordigers bezig met de wet te be
spreken op de syndikale vrijheid. De Katho
lieken brengen gian den dag wat de socialisten 
al in ’t werk stellen om de dwinglandij van 
hunne Syndikaten opj te leggen, ’t Waren van 
de weke bijzonderlijk Vergels en Heyman die 
aan ’t woord kwamen. De socialisten integen
deel als ge ze hoort, zijn alzoo van die brave, 
onschuldige schaapkens, die maar precies en 
bestaan om geschoren te zijn : ze worden 
vervolgd door de katholieken, van de liberalen, 
van de bazen, van de Syndikaten, en om dat 
te bewijzen ze komen voor den dag met ware 
en ingebeelde historiën van over twintig jaar 
en meer, die in geheel de syndikale kwestie 
dikwijls niets te zien en hebben. Ze zwijgen 
natuurlijk de reste.

Buyl heeft in zijn redevoering zekere feiten 
aaugehaald die hier te Iseghem moeten gebeurd 
zijn, en die bewijzen dat de tusschenkomste 
van sijudikaten somtijds de vrijheid van 
’t werkvolk grootelijksch kan hinderen. Geen 
enkele socialist en heeft geprobeerd om zijn 
beweringen in twijfel te trekken, 't Ging hen 
nochtans rechtstreeks -aan.

Socialist Dierckens heeft ook een redevoering 
afgedopt, dat was zoodanig schoone, dat de 
socialisten zelve een beetje buiten wandelden 
om te komen luisteren als hij gedaan had.

Uit al die bïsprekingen is er tot nu toe een 
dingen te rapen : ’t is dat katholieken en
liberalen schijnen overeen te komen om een 
ernstige bescherming te geven aau de syndikale 
vrijheid, en dat de socialisten maar liefst het 
volle recht zouden hebben om hunne dwinglandij 
bot te vieren.

De bespreking der artikels is aan den gang. 
’ t Schijnt wel dat de wet geen meesterstuk 
en is van klaarheid. Hier en daar zijn de be
woordingen nog al rekbaar. Zoo komt het dat 
door Tschoffen, Woeste en Heymans beurtelings 
amendementen ingediend worden. Doch de Mi
nisters houden voet bij stuk : de wet is te 
nemen of te laten, en ’t en mag daar niets 
aan veranderd worden of Destrée gaat er van 
onder, Carton de W iart ook, enzoovoorts

’t Amendement Tschoffen op art. 3 wordt 
verworpen door liberalen en socialisten met 
Ministers Vande Vyvere en Carton de Wiart, 
tegen geheel de katholieke rechterzijde.

Artikel 4 wordt wederom beknibbeld, doch 
geraakt er ten slotte door lijk het gaat en 
staat, nadat de Ministers weer gedreigd hebben 
voort te gaan.

STERKE DRANKEN.

De gendarmerie heeft bevel gekregen de wet 
op den verkoop der sterke dranken beter te 
doen naleven. Gevolg daarvan : tamelijk veel 
proeessen.

’t Zijn in Belgie twee toevluchtshuizen voor 
lijders aan Alcoholism : *

St. Jan te Brussel en Antwerpen, Stuivenberg. 
Van LÖ13 tot 1918 verminderderde het aantal 
vragen tot opneming met 98 0/o In 1918 
moeât St Jan te Brussel slechts 2 kranken 
aanveerden. In 1919 begon het weer te ver
slechten en 1920 stond reeds gelijk met 1915.

Het grootste deel der gevallen behandeld in 
St Jan, waren te wijten aau 't gebruik van 
iware wijnen, Madera en Porto en zware 
engelsehe bieren zooals Stout, Seotsch enz.

’t Ware best kon men ’t misbruik en zelfs 
het gebruik van zware wijnen en bieren nog 
meer beperken, al ware ’t door hoogere lasten 
te leggen op den invoer van al dat vreemd 
verfi ft.

Gemeente-Uitgaven.
Een omzendbrief van M. Carton de Wiart, mi

nister van binnenlandsche zaken, vestigt de aan
dacht der heeren gouverneurs, op de strenge plicht 
van al de openbare besturen, van hunne uitgaven 
in te krimpen, ten einde geleiddelijk den finan- 
cieelen toestand van het laad te verbeteren.

Alle openbare machten, moeten in die aange
legenheden blijken geven van solidariteit en trachten, 
in den kring hunner wettelijke bevoegdheid, de 
verwezenlijking van het einddoel der regeering 
te verzekeren.

Om dit doel te bereiken is het niet voldoende 
dat elk beheer spaarzaam omga mat de kredieten 
te zijner beschikking gesteld. Het moet daarbij 
de voldoende waakzaamheid uitoefenen op de 
ondergeschikte besturen met het doel van alle 
uitgaven te vermijden die aan geene wezenlijke 
noodwendigheden beantwoorden.

Ten einde de bevoegde overheden in staat te 
stellen, onder dat opzicht, de zendingen te ver
vullen, hun door artikelen 76, 77 en 78 der 
gemeentewet opgedragen, zullen in het vervolg, 
bij de beraadslaging betreffende den aankoop van 
onroerende of roerende goederen enz. of de uit
voering van werken van gemeentelijk nut, al de 
inlichtingen moeten geeischt worden, van aard 
om de werkelijke noodzakelijkheid der uitgaven te 
bewijzen en de middelen waarover de gemeente 
beschikt om dezelfde te bestrijden.

Het antwoord zal klaar liggen !

Heete Zomers.

De eerste heete zomer, waarvan in de geschied- 
boeken iets vermeld werd, was die van het jaar 
738, toen de meeste bronnen in Europa uitdroogden 
en duizenden personen van dorst stierven.

In 879 was het al even erg. In 954 en 994 
verbrandde overal de oogst, zoodat een vreeselijke 
hongersnood het gevolg was. In het jaar 1000
wisten de menschen niet beter of de aarde zou 
dien zomer door vuur verwoest worden. Alle ri
vieren en bronnen in midden-Europa waren op
gedroogd, zoodat de visschen omkwamen en tot 
bederf overgingen, waardoor, een hevige smetziekte 
uitbrak. In 1022 overleden vele menschen ten 
gevolge van de warmte In 1032 idem In 1052
kon men eieren koken in het zand In 1220
stierven er vele soldaten door de hitte In 1273
en 1277 (dus twee zomers achtereen) had Frankrijk 
tengevolge van de droogte volkomen gebrek aan 
levensmiddelen In 1303 en 1304 (weer twee 
zomers achtereen) lagen Seine, Loire, Rijn en 
Donau droog In 1393 en 1394 vielen vele dieren 
op het veld dood neer. In 1541 was de hitte zoo 
groot, dat bijna alle rivieren in Frankrijk opgedroogd 
waren. Het jaar 1646 telde 58 dagen van ongemeene 
hitte. In 1718 heeft het van April tot October in 
het geheel niet geregend De thermometer was on
geveer 30 gr. C , dus bloedwarmte. 1811 en 1812 
waren ook niet frisch te noemen. In 1830 en 1850 
wees de thermometer nagenoeg 36 gr. C.

De hoogste temperatunr die eon mensch eenigen 
tijd kan verdragen, bedraagt ongeveer 40 tot 45 g C.

De Koning en de Krisis.

Z. M de Koning, meer en mear inlichtingen 
willende inwinnen over de krisis, ontving Dinsdag 
namiddag eenige voorname nijveraars, namelijk : 
MM. Jules Carlier, beheerder van Cockerill ; Geor
ges Despretjd er Kristalfabrieken van Val-St-Lambert; 
Leon Gravez, bestuurder der Koolmijnen van Fle'nu; 
Trasenster, voorzitter der fabrieken van Ougrée-Mari- 
haye ; Vander Stegen, beheerder der konstructie- 
werkhuizen Vandekerckhove van Gent; Ferd. Van 
Hoegaerden, beheerder der katoenfabrieken van Gent, 
en Em üytborek. bestuurder van het centraal 
nijverhaidskomiteit.

De Koning heeft breedvoerige uitleggingen ge
vraagd over den huidigen toestand M Carlier be
dankt den Koning voor zijne belangstelling.

Glasnijverheid.

Toor den oorlog voerde Kanada veel Engelsch 
en Belgisch vensterglas in, doch nu is de invoer 
van Engelsch vensterglas zeer beperkt

De voorkeur wordt gege^ön aan het Belgisch 
vensterglas niet omdat het be tor is, maar otodat 
het beterkoop is

Dat is goed nieuws voor onze nijverheid, en het 
feit bewijst nog eens dat we moeten trachten 
goedkoop te werken om aftrok te vinden.

Dat Minister Wauters wilde maken dat zijn «ijs- 
vleesch » wat beterkoop-is, dat zou helpen om den 
prijs van veortbrengst te doen dalen.

Meubeln ij verheid.

Een aantal meubelmakers van Mechelen hebben 
de prijzen hunner meubels met 15 tot 20 per cent 
verminderd men voorziet dat dip vermitideii’ig niet 
de laatste zal zija.



Hoe de Fransche 
COMMUNISTEN en SOCIALISTEN 

tegenover elkander staan.

Binnen kort zullen gedeeltelijke kiezingen te 
Paris plaats hebueu. Communisten en socialisten 
zullen daar als tegenstrevers voor elkander 
staan. Dat is natuurlijk en begrijpelijk, maar 
wat typiek is om opmerken, is dat de commu
nisten naar de kiesvergaderingeu gaan, belegd 
door de socialisten en deze laatsten daar be

letten te spreken.

De socialistische bladen beknibbelen dan ook 
in bijtende woorden de diktateurs-manieren 
van de communisten en beweren, om hunne 
zaak schoon te maken, dat zij, socialisten, al
tijd en overal, de vrijheid van het woord 

eerbiedigen.

Dat zij zoo iets beweren is weeral iets dat 
begrijpelijk is, wanneer men aangevallen wordt, 
verdedigt men zich gelijk men kan, doch 
voornamelijk door te beweren dat men de 
beste der besteu is. Maar, waarom komen de 
Parijzer socialisten niet eens luisteren naar het 
Belgisch parlement, daar zouden zij staaltjes 
bij de vleet hebben van de wijze waarop de 
socialisten bij hunne tegenstrevers de vrijheid 
van het woord eerbiedigen.

En, moesten wij eeuige jaren achteruitgaan, 
dan zouden wij in Gent, het volgende kunnen 
aanhalen, dat in St-Jozei'sgenootschap, Wellinck- 
straat, plaats greep : De Katholieken hadden 
eene kiesm^eiing belegd, en, om alle moeilijk
heden te voorkomen, varen er groene toegangs
kaarten aan de leien der katholieke vereeni- 
giugen gezonden. De groote zaal was propvol.

Toen de meeting haar einde naderde, sprong 
de opsteller van « Vooruit», die inet eenóOtal 
mannen zijner kliek in de zaal was geraakt, 
bij middel van nagemaakte groene kaarten, 
waarvan wij nog een exemplaar bezitten, op 
het verhoog,eene diskussie ontstond, de socialisten 
stelden zich dreigend aan en de katholieken 
verlieten de zaal, terwijl de redakieur van 
« Vooruit » daar beproefde eene 'socialistische 

meeting te houden.

Ziedaar eene gebeurtenis, welke tot de historie 
behoort, maar welke bewijst, dat de Gentsche 
socialisten, jaren geleden, te Gent deden, wat 
nu de communisten te Paris tegen hunne twee
lingbroeders. de socialisten, in praktijk stellen.

Gentsche socialisten, gij waart de voorloopers 
der huidige Parijsche communisten !

Loontje komt om zijn boontje !

W et op het verbod aan de kinders 
beneden de 1 6 jaar 

de Cinemavertooning bij te wonen.

In het Staatsblad van 18 dezer lezen wij 

diensaangaande :

Artikel 1. Aan de minderjarigen van beide 
geslachten, beueden den leeftijd van volle 16 
jaar, is toegang tot de cinemazalen ontzegd.

Art ikel . 2. Het verbod, vervat in het vorige 
artikel, is niet van toepassing op cinemas, 
wanneer er uitsluitend films voor de jeugd 
worden vertoond, welke zij a goedgekeurd door 
eene commissie, waarvan de inrichting en de 
werking bij koninklijk besiuit worden geregeld.

Deze vertooningen worden aan het publiek 
bekend gemaakt als zijnde familie- en kinder

voorstellingen.

Art. 3. Wordt gestraft met eene gevange
nisstraf van één dag tot zeven dagen en met 
eeue geldboete van 5 tot 25 frank, of met 
slechts ééne dezer*straffen :

i° Hij, die een minderjaiige beueden den 
leeftijd van volle 16 jaar in eene cinemazaal, 
zooals bedoeld bij het eerste artikel, binnen
laat, toelaut of duldt ;
•

2° Hij. die een niet. goe (gek 'iir Ie film ver
toont ■>;' laat vrtoonen in ee i inrichting die 
aan het publiek w <r1 lekend gemaakt, als zijnde 
eene inrichting voor familie- en kindervoor

stellingen

Bij herhaling worden gevangenisstraf en geld

boete toeuepast.

Herhaling bestaat, wanneer de overtreder 
reeds i den loop var> het vorige jaar werd
veroordeeld wegens overtreding dezer wet.

Art 4. Bij het strafvonnis kan het sluiten 
der zaal, waar de overtredring werd gepleegd, 
voor ten hoogste zes maanden worden gelast.

Nieuwe Posttarief voor het Buitenland
te rekenen van 1 Maart.

Brieven' 0,50 fr. tot 20 grammen, er boven
0,25 fr. meer. : Postkaarten 0,3u fr. ; Druk
werk, zaakpapieren en stalen zonder waarde
0,10 fr. en per 50 grammen met minimum 
verzending van 0,20 fr voor de stalen en
0,50 voor alle zaakpapieren.

Dus opgelet een brief voor 't buitenland 
kost 0,50 fr. en eene kaart*0.30 fr.

Afslag op de kolen.
Te rekenen van 31 Maart zullen de kolen 

in Engeland 59 schillingen afslaan.

Bij de Vlasöewerkers.
Na 7 weken werkstaking te Bisseghem en 

omstreken, zijn de vlasbewerkers wederom

aan ’t werk gegaan, aan 2.00 per uur — 
in plaats van 2.25 — Het is bij geheime 
stemming' dat de werklieden daartoe besloten 

hebben. _______________

Oen uitvoer der Suikerljboonen wordt naar 
Frankrijk onmogelijk gemaakt.

Ten gevolgé der verliooying van 3 tot 9 fr 
voor de invoerrechten dir SuUerijboonen zal 
het ónmogelijk worden no? uitvoer naar dit 
land te doen. Voor de Suikerijpoeder zijn de 
rechten van 8 op 32 fr gebracnt. Er kan 
dus geen sprake meer zijn voor ons met 
Frankrijk zaken te doen. Daardoor wordt onze

nationale «  “ H Ä S Ä Ä  
Suikenjkweek en fabrikaat te 1u g Amitiés 
Zijn dat al de gevolgen van , ■ Les^ Am't.es 
Françaises pour ce petit peupie 4 
oubliera jamais. ______________ _

^N IE U W S .
_  M Woeste zal weldra zijn men-en-veertigste 

narlementair jaar vol eindigen, en Zaterdag eerst

” "n S r i  gekomen veer het inriete" «.»er 

van Belgie. , .

p„ï r «  iW Ä - Ä

Holland ingevoerd worden

_ Priester Fonteyne - Het vroegere demo
kratisch Kamerlid van Brugge, priester Fonteyae, 
is thans naar Algerie vertrokken, waar hij bestuu 
der wordt van wijngaarden.

- Een woord van Clémenceau. - Zooals men 
weet bevindt zich de gewezen Fransche Mini 
Voorzitter nog immer op reis in lndie.

Sprekende in den loop eener garden party te 
Bombay, verklaarde M Clemenceau .

« Twee duizend jaren geleden sprak de groote 
meester : Bemint elkander. »

En nochtans de menschen trachten elkander te 
worgen en te vermoorden.

Ik zelf ben in mijne jonge jaren strijdlustig ge
weest Thans evenwel luidt de beste raad dien 
n geven kan : helpt en ondersteunt elkander.

ST A D SN IEU W S
Monseigneur Christiaens 

en de Priesterwijding 

bij de EE Paters Capucienen.

Verleden Zaterdag wierden 7 Paters Priester gewijd 
in ’t klooster der EE. PP Capucienen, door Mgr. 
Christiaens, (Pater Binjamin Recollet) B‘« oh?P 
Missionnaris, hebbende voorheen te I-Chang in 
Houpé, China verbleven Mgr Christiaens is gebo
ren te Thielt den 14 Februari 1844, en is een 
vreemdeling voor Iseghem Zijne moeder is Coleta 
D’Hooghe, geboren te Iseghem den 20 April 1804 
en overleden te Thielt den 25 Juli 1892 Zij 
trouwde te Thielt den 22 Juni 1837 met Frederick 
Christiaens van Ingelmunster. Haar vader was 
Bernard D’Hooghe-Terryn, overleden te lseghem 
den 30 April 1814, wiens broeder E H f l ip p u s  
D’Hooghe, geboren te Iseghem den 4 Augusti 1747, 
deservitor was te Heule, en nuest weg vluchten 
van de parochie, om reden hij den eed W01&ard® 
te doen aan de Frausche Republikeinen van haat 
aan ’t Koningdom Hij overleed als banneling op 
een boerhofstedeken te Heule, langs de Mager 
strate den 5 Ju li 1800. Zijn lijk wierd naar 
Iseghem gebracht met een boerenwagen van Len- 
delede, en kwam er in ’t huis van zijn bro0 
Bernard toe, in de Marktstrate. ten tien van den 
avond. Het lijk wierd in de beste kamer geplaatst

Nadat vier onbeeêdigde Priesters er de iretijden 
der overledenen over gezeid hadden, wierd het 
al boven de achterpoort geschoven en langs 
gangschen al de Kloosterstraat ten grave gedragen. 
Het ligt voor den calvarieberg van de oude kerke. 
M Philippus D’Hooghens doodakte is op den 
Burgerstand van Iseghem ingeschreven als volgt :

« Pnilippe Jacques Français D Hooghe, exvicaire 
d’Heule, âgé de 52 ans, fils de Jean Baptiste et 
de Marie-Anne Vandeputte. décede a Heule e 16 
Messiior an VIII. c’est à dire le 5 juillet 1800 
Son corps à été transfère a Iseghem pendant la 
nuit et enterré au cimetière d’isesrhem.

Als kleine bijzonderheid mag aang^haald worden 
dat E H Philippus D’Hooghe moeilijk sprak, 
immers hij hakkelde.

GROOTEN AFSLAG !!!
T E BEKOMEN BIJ

T. De Busschere-Bonte
Rousselarestaat, 97, ISEGHEM. 

Cabas voor Damen en Kinderen van af 7,25 fr, 
Groote keus van Porte monnaies in LEDER 

van af 2.75 fr. -  Alle slach van Portefeuillen.
— Tabakbeurzen — Etuis voor cigaren en 

Cigaretten.

K ere-Oommunieartikelen 
Bijzondere keus van Kerkboeken aan voordeelige 
prijzen, alsook paternosters in nacre, zilver 
en vermeil. 

Komt zien naar onze uitstallingen.

Nog over de Ylaamsche stempel yan Iseghem
Fransche stempels voor Vlaamsche Gemeenten.

Het Algemeen Vlaamsch Verbond zend pro
testbrieven om in dag- en weekbladen in te 
lesschen nopens het gebruik van Fransche 
stempels in gemeentebesturen van ’t Vlaamsche 
land, en schrijft onder andere dat Iseghem daar 
in begrepen is. W ij willen doen opmerken 
zooals voorgaandelijk reeds is gedaan geweest, 
dat Iseghem gelijk in nog andere plaatse
lijkheden een Vlaamsche en Fransche stempel 
bezit. Op Vlaamsche stukken wordt altijd de 
Vlaamsche stempel gebruikt, en weinig of bijna 
nooit geen gebruik is gemaakt van de Fransche 
stempel W at meer is eenieder die hier ten 
bureele komt der openbare diensten van stad, 
moet bekennen dat alles in ’t Vlaamsch wordt 
gedaan en uitsluitelijk de Franscne taal wordt 
gebruikt waar uit beleefdheidshalve dezelfde 
het vereischt.

W ij kunnen niet verstaan hoe het mogelijk 
is het algemeen Vlaamsch Verbeid hierover

zoo slecht in te lichten. Moest dit zoo voort 
gaan dit sekretariaat zou alle krediet verliezen 
bij ernstige menschen.

t >

Uit het Verslag der Maatschappij , 
‘ DE VEREENISDE WERKLIEDEN

gesticht te Iseghem in Juli 1883 

en erkend bij 

KoninglijK besluit van 21 Maart 1397 en 13 Decem'iier 1993

VERSLAG VAN HET DIENSTJAAR 1920

Op 1 Januari 1920, waren er 487 leden 
Nieuwe bijgekomen

Overleden 9 
Soldaat 6 

Ontslaggevers 55 
Verhuisd 1

Samen 71

41

Samen 528

71

Blijft 457

Met het eindigen van den grooten wereld
oorlog zijn wij gansch nieuwe tijden ïnge- 
treden : verandering in gedachten, ommekeer 
in het huishoudelijk leven, omwerking in be
staande maatschappelijke werken e n  mstel .ngen^ 

In onze maatschappij ook, door het inricl]*en 
van den familieziekendienst zijn nieuwe toe
standen geschapen.: de geldelijken onderstand 
is merklijk vernoogd, de genees- en arsemjkun- 
digen dienst is uitgebreid tot vrouwen en 
huisgenooten, hulpgeld wordt voorzien bij 
kindergeboorten. Daarutf is natuurlijk eene 
verzwaring gesproten der inleggelden onzer 
werkende leden. Al die veranderingen, die vele 
werk en vele inspanning vergden van het be
stier der maatschappij, zal waarschijnlijk nog 
maar een overgangstijdperk zijn Reeds begin 
1920 wierd voorspeld dat, onder vorm van 
wet alle maatschappijen van onderlingen bij
stand vaste nieuwe reglementen met vaste en 
geliike bepalingen van inleg en geldelijken 
onderstand en ook bepaalde aanduidingen voor 
den geneeskundigen dienst zullen °Pge*eß 
worden. Intusschen houdt het bestuur zich 
regelmatig op de hoogte en is vast besloten 
het beste nut mogelijk uit dien overgangstij 
te trekken in uw aller voordeel

Eene andere erge moeilijkheid waarmede wij 
J E  “ ‘te rekenen wa, de nieuwe pn,z«n 
ons oDüelegd door het syndikaat der genees 
heeren! Eerst waren wij van gedacht, gezien 
de hooge eisschen der geneesheeren en geene 
kans z i e n d e  dien'zwaren last door onze kas te 
kunnen doen dragen, den geneeskundigen dienst

tii dntIiisschePn t steCld2nS wij ons in briefwisseling
met net ministerie evenals met den Landsbond 
der Onderlinge maatschappijen w'kten en w 
gen in menigvuldige öestuurvergadenngen re 

kenden op toelagen, op inkomgelden van **re 
en werkende leden, en, op onze eerste besluiten 
teruukeerende, beslisten eene proef van zes 
maanden te wagen W ij twijfelden met o, van 
uwen kant zult gij ons in .en mogelijk^n 

goeden uitslag helpen door het ,r®ge; ^ f jk| 
oetalen der bijdragen en het zooveel ^ogelij 
zwichten van nuttelooze bezoeken van ge 
neesneeren. Wij, oestuurleden, zullen1 ons imme 
voort op de hoogte houden en stellen o 
intusschen als voorneen belangbos en onie 
geld ten dienste Ik eindig en druk den^wensch 
uit reeds gedaan in de zesmaandelijksche ve 
gadering : dat ons gezamentlijk werken met 
den besten uitslag zouden oekroond worden 
dat alle hangende vraagstukken zouden m 
vrede en overeenkomst opgelost worden tot
voldoening v a n  alle m a a t s c n a p p e l i j k e  standen.

Mocht ons Vaderland, mocht onze g ^ o o e -  
stad een tijdperk van eendracht en rust rntre 
den, van vriendschap e n  christene broederliefde 

mocnte alles uit zijne Pu!nen/ er" f ne^ ’nrf "5rk 
en nering groeien en bloeien, land en landwtrk 
riikeliik loonen deze die het verrichten. Mochte, 
n i het stormweder van den gruweüjken (jorlog, 
Gods milde zonne en zegen een tijdperK 
leiden van geluk en welstand, dat ons ru m 
vergoede voor de schrikken en het lijden dier 
akelige ongeluksjaren.

Intusschen, Mijnheeren en achtbare Ie 
danken wij hertelijk onze eereleden die voort 
ons werken helpen ondersteunen even als.onze 
werkende leden die van langs om beter net 
nut der maatschappij weten te waar deer en en 
die de eer en de trots zijn van het stuur.

PENSIOEN AFDEBLING.

Daar het Bestier der Algemeene Spaar- en 

Lijfrentkas nu voortschrijft de st.ortl"^®*,I\S 
der Pensioenkas maandelijks op te sturen in 
de geboortemaand der aangeslotenen , t e  be

ginnen met December 1920, zoo hebben w j 
maar de stortingen kunnen doen ter> beloope 
van 950 00 voor al de belanghebbende die 
verjaren in December. De overige stortingen 
ten bedrage van 4914,00 zullen van nu vo - 
taan maandelijks ingeschreven worden samen 
met de stortingen van 1921. De staatspremien 
zullen verleend worden alsof die stortingen op 
beide jaren afzonderlijk zouden ingeschreven 

geweest zijn. ^  Schatbewaarder>

E M 1E L  D IE R 1C K . 

Geldelijke Toestand op 31 December 1920
Storting der leden ___ 3095,(X)

Inkomsten fr. 16391,86 
Uitgaven 14291,35

Overschot 
Van vorige re k e n in g _____________

Batig slot op 31 Dec. 1920 7802,55

NAMENS HET BESTUUR :

De Proost,
E. H. J. De Baecker, onderpastoor.

De Ondervoorzitter, De Voorzitter,
Eug. Carpentier. Julius Rosseel.

De Schrijvers, De Schatbewaarder,
Albert Rosseel, Emiel Oierick.

Camiel Bourgeois. 

LEDEN : Joseph Declercq, Bruno Vand8n: 
berqhe, Florent Sette, Jules Mistiaen, Adolf 
Windels, Julius Strynckx, Leon Devos, Henri 
Werbrouck.

2100,51
5702,04

DE. BEGRAVING
van Mevrouw 

de Barones Alexander Gillès de Pelichy.

Woensdag om 11 ure had de begraving plaats van 
de Wel Edele Mevrouw de Barones Alexander Gillès 
de Pelichy, geboren Barones Savina van Caloen.

Dijnsdag wierd de Wel Edele afgestorvene per 
antomobielkoets naar Iseghem gebracht, vergezeld 
door twee Paters Capucienen der residentie van 
Antwerpen. Het was in de kapel ^der Zusters 
van Liefde dat de lijkbaar wierd opgesteld.

Woensdag morgend kwam de achtbare familie 
Gillès de Pelichy naar Iseghem om de begraving 
bij te wonen. De burgerij van stad hield het ten 
plichte de laatste stoffelijke overblijfsels der zeer 
geachte overledene te gaan begroeten en een gebed 
tot hare ziele lavenis te storten. Rond 11 ure kwam 
de parochiale geestelijkheid van St Hiloniuskerk 
het lijk afhalen om het ter kerk te geleiden.

Baron Karei Gillès de Pelichy volgde eerst be
geleid door de Z. E. H. Deken Dssaegher van 
Rousselare.

Dan kwam Baron Raphael, opgeleid door Z. E. 
Heer Vander Meersch, Deken en Pastor der O. L.

|<-Vrouwparochie te Brugge, gewezen leermeester op 
het Kasteel.

Baron Benedict, opgeleid door Mgr. Sentroul, 
Doktor in Philosophie, Pastoor te Veurne, gewezen'" 
leermeester op ’t Kasteel.

Waren ook aanwezig de gewezen leermeesters 
op ’t Kasteel, E. H. Eugeeu Titeca thans Ktooster- 
bestuurder te St Michiels bij Brugge, en E. H. Robert 
Caesens, onderpastoor te Lauwe.

Volgden de jonge Barons Gillès de Pelichy, 
de achtbare en Wel Edele Familie en hoogge
plaatste personen ; Twee paiers der Congregatie van 
het Missiehuis van Monseigneur Lavigerie waar
van Baron Alex Gillès de Pelichy zendeling is, 
alsook twee religieusen der Zusterkens der Armen, 
waarvan de Barones Thérèse Gillès de Pelichy 
overste is.

Een zeer groot getal Priesters van Iseghem en 
omliggende parochiën, alsook verschillige heeren 
gewezen Onderpastoors van Iseghem, onder deze 
E H Lagace, Pastoor te Ledeghem ; E. H. Del- 
putte, Pastoor op Le Touquet (Moscroen) ; E. H. 
Planckaeu, Pastoor te Edewalle (Handzame); E.
H. Dewitte, onderpastor te Oostcamp, alsook E.
H. Lecoutere, gewezen Bestuurder van ’t Klooster 
der Zusters van Maria, thans Pastoor te Gulle- 
ghem ; E. H Dierick, Pastoor te Harelbeke ; 
E. H. Pieter Declercq, onderpastoor op Sint Jans- 
parochie, Kortrijk.

De Eerw. Overste en de Zusters van ’t hospitaal 
en een overgroot getal burgers van Iseghem, zonder 
onderscheid van denkwijze, volgde de lijkstoet, 
onder deze waren ook vele arme menschen die de 
weldaden der Iseghemsche Baronij niet vergeten 
hadden, alsook de weezen van ’t hospitaal.

De Eerw. Overste en religieuzen van ’t Klooster 
der Zusters van Maria .met de Pensionairen.

De lijkbaar werd in de koor geplaatst. Het 
rouwfloers bedekte de mufen. Rond het lijk 
stonden groote waskeersen met de wapens der fa- 
milien de Pelichy en van Caloen.

Gedurende den dienst kwam er nog gedurig 
volk toe, zoodanig dat de kerk gansch volzet was. 
De groote offerande duurde 20 minuten, maar 
’t meestendeel ging nog ten offeren in een neven
koor. Aandoénlijk was het om zien hoe de Ise- 
ghemsïhe bevolking een laatsten blijk van hulde 
en erkentenis aan de overledene Barones wilde 
betoonen.

Na de laatste gebeden en de zoo zielroerend# zan
gen geeindigdte hebben, verliet men de kerk. Op het 
plein stonden de knechtenschool van St Josephs- 
gesticht in rang, langs beide zijden der straat en 
vormden alzoo eane haag. Veel volk ging mede 
ten kerkhove. Langs gansch den doortocht tot 
aan ’t kerkhof stond eene ingetogene menigte in 
de straten om de lijkstoet te zien voorbij gaan.

Het lijk wierd eerst in de kapelle van 't kerk
hof gezet alwaar de gebruiklijke laatste gebeden 
er over gezeid wierden, en vervolgens ib de graf
kelder der familie Gillès de Pelichy neergelaten.

Het moet niemand verwonderen die van Iseghem 
niet en is, waarom de f imilie Gillès de Pelichy 
hier zoo geacht en bemind wordt, en wel bijzon
derlijk de zoo edelmoedige en eerbiedweerdige 
Barones.

Gaat maar eens naar ’t Oudemanhuis en vraagt 
daar uitleg over aan de zusters en ze zullen ’t u 
zeggen hoeveel druiven uit de ser/en van 't Kasteel 
in plaats van op tafel te komen hun weg ronden 
in de ziekezalen van ’t Oudemanhuis.

In 1900 woedde hier fel de influenza en 't waren 
dagen dat er tot 7 en 9 overlijdens waren. Het 
was waarlijk eene algemeene uitputting van krachten 
en groote ellende onder 't volk. De doktoren 
schreven voren goed en licht voedsel maar 
wie kon dat al koopen dat de Doktoors voren- 
schreven. Ik herinner mij destijds hierover ge
sproken te hebben met een geneesheer van stad, 
die mij zei : W ij mogen altijd, in zulk geval een 
Iriefken maken voor den aankoop van vleesch
en ’t wordt in ’t Kasteel betaald.

Volk van Iseghem vergeten wij zulke groote
weldaden niet, vergaten wij niet dat er velen 
onder ons, nu vaders en moeders misschien van 
talrijke kinders het leven te danken hebben aan de 
familie Gillès de Pelichy, die in droeve en angst
volle dagen als engels van redding en geluk ons 
ziekte en droefheid kwamen hulp bieden en troosten. 
Storten wij uit dankbaarheid ten hemel een gebed 
ter harer ziele lavenis van de zoo edele en achtbare 
weldoenster van Iseghem en vergeten wij nooit 
onze ^groote weldoenster.

En gij kleine meisjes dat gij toen waart, als 
gij ter schole gingt bij de Zusters van Maria, ge
denkt het feest van Vincentius, toen de Zusters 
rijstpap maakten bij geheele potten, voor uwe kleine 
maagjes te vullen, de Wel Edele Barones en de 
Mejuffers van ’t Kasteel zoo liefdelnk suiker strooiden 
op uwe tellooren rijstpap dat men soms geen pap 
zag van de suiker en dan nog als toemaat zooveel 
schoone prijzen gegeven wierden in rokskes,
kousen enz. waarvan er vele 't jaar door gemaakt 
wierden op ’t Kasteel door de Barones en hare 
familie.

Gedenkt dit alles en leest voor hare ziel de
Akten van Geloof Hoop en Liefde.

Naschrift — Wat eenieder bemerkt heeft met 
vreugd en voldoening, het is het groot getal klein- 
kinders die de Wel Edele familie Gillès de Pelichy 
nalaat, en volgens den doodbrief tot 27 beloopt.
Voorwaar de familie Gillès de Pelichy is eene 
gezegende familie wiens nageslacht nog voor geen 
uitsterven te rreezem heeft.



Jammer is het dat de vroegtijdige dood der Barones 
belet stelt tot het vieren van het gouden jubelfeest 
van Baron Alexander Gillès de Pélichy-van Caloen, 
immers op 20 April e. k. is het 50 jaar geleden dat 
Baron Alexander Gillès de Pelichy gehuwd is te 
Lophem met de wel Edele Barones van Caloen.

De mensch mikt, God schikt.

Verloren na de Begraving.
Eene dame heeft na de begravenis in den na

middag pelerine in astrakan verloren tusschen 
’t Kasteel van Iseghem en de statie van Ingelmunster.

50 fr. belooning aan die dezelfde terug brengt 
ten bureele van 't blad.

Hoe Eerw. Heer Baron Joseph de Pelichy de 

[geestelijkheid van Iseghem uit nesten hielp.

Over 60 of 70 jaren ten tijde van Pastoor 
De Bruyne Zaliger, was de Onderpastoor belast 
met het prediken der Vasten-meditatie onverwachts 
belet op Witten-Donderdag het sermoen te doen'. 
Niemand en durfde het aangaan onbereid zulk 
groot sermoen te prediken, en gaan of niet gaan 
daar en was nu geen uitstellen aan.
Een der plaatselijke geestelijkheid zei, ik ken iemand 

die ons zou kuunen uit slag trekken, maar wie 
1 't aangaan de vraag te stellen. Hij bedoelde 

E. H. de Pelichy, den bestuurder der Zusters van 
Maria. M. de Pelichy wierd gesproken en de zaak 
voor oogen geleid, als dat zoo is sprak M. de 
Pelichy ’tzal toch iets moeten gedaan worden, en 
hij aanveerdt het sluitsermoen te doen van dezen 
Witten Donderdag avond.

Toen de treurige kerkzangen die men op dezen 
avond in de kerke zingt uitgestorven waren stond 
M. de Pelichy op den predikstoel en ’t sloeg 7 u.
en hij begon te prediken, en als het reeds voor
de derde maal ure sloeg eindigde de eerbiedweer-
dige predikant zijn sermoen. Al de geloovigen 
zaten zoo stil dat men een muis had hooren loopen.

Mijnheer de Pelichy had zulk groot en schoon 
sermoen ‘gepredikt twee uren lang, zonder voorbe
reiding, niemand wist .dat uit geheel de kerk 
uitgenomen de parochiale geestelijkheid die aau- 
dachtig stond te luisteren in den Koor

Het talent en de hooge geleerdheid va:i dezen 
uederigen en wel edelen Priester waren gekeud 
door gausch ’t Bisdom ; maar niemand had durven 
peizen dat E. H. de Pelichy of gelijk welk hoog 
geleerde priester tot zulks bekwaam kon zijn.

BIJ ONZE V. O. S.

Inhaling van Dokter VEROUYN.
Dr Verduyn van Swevezeele die nu te Brussel

woont, en algemeene voorzitter der Oud-Vlaamsch- 
Strijdersbond van Belgie is, heeft Zondag naar 
Iseghem gekomen om een bezoek te brengen aan 
de plaatselijke maatschappij der V. O. S.

Dr Verduyn wierd naar Iseghem ontboden door 
zijn vriend Heer Laleman-Ghekiere, apotheker, die 
met hem deelgenomen heeft in den wereldoorlog 
van 1914-18 ; en achter de Kuipe gestaan heeft 
tot verdediging van tos vaderland. Het was de 
Heer J. Strobbe voorzitter, die hem verwelkomde 
aan de Vaartbrugge. en hem aan de leden der 
V. O. S. voorenstelde. Het stadsmuziek die zijne 
medewerking verleende, opende de stoet. Langs de 
Brug- en Wulvenstraat begaf mei zich naar de 
Koornmarkt (nu Vrijheidsplaats genoemd), alwaar 
het standbeeld onzer helden ter eere opgericüt, 
vrerd begroet, en de Voorzitter eene kleine aan
spraak deed.

Daarna ten lokale « De Gouden Leeuw » Gent- 
straat, sprak Dr Verduyn over de beteekenis der 
V. O. S. bonden, en wat zij moeten betrachten. 
Daar spreker over weinig tijd beschikte kon hij 
niet lang in Iseghem verblijven

Dr Verduyn wierd er wel en deftig onthaald, 
en bekwam grooten bijval bij zijne vroegere ge
zellen van ’t leger.

Hij verliet Iseghem rond 1 ure onder den 
besten indruk en gesteltenis der V. O. S.

W aar gebeurd.
Pieter die van de jongste niet meer is, zat over 

20 à 25 jaar na de Vespers, met zijn vader in 
de herberg «De Peer» een glas bier te drinken. 
Men sprak van den ouden tijd. Pieters vader 
vertelde van ten tijde van Louis-dixhuit de zes
tiende. Ja maar zei Pieter. Vader, Louis-dixhuit 
dat was Louis den achttienden. Zwijgt jongen, 
zei Pieters vader, gij en hebt hem nooit gekend, 
gij zijt veel te jong.

Kinderlijkje gevonden
Dinsdag namiddag rond 4 ure hebben kinders spe

lende in de dreef van ’t oude hofstedeke van Boerken 
Maes, Kortrijkstraat, alhier in eene gracht een kin
derlijkje gevonden. Het parket van Kortrijk doet een 

onderzoek.

De Iseghemsche Voetbal Club wint het
Kampioenschap der Vlaanderen.

Zondag morgend jubelden onze Vlaamsche-Oud- 
Strijders de V O S toen zij hun voorman Dr 
Verduyn inhaalden, zoo deden niet min onze jonge 
strijders, niet deze met de geweren, kanonen, 
mitrailleuzen, handgranaten of de strijders met 
kanonbals, maar onze bloedvolle jeugdige Voetballers.

Die jonge sportmannen flink en kunstig opge
drild in hun oefening die zij doen nabij fiet ge
wezen boomforeest in slecht en goed weder, komen 
nu na vele en lastig kampen het kampioenschap 
te bekomen in den wedstrijd van Vlaanderen.

De blijde mare kwam toe in Iseghem Zondag 
in den namiddag en ’s avonds wierden zij, na 
zeer triomfantelijk door de Stadsfanfaren van de 
statie langs eenige straten van Iseghem te zijn 
geleid naar hun lokaal « ’t Oud Stadhuis » ge
bracht, alwaar zij hun blijde feeste en glorierijke 
overwinning met menig gelage hebben gevierd. 
Eere aan ’t bestuur en werkende leden van den 
Voetbal-Club

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Roger Linseele, zv. Prosper en Silvie Van- 
denberghe — Joseph Corteville, zv Florent 
en Gabrielle Plancke. — Blanche Boone, dv. 
Joseph en Helena Declerck. - Jeannette Ver
güte, dv. Petrus en Marie Verheile. - Antoon 
Drubbels, zv. Camille en Elvira Dewaele. — 
Jean Vanantwerpen, zv. Benoni en Marie Valcke. 
— Jooris Deforce, zv. Marcel en Magdalene 
Geldhof. — Maria Desmet, dv. Hector en 
Euphrasia Scheldeman. — Hilaire Debruyne, 
zv. Alberic en Agnès Devolder. — Petrus Rebry, 
zv. Aimé en Silvie Corteville.

STERFGEVALLEN :

René Christiaens, soldaat, 28 j. zv. Auguste 
en Marie Mestdagh. — Joseph Huygebaert, 
10 m zv Medard en Clothilde Lapeire. — 
Christina Demuynck, huish. 75 j. weduwe 
Henri Dupon. — Romairfe Dumortier, huish. 
69 j. echt. Ivo Simoens. — Adolf Vermeulen, 
schoenm 57 j, echt. Marie Delaey.

Zondag G M a a rt om  7  U S  s ’a v o n d s

JV lü z ie k a Y o n d fe e s t
gegeven door de HARMONIE en SYMPHONIE 

Afdeeling der Jongelingen-Congregatie 

de Eer- en Werkende leden der Harmonie en 
Symphonie aangeboden.

JONGE LUIAvR -OUDE BEDELAAR, daarom 
werk en zwoeg om EEN APPELTJE VOOR DEN 
DORST Ttó BEWAREN. Het is niet genoeg met 
spaarcenten te vergaderen, men moet ze ook in 
volle gerustheid weten te plaatsen. — Wendt U 
in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/»
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/8
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 "/, 

’s jaars. - Alles vrtj van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vast? Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.

g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande flnantiële 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
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

GROOTHANDEL^ inMABGARINNEN
R a y m o n d  M A E S

z r r  M arktstraat ,  4 4 , I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

a y a

dB® «Ute h m L  J é  Æèêê
l)e Koningin der Margarinnen

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

Specialiteit voor Suikerbakkers 
Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Eene goede voorzorg
’t is van altijd èene doos Monopoe- 
c3 L © rs  in huis te hebben, want het is een 
onfeilbaar geneesmiddel tegen Hoofd- en schele 
Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende tandpijn. Rhu- 
matiek of Grippe. Te koop in doozen van 1,75 fr. 
en 3.00 fr. Iseghem : bij de Aphotekers W yffe l§ , 
Verhamme, Lalehan en in alle Apotheken.

R o g e r  A M E Y E
H A N D E LS iNGÉN I EUR,

(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 C O 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 napens bijzon lare 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 , ltjE 3H EM .

De F ra n s c h «  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 Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

F ra n s c 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/laam ach * an F ra n « o h a  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. oenen meester. 
Een boekdeel.

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

De Engelsohe T a a l ,  pr«ctische leergang voor 
zelfonderricht; met figuurlijke uitspraak der En- 
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld. D it 
werk bestaat uit twee deelen.

V la a m s c h -E n g  el ach Zakwoordenboek, metfiguurj 
lijke uitspraak) inhoudende alle in de gewone spreek 
taal gebruikte woorden.

C a l le w a e r t  ’•  W oordenboek , alsook Dictiennaires 
Larousse, groote en kleine-

Herstellen van Pianos

en akkoordstellen derzelfde.

De burgerij van Iseerhem en 't omliggende, wor
den bij deze bericht, dat alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in 
volle vertrouwen kan gedaan worden door

G USTAF D EG EZELLE  & Cie 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

X E  K O O F *

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

Broedeier®n van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka’s. te verkrijgen bij Jran 

BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, Emelghem

Zeem
Gebruik van Honig als GENEESMIDDEL.

Honig is niet alleen bij gezonde lieden aan 
te raden Hij is ook hoogst nuttig bij zieke menschen, 
door zijne ontsmettende, verzachtende en tevens 
versterkende hoedanigheden. .

Hij is uiterst gedienstig bij zenuw- en borst- 
lijders, welke hij altijd verlicht in hunne pijn
lijke kwellingen. Nergens komt hij beter te pas 
dan bij maagzieke menschen, waar hij de spijs
vertering bevordert. Daar waar de hitsige suiker 
niet verteren wil gebruikt men zeem.

Door het mierzuur dat de honig bevat, is deze 
zeer aan te prijzen in zinkingspijn der gewrichten 
en bij jichtlijders, rhumatisme), op voor waarde 
nochtans van in zijn gebruik te volherden.

Iedereen is bekend met de groote waarde van* 
den honing in verkoudheden, keelziekten en zin
kingen, en bijzonderlijk nog in de maag- en 
darmontstekingen der kleine kinders alwaar hij 
wonderen verricht.

In slependen en weerspannigen buikloop kan 
hij niet gemist worden.

Uit : « Natuurleer der Bie » 
van Doktor Conrad De Mûlenaere, Ardoy*.

Deze echte inlandsche honig van eigen opbrengst
is altijd te bekomen bij

Edmond VÀNDECASTEELE
Bieënteeler 

Rousselarestraat, 139, ISEGHEM (bij 't Kerkhof)
ook te verkrijgen

echt beste w it en geel bieënwas 
voor Meubelmakers en Sieraadschilders

Vemindering tan prijs votr vtor tier hoopers.

M A RK T PR IJZEN
Rousselare. 22 Feb. — Haver, 80 tot 000 

peerdeboonen, 75 tot 000; aardappelen, 30 à 00 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,46 
koolzaadolie, 225 tot 000; lijnzaadolie, 195 tot 
000 ; koolzaad 90 tot 000 ; lijnzaad, 95 tot 
00 >; koolzaad koeken, tot 0 0 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 100.00; ammoniak, 110-000. 
suikerij, 48 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot ÜO; strooi, t14 tot 00.

W ISSELKOERS.

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

4 47 1/4
51.20 O/O 
95 60 0/0 
20.00 7/8 
13.11 1/4 

181 0/0 
216 3/4 

46.BO 
295 0/0 
229 0/0 
238 0/0 

11.47 1/2 
15 25 
15 1/4

4 57 1/4
51 45 O/O 
96 ia  0/0 
22 00 7/8 
13.21 1/4 

185 0/0 
220 3/4 

50,50 
299 0/0 
233 0/0 
242 0/0 

11.69 1/2 
21 25 
18 1/4

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM

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

MOEDERS vooraileer aankoopsu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

Ie
13113

Gantstraat, 41, ISE IHEM.

OPENING VAN EEN WhKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMOEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COM MUNIE ARTIKELEN.
GOEDE EN  TROUW E BED TEN TNG.

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE
te Iseghem.

De Notaris VANDE MOORTELE zal openbaarlijk 
verkoopen

STAD ISEQHEllf. — Steenweg nnar Rousselare.
Eenige Koop.

Een WOONHUIS
met Merkwinkel en 610 m* erve,

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

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

1/2 0/0 lnstelpenning. 

Z l t c l a s e n -  
INSTEL Dinsdag 8 Maart 1921 
0 VERSLAS Dinsdag 22 Kaart 1921, telkens om 2 ure 

(3 ure) in het VREDEGERECHT te Iseghem.

Kantoor van den Notaris LE CORBESIER, 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 

e n  Z 3 S  X V o o a . l x u . i z e n

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
vandenW-Ed HeerBaron Alexander Gillès de Pelichy 

AAN ZIJN KASTEEL 

T E I S E G H E M -
De Notaris LE CORBESIEK te Iseghem zal 

openbaar verkoopen op Woensdag 9 Maart 1921, 
om 1 uur zeer stipt namiddag.
Eiken,achtkaniers, abeele en bauken boomen
staande in ’t park en rond t’ kasteel van Iseghem. 

Vereeeld in 67 kooien.
O maanden tijd van betaling mits goede en vaste 

borg
Vergadering in ’t park, aan den ijzeren weg. 

Verborging in de Herberg * A ma Campagne ».

OPENBARE VER K  O OP 1 NO 
van een

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

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal open* 
baar verkoopen :

Een perceel LAND gelegen te Iseghem, noord-wsji, 
de Vaart, groot 43 aren, palenda xuid-oost H. Joanna 
Vandepntte, zuid-w#»t H. Pierre Bourgeoia-Lammertvn’ 
en noord da vaart.

Gebruikt door Heer Alex Roun#au-Da Jaegher. 
Iiganottrading raat ie batali»g der koopsom.

Zitting :

TOESLAG ! o» Maandag 28 Febrsiri 1981,
om 2 ure namiddag ter herberg “ PRIN S ALB'S AT. 
bewoond door Heer Cam. Deja8#hbb (by da Pï,tersk*rk)".

Huismoeders maakt geen verdriet.
Al» wanneer gij geea brandhout meer krijgt in 

ie fabrieken komt naar on*, 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 . Vaiikaeverbeka-Vaiistee*- 
krist», Wljiipaarditrsat.



VERANDER ING  VAN W OONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS 8n 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

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

(BELGISCH G RON DCRE DIET)

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

Hypotheekleningen ^nda?Lva?an“eknel.ijzkonvde;
Yoorafgaandelijke kosten om het koopen van huiaen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

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

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

.. . , , gewaarborgd: 1° door aver-
Obligatien 4  1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudmg»n
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het AmortiBsementsfond« 
Tan de leeuinj; van don OnafItarlke Uj keil Congostaat böxitteu TOOr 
8,400,000 frank Tan die obligation.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

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

H U I S

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

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

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

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

TOOE MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Ujnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van

CORSETS Merk H. D B. 

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

KASTEELSTRAAT. 

- ISEGHEM

10

Extra Stout en Jannekens bier
van de loMtirouwerij Gebroeders üalletat, Wieze

- - Boek en P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijk Concurentie.

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

Y a f )  L a f l d e g b e r o

GRAVINNESTRAAT, 24,

----------I N G E L M U N S T E R  -------------
OhocoLade —  Hralinnen

BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOON Ken F IJN E  GE B A K K E N

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in 'tgrootvan Suikerbakkerartikela

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemee.iten.

NIEUWS! NltüWS ! NIEUWS!

SCHURFT en J CHT
van alle gedaante genazen door

Onction Angelim  aaa 8.58 fr. de pot.

Rhumatism en Flerecyn«/

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l c x i t *

De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de

“ Borstpillen Lalenian „

alleen te verkrijgen in de 

A P O T H E E K

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolgar van A. R0DEN3ACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

G E N E Z E N ?
Mijnheer PL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg-

fen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
ebt aangeprezen.

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden
aan den Yzer gevoel ik mij gansca herateld en al mijn* 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
“ PHILIPP ART , verdwenen.

Met mijnen hertehjken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roosslarsstraat 73

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

Spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 O/o, 4 28 0/0 en 4 50 0/p, vrij tan lasten
D EPO T REK EN IN G EN  AAN  Z E E R  VOORDEELIGE VOORWAARDEN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 °/»- — Veertiendaagsche rekeningen fr 3,85 %.
— Alles vri] van banklcon. —

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Kogelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers 

Verder* inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E  R H A  M M E  te Iseghsm. 

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

Gediplomeerde Chauffeur
fransch en vlaamsch sprekende 

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

KAREL HAVERBCKE, 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.

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of to*- 
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.

Den Heer TRIM

(volons «en fete)

Scherpe r h e u m a t is c h e  p ijn e n
Op zeyentigjarigen ouderdom genezen
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden hevig 
gekweld door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Brightziekte (eiwit* 
verlies).

De jicht, lumbago, lie up jicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gebe- 
yeld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in l»ndenziekten genoten 
heeft, is : de pillen Da Witt voor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

In Januari 1914, schreef de Heer 
Henri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik ben gaswerker aan de spoor
wegen en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen 
De Witt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rheumatische pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik 
had de voorschriften van twee genees 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar mijn toestand werd er nog 
slechter op. Na een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik mij verlost, en na drie 
andere flesschen w as ik geheel gene
zen. Ik zal deze pillen aan iedereen 
aanbevelen. Gij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef dé Heer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik ben steed* goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den ï’ug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik bezit steeds 
van uw pillen. Ik heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. Toch is hij thans in leven 
en goed gezond. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van alle 
giftig pisguur, dat zoovele ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren wordt het ' 
lijden lichteren de blauwachtige kleur 
der pis bewijst dat de genezing van 
lenden en blaas op weg is.

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 
blaast 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 O , 22, ru# de la 
Glacière, Bruxelles.

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

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

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt,

3° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen eil alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit da voornaamste fabrieken van Eraakrijk, 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 kunatlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met üjne monturen ö ea 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen ds Njordstraat, Rousselare.
Er Is altijd ee* segmeester ten leder beschikking.

HUIS

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

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

JVT ar kt straat, 4 4 ,  Iseghem .
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZO N DER A FG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige 'Bediening. — Rourte in 24 urm.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISEGHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55 , ISEG H hM

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in ’t groot en in 't klein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

11
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.
Verkoop van W ij non

HANDEL in KOLEN.

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

TE KOOP alle slach van W INKELALAAM 
bij Prospère V an  H a v e r b e k e , Molenweg 1, 
Iseghem.

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

ALLE SLA C H  VAN M EU BELS ,

het INSTELLEN  en PLAAT SEN  v»n

S C H O O N E  W IN K ELU IT ST A LLIN G EN

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

ALLE SLACH VAN

Breiwerk, Kousen, Baaien,
—  HE FIS TELLINGEN

Vrouw Henri SEYNAEVE-VAN BELLE
Slabbaardstraat 41, I8EQHEM.


