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EEN NIEUW WAPEN.
De Socialisten voeren op geweldige wijze 

dien ongejukkigen klassenstrijd ; zij trachten 
altijd meer en meer den arbeid op te jagen 
tegen het kapitaal, de werklieden tegen de 
patroons. Zij zoeken dan ook nieuwe wapenen 
tot dien strijd.

Tot hiertoe was de staking het groote wa
pen van hunne syndicaten. Staking op staking 
uitroepen, dat was hun ordewoord. Intusschen 
worden de werklieden opgehitst tegen den 
patroon en komt er mistevredenheid bij de 
arbeiders. Hoe meer stakingen op de werkhui
zen, hoe meer roering in den socialistischen 

winkel.

De stakingen deden doorgaans geen voordeel 
aan den werkman. Dat was ook hun doel 
niet. De stakingen maakten altijd nieuwe 
nistevredenen, dat was het doel, en die werk- 
ieden wierden eens opgehitst en weldra So
cialisten. Het socialistisch syndikaat won nieuwe 
eden en nieuwe dutsen ! Ongelukkige menschen 
die zich aansluiten bij de Socialisten !

Nu is er een nieuw wapen. De Socialisten 
hebben het reeds gebruikt in Italie, en zelfs 
n Belgie namelijk in de koolstreek en hier 
ook in onze vlasstreek. Ja, waarlijk, nu heb- 
ien ze nog iets beters gevonden : de werklie
den maken zich meester van de fabriek !

Dit is heei eenvoudig : de bazen worden 
juitengezet ; de werklieden zullen meester 

spelen

I Dat is alleszins het gemakkelijkste : als ze 
geene bazen meer en zien, zullen zij met de 
bazen geene ruzie meer hebben.

Handel en nijverheid zullen daarom niet te 
beter trekken, noch de loonen en werkvoor- 
waarden verbeteren. Neen, met dit inzicht 
smeden zij dit nieuw wapen niet. Maar dat 
brengt nog eens nieuwe werking en nieuw 
leven bij de Sossen, en hun aantal aangeslo
tene leden zal aangroeien. Immers de Socia- 
isten durven ! Dat is ’t plan !

Ja, de Socialisten durven ! zeker !

En de Bolsjevisten in Rusland durven ook. 
Ze stelen en branden en moorden al wat zij 
begeeren. Dat is een leventje !

Intusschen gaat Rusland ten onder, dank 

aan die durvers !

Bolsjevisme is socialisme.

De gewelddadige bezettingen van de nijver- 
heidsondernemingen zijn het laatste en nood
zakelijk gevolg van de verderfelijke theorie 

; van den klassenstrijd of van het Socialismus.
; ’t Is in naam van de 3e Internationale dat de 
; Socialisten de werkhuizen bezetten. Uit Rusland 

komen de leering en het wapen.

De orde en welvaart voor de samenleving 

ligt elders.

De rechtveerdigheid is ook elders.

Gemeente-Kieswet.
Het Staatsblad heeft de kieswet Toor de gemeente- 

kiezingen afgekondigd.

We laten hier de bijzonderste wijzigingen volgen 
welke aan de gemeantekieswat zijn toegebracht.

Eerst en vooral : het meervoudig stemrecht is 

afgeschaft.

Tweede grondige wijziging : de vrouwen hebben 
kiesrecht voor de gemeente, ten zelfden titel als 

de mannen.

Da gemeentekiezingen zijn vastgesteld op 24 
April ; de kandidaten moeten voorgesteld zijn ten 
minste 14 dagen te voren, — dus ten laatste op
9 April.

Degenen die eene kandidatuur aanvaarden moeten 
daarvan schriftelijk bewijs geven — men mag 
maar kandidaat zijn o|> eene enkele lijst.

De gemeenteraadsleden worden voortaan gekozen 
roor zes jaren — vroeger was het voor acht jaar.

De kan lidatenlijst moet onderteekend zijn door 
ten minste 50 gemeentekiazers (in de gemeenten 
tauschen 10 000 en 20.003 inwoners en door ten 
minste 20 gemeantekiezers in de gemeenten tusschen 
2000 en 5000 inwoners).

Om tot gemeenteraadslid te kunnen gekozen 
worden, moet men, zonder onderscheid van geslacht,

1. de hoedanigheid van Belg bezitten ; ■

2. den vollen ouderdom van 25 jaar bereikt 

hebben ;

3. Zijne woonplaats in de gemeente hebben.

De leden van den raad mogen noch bloedverwant 
noch aanverwanten zijn tot in den derden graad 
ingesloten, noch door den huwelijksband vereenigd 
zijn. Worden bloed- of aanverwanten in dien graad 
of twee echtgenooten gekozen bij dezelfde kiezing 
dan wordt hij die de meeste stemmen bekomen 
heeft allttn ttegelates.

De raadsleden worden gekozen roor een tijd van 
zes jaar van af den 1 januari na hunne kiezing.

Da raden worden om de zes jaar geheel vernieuwd.'

De raadsleden, bij de aanstaande kiezing gekozen, 
treden in bediening zoodra hunne brieven zijn 
goedgekeurd. Zij treden af op 1 Januari 1927.

Iseghem moet 13 raadsleden hebben met inbegrip 
van Burgemeester en 3 Schepenen, (gemeente tus
schen 10.000 en 20.000 inwoners).

Emelghem moet 11 raadsleden hebben met inbe
grip van Burgemeester on 2 Schepenen, (gemeente 
tusschen 1000 en 3000 inwoners).

De plaatsvervangende gemeenteraadsleden blijven 
bestaan.

De gemeenteraadsleden, afzonderlijk gekozen door 
werklieden en patroons, zijn afgeschaft.

Het getal gemeenteraadsleden wordt vermeerderd 
in de gemeenten boven de 10,000 inwoners.

Het beloopt :

13 leden in gemeonten van 10 tot 15.000 inw.

15 » 15 tot 20 000
17 » 20 tot 25.000
19 » 25 tot 30.000
21 » 30 tot 35.000
23 » 33 tot 40.000
25 » 40 tot 50.000
27 » 50 tot 60,000
37 » 100 tot 150 000
39 » 150 tot 200 000
41 » 200 tot 250.000
43 » 250 tot 300.000
45 » 300.000 en meer.

Het getal Schepenen wordt ook vermeerderd voor 
de grootere gemeenten.

Het is :

2 in gemeenten onder de 10.000 inwowers
3 in gemeenten van 10.0 '0 tot 20 000 inwoners
4 » 20 000 tot 50.000 »
5 » 50.000 tot 150.000 »
6 in gemeenten boven de 150.000 inwoners.

De Burgemeester is in dit getal niet begrepen.

De Evenredige Vertegenwoordiging wordt op de 
gemeentekiezingen toegepast in alle geval.

Vroeger werd ze niet toegepast als eene lijst de 
volstrekte meerderheid had bekomen.

Nu wordt ze altijd toegepast als er ver*cheidene 
lij «ten zijn.

De zetels worden toegekend aan de quotienten 
die men bekomt, door het getal lijststemmen, door 
elke lijst bekomen te deelen door 1, — 15, — 2
— 5 5, — 3, — 3,5 enz. — Vroeger werd de 
deeling gedaan door 1, 2, 3, 4, 5 enz, — Dat
was eenigszins in het voordeel der kleine lijsten.

De stemming is verplichtend. Men moet dus 
gaan stemmen, tenzij men wettige reden hebbe om 
niet te gaan.

De bijzitters der bureelen worden bij helft ge
kozen onder de mannelijke en de rrouwelijke 
kiezers.

Gemeentekiezingen.
In de groote vergadering der Katholieke Kringen 

van Belgie, te Brussel gehouden, zegde Staats
minister Segers over d* aanstaande gemeentekiezin
gen :

De gemeentekiezingen zijn nakend. Gansch het 
land door moeten de katholieken eene krachtdadige 
poging doen om de overwinning te behalen en 
daardoor goede wetgevende kiezingan voor te be
reiden.

Wij moeten strijden in den kader onzer partij. 
Kechtuit katholieke lijsten moeten wij overal hebben. 
Geen verbonden met tegenstrevers, en vooral eer
bied en eendracht tusschen al de katholieken. 
Dat degenen onzer vrienden die de « nationale 
politiek » toegedaan zijn, niet meer op afzon
derlijke lijsten opkomen. De « nationale politiek » 
heeft daarbij in het land schipbreuk geleden. De 
plooien van ons vaandel zijn breed genoeg om 
alle gedachten te beschutten.

De afgescheurde katholieke groepen, in het 
Vlaamsche land, moeten ook terug in onze rangen 
komen. Eendracht ! Eendracht tusschen al de ka
tholieken, dat is de redding, daarin is het heil 
onzer partij gelegen. Maar daartoe zijn er weder- 
zijdsche toegevingen noodig. Ik doe dan ook een 
beroep op den takt, den broederlijken christen
geest en de wijsheid van al onze katholieke 
vrienden.

Ik herhaal het, voor de gemeentekiezingen van 
April moeten onze vrienden de toekomst waar
borgen : geene coalities, geene verplichtingen, 
geene verbonden met andere partijen.

Vergadering van den 

Katholieken Vlaamschen Landsbond 
van West-Vlaanderen te Rousselare.

Verleden Zondag hielden de afgevaardigden 
van den Katholieken Vlaamschen Landsbond 
van West-Vlaanderen eene algemeene vergade
ring.

Ze waren een zestigtal en regelden eerst 
verschillige p;mten van hiiishoaielijken aard

Een telegram van rouwbetoon werd gezonden 
aan Z. Exc. Minister Van de Vyvere bij ’t af
sterven zijner achtbare Moeder. «

Ten slotte werd volgend schrijven gezonden 
aan Z. D. H. Mgr. WafFelaert, Bisschop van 
Brugge.

Monseigneur,

Een gevoel van wantrouwen heerscht in alle 
katholieke middens, sedert de regeering, met 
name het Ministerie van Kunsten en Weten
schappen, een plan van onafhankelijke zede- 
leer heeft opgemaakt.

Wel is waar.schijnt dat programma nog 
niet te worden opgedrongen ; maar verschillende 
maatregels door het Ministerie van Kunsten 
en Wetenschappen genomen, laten te rechte 
vermoeden, dat er van wege de vijanden van 
het Katholiek onderwijs een heel plan bestaat 
aan de uitwerking waarvan sluw en voorzichtig 
maar stelselmatig en hardnekkig wordt voort
gedaan.

Het Bestuur van ’t Katholiek Vlaamsch Gouw- 
verbond, vergaderd te Roeselare, op 27 Februari, 
verklaart in naam van ’t Katholiek Vlaamsch 
Verbond, dat zij enkel het bevel of de leiding 
van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid afwach- 
ten om alle krachten in te spannen tot bekam ping 
van alle pogingen, die het Katholieke Vlaamsche 
Volk zouden ontchristenen.

In 1879 werd uit het Bisdom door Mgr. 
Paict de noodkreet geslaakt ...

Evenals de Katholieken in 1879 is ’t Katholiek 
Vlaamsch Verbond bereid om met alle hard
nekkigheid den strijd tegen het onzijdig on
derwijs aan te gaan, vast overtuigd dat het 
Vlaamsche volk moet Kristelijk blijven wil 
het een groot volk worden.

Het Katholiek Vlaamsch Gouwverbond, dat 
volgens de Katholieke opvatting wil werken 
aan de grootheid van ’t Vlaamsche volk, voelt 
het als een plicht en zal het tot eene eer 
rekenen onder Uwe leiding, Monseigneur te 
strijden voor de ziel der Vlaamsche Kinderen, 
voor het doel dat altijd de hoofdbekommernis 
is geweest Uwer Bisschoppelijke loopbaan.

Met deze belofte brengen wij U Monseigneur, 
tevens de hulde onzer diepste gevoelens van 
eerbied en onderdanigheid.

De Secretaris, De Voorzitter,
(get.) A. DENYS. (get.) Not. DAVID.

Roeselare, den 27 Februari 1921.

EEN PROTEST

van Staatsminister Poulie t en 

Volksvertegenwoordiger Van Dievoet.

Het bureel der Kamer had de heeren Poullet 
en Van Dievoet aangeduid als leden van de kom
missie tot onderzoek van het wetsontwerp tot 
aanvulling der wet van 1890, over de Akademische 
graden, ingediend door minister Destre'e ten gunste 
van de inwoners van Eupen en Malmedy.

Beide heeren wetgevers hebben aan den voor
zitter der Kamer eenen brief gezonden waarin zij 
schrijven te weigeren deel uit te maken van ge
zegde kommissie Als reden hunner weigering 
geven zij de volgende reden op :

« Wij kunnen de uitnoodiging, om deel uit te 
maken van die kommissie niet aanvaarden.

» Zulks beteekent in geenen deele dat wij niet 
van harte instemmen mat iederen maatregel, welke 
voor doel heeft de belangen en de rechten onzer
* gedesanneieerde » broeders te handhaven en te 
beschermen.

» Maar de indiening van dat ontwerp vergroot 
in onze harten de bitterheid die wij gevoelen, 
als wij denken aan de hardnekkigheid waarmede 
men weigert de beloften aan de Vlamingen ge
daan, te vervullen.

» De Koning en het gouvernement hebben op 
plechtige wijze gelijkheid en gerechtigheid ge
waarborgd.

» Die koninklijke en gouvernementeele beléften 
werden dikwijls herhaald maar de vervulling bleef 
achterwege. ^

» Met die vervulling is zelfs nog geen begin 
van uitvoering gemaakt

» Niettemin heeft het departement van kunsten 
en wetenschappen gemeend Belgie te moeten ver
rijken met eene Fransche Akademie voor taal- en 
letterkunde ; de Gentsche Hoogeschool werd be
giftigd met een nieuw Fransch initituut voor kunst
en oudheidskunde en thans wijdt het zijne zorgen 
aan Eupen en Malmedy.

«; En middelerwijl wachten de Vlamingen in 
Vlaanderen steed* nog op hunne eerste Vlaamsche 
middelbare school, hun eerste koninklijk Vlaamsch 
atheneum, op deterugschenking der Gentiche Hooge- 
sckoel aan de Vlaamsch« taal. »

de nieuwe taalwet overbodig ?

Van de gefopte Vlamingen 
in het Ministerie van Zeewezen.

Het Persbureel van het Algemeen Vlaamsch 
Sekretariaat, deelt ons het volgende made :

« Indien er een Openbaar bestuur is in België 
waar geen Vlaamschonkundige ambtenaren zouden 
mogen zitten dan is het toch wel in het Bestuur 
van het Zeewezen.

Immers de geheele kust is Vlaamsch, al onze 
havens zijn Vlaamsch, het visschersbedrijf wordt 
uitsluitend door Vlaamsche manschen uitsreoefend, 
al de Belgische zeelieien, op eenige weinige uit
zonderingen na, zijn Vlamingen ; en toch staat 
aan het hoofd van de « Administration de la Ma
rine » een Waal als algemeen bestuurder, is ook 
de bestuurder van het beheer, een Waal, die alleen 
een beetje « flamand usuel » kent, wat ook van 
den «inspecteur de direction » kan worden gezegd.

Met de provinciale diensten van dit departement 
en is het niet veel beter gesteld. De Hoofdinge
nieur te Oostende is een Waal, die geeu woord 
Vlaamsch spreekt of schrijft, de hoofdingenieur- 
dienstbestuurder te Antwerpen idem. Ook in het 
bestuur van den dienst der paketbooten te Oostende 
zitten twee Walen, die alleen maar «: een beötje 
Vloms » kennen.

De Maritieme Kommissaris te Zaebrugge, een 
Waal, spreekt zeer gebrekkig onze taal ; hetzelfde 
geldt voor Gent ; de hoofdkommissaris te Ant
werpen is een Waal maar die, naar men ons ver
zekert, Vlaamsch kent.

Vlamingen leest en overweegt wat voorgaat. 
Niet alleen de centrale besturen te Brussel, zitten 
vol met uw geld betaalde Vlaamschonkundige 
ambtenaren, maar ook in provinciale diensten, als 
deze afhangende van het Zeewezen, waar meer 
dan elders nog « Vlaamschonkuridig » beteekenen 
moet : « onbekwaam », worden de Vlamingen 
achteruitgesteld.

Vlamingen, denkt om de taalwet in den Senaat 
,ßn om de volgende verkiezingen ! » Dat mon Konings 
belofte uitvoere, en ’t is gedaan. Maar ja ’t is 
lastig voor de walen van hunne voorrechten af 
te zien trouwens zij spelen daarmede baas sedert 
90 jaren en de Vlamingen worden dat nu moede, ’t en 
is waarlijk niet voor tijd.

De Vlasnijverheid.
BELANGRIJKE VERGADERING TE KORTRIJK.

De Vereeniging der Vlasbazen uit de Leiestreek 
had voor Maandag eene vergadering belegd van 
de afgevaardigden der plaatselijke bonden, ten 
einde de middelen te beramen, om de vlasnijver
heid van den ondergang te redden.

M. Mestdagh, sekretaris van het syndikaat der 
Vlaspatroons, gaf een overzicht van den algemeenen 
toestand, en de moeilijke omstandigheden waarin 
de vlasnijverheid verkeert.

Er is geen afname^van garens, gezien de werk
loosheid heerst in d£ spinnerijen.

Die toestand heeft natuurlijk een noodlottig 
uitwerksel op de vlasnijverheid De handelaars di« 
met koopwaren liggen, zijn als door een paniek 
aangegrepen, en werpen onbezonnen hun vlas 
op de markt, wat een overvloed var. aanbod, en 
daardoor tene onvermijdelijke daling der prijzen 
voor gevolg heeft. De vlashandel gaat naar zijn 
ondergang

Daarom moeten er dan ook dringende maatre
gelen genomen worden : 1) onmiddelijk stop zetten 
van den verkoop ; 2) vaststelling van minimum
prijzen ; 3) inrichting van verkoopmagazijnen.

M. Mestdagh doet uitschijnen dat die drie punten 
onafscheidbaar samenhangend zijn met elkander, 
en het eene een noodzakelijk gevolg van het 
andere moet wezen Voor hetgeen de minimum
prijzen betreft, zegt spreker : wenschen wij die 
zoo laag mogelijk te stellen ; wij vragen geene 
winst, wij vragen alleenlijk dat de verkoop onzer 
waar, minstens haren voorbrengst- en bewerkings- 
prijs zou opbrengen, zoodat er ook geene al te 
groote verliezen zouden te betreuren zijn. Men zou, 
bijvoorbeeld, de prijzen kunnen nemen van over
2 maanden : 1200 tot 1500 frank per baal.

De aanwezige belanghebbenden, met de rede 
van M. Mestagh zonder opmerking instemmende, 
werd de vergadering geheven.

Openbare diensten.

Hier in Europa heeft men vóór en na den 
oorlog herhaaldelijk gezien dat syndikateR zekere 
openbare diensten, zooals van spoorwegen, 
telegraaf, telefoon, en*, stop zetteden door 

staking in massa.

In Amerika hebben ze dat ook willen doen 
maar de Amerikanen zijn er niet slap bijgevallen 
en ze hebben eene wet gemaakt die de volgende 
bepalingen bevat ;



1° Die zal pogeu den handel met vreemde 
natiën te belemmeren, of anderen daartoe zal aan
zetten, zal gestraft worden met eene boet welke 
de 10,000 dollars niet te boven gaat, of met 
eene gevangzitting van niet meer dan TIEN 
jaren — of met beide straffen.

2° Wie gewelddaden zal uitoefenen of be
dreigingen zal uitbrengen tegen iemand die 
werk wenscht te vinden, is strafbaar met eene 
boete die tot 15,000 dollars kan gaan, of met 
gevang van niet meer dan 15 jaren — de twee 
straffen kunnen samengevoegd worden.

3° Alle overeenkomst geschikt om eenen 
vervoerdienst te belemmeren is onwettig. De
genen die tot het sluiten van zulke overeen
komst zou medegewerkt hebben is strafbaar 
met 500 dollars boet of «iet 6 maand gevang
—  die straffen kunnen, sarnengevoegd worden.

Men ziet het, tmn lacht er niet mee in de 
Vereenigde Staten. —■ ’t Is waar dat daar 
alles in ’t groot gedaan wordt.

In  de Kamer.
Deze week kwam de kwestie van de hernieuwing 

van den Senaat ter sprake.
M. Masson legt da besluitselen neder van zijn 

verslag, en zegt dat de Senaat verbonden is met 
.onze grondwettelijke instelling.

M. W oeste zegt dat eenieder met de zaak be
kend is, en hot onnoodig is hierover lang te spreken. 
Hij vraagt dat da ouieriom voor kiezer van den 
Senaat dezelfde niet zou zijn als deze voor de 
Kamer, daar man redelijkerwijze moet hooger in 
ouieriom zijn om mannen te kiezen voor den 
Senaat. Na eenige andere redenaars gehoord te 
hebben verklaard Minister Vandeb V elde dat de 
socialisten het eigenlijk bestaan van den Senaat 
niet aanveerden in huu programma maar bij ge- 
doïgzaamheid het bestaan ervan aangenomen heb
ben onder de volgende voorwaarden.

1) Het mandaat van 4 jaar, den ouderdom der 
kiezers 21 jaar en der vergoeding der Senators.

Bij stemming wordt dit al aangenomen.
Na dit alles gehoord en gezien te hebben wat 

blijft er nu nog over, stemmers aan 21 jaar voor 
dan Senaat en de vergoeding der Senators. Burgers 
maakt u maar gereed om van langs om meer te 
betalen. Dat zal trouwens nog eenige millioenen 
franken erbij kosten per jaar zonder ’t klein geld 
te rekenen.

Buitenlandsch overzicht
De regeling der geschillen tusschen Frankrijk, 

Engeland, Griekenland en Turkye en is nog 
niet verre gezet. Voor zooveel wij kunnen oor- 
deelen zou het wel kunnen gebeuren dat het 
arm Armenie aan zijn lot overgelaten wordt, 
en zoo zouden de armeensche kristenen voort 
door de turken mogen uitgemoord worden, 
mits de fransche, engelsche en grieksche be
langen niet al te veel en lijden in Klein-Azie.

Rechtuit gesproken die kwestie en is niet 
gemakkelijk op te lossen. W ij hebben hier 
landen waar elke streek haar eigen volk heeft, 
met eigen taal, eigen zeden en eigen doening. 
Men weet welke moeite het kost b. v. hier 
in lielgie aan de Vlamingen hun recht te geven.

Beeld u dan in wat het moet zijn in het 
oostea. Turken, Armenianen, Grieken en Syriers 
en nog veel andere volkeren wonen daar ondereen, 
en ’t „is soms uiterst moeilijk te zeggen welke 
nationaliteit in eene gegevene streek de meer
derheid heeft.

De turken houden staan dat er geen een 
streke Armeniaausch is, in dien zin ten minste 
dat ze eene overwegend Armeniaansche be
volking heeft.

Bij dat alles komt nog dat die volkeren 
allen oosterlingen zijn, en van de vrijheid een 
gansch ander gedacht hebben dan wij.

Geeft men aan een volk de macht, ’t gebruikt 
ze onmiddelijk om al de andere te verdrukken. 
Zijn de turken meester, ze vermoorden al 
degenen die van hun gedacht niet en zijn en 
het te luide zeggen. Zijn de Armenianen baas, 
de turken moeten ook zien dat ze niet te veel 
in den weg en staan, en zoo gaat het met 
alle volkeren en stammen.

De turken zijn toch verre de slechtste.
Komt eene westersche mogendheid daartus- 

schen om daar orde in te schaffen, ze staat 
voor eenen echten warboel waar geen mensch 
klaar in en ziet.

Men weet dat geen enkel land, ook Amerika 
niet, het mandaat over Arme^je en de nieuwe 
republieken Georgie en Azerbeidschan en wilde 
aanveerden. —  ’t Was omdat de toestanden er 
te onklaar bleven.

Wat er zou moeten gedaan zijn, ’t ware 
de turken genoeg nijpen om hen te beletten 
voortaan nog kristenen te vermoorden. Dat 
ware mogelijk ; doch de groote mogendheden, 
Frankrijk aan 't hoofd hebben er te veel belang 
bij de turken eene zekere macht te laten, en 
wel te staan daarmee, 't Zijn daar economische 
en politieke profijten aan

Dat de kristenen ondertusschen een beetje 
uitgemoord worden, z’hebben daar compassie mee, 
en ’t is uit.

De oostersche kwestie is wel besproken, maar 
niet geregeld, en ze is nu voorloopig aan den 
kant gezet om met Duitschland de zaak der 
schadevergoeding te bespreken.

DE OORLOGSSCHADE

Men weet welke verplichtingen de Conferentie 
van Parijs voor Duiischlan 1 heeft vastgesteld.

Er is onmiddelijk een berek van bevoegde 
mannen uit de Ententelanden aangesteld om te 
onderzoeken of Duitschland bekwaam was die 
verplichtingen na te leven, en in hoeverre. 
Die heeren hebben nu hun verslag uitgebracht.

' Duitschland, zeggen zij, kan betalen, want :

1») ’t En heeft albij geen buitenlandsche 
schuld. Al zijne oorlogsleeningen zijn in Duitsch
land geplaatst, en ’t en is geen rijkdom buiten 
’t land gegaan, (’t Is ’t gene de duitschers in 
al hun gazetten drukten tijdens den oorlog, 
maar ze zwijgen dat nu).

■J°; Duitschland heeft al zijn fabrieken onge
leerd Bovendien binst den oorlog hebben ze 
hu me machietien moéten verbeteren en verster
ken om oorlogsmateriaal te lumnen leveren, 
en die fabrieken kunnen nu meer vóórtbren
gen dan voor den oorlog.

3°) Voor den oorlog gaf Duitschland voor 
zijn leger en zijne vloot allo jaren milliards uit. 
Z’en hebben nu noch leger noch vloot, en geen 
wapens meer noodig.

't Gene zij daarvan ontsparen kunnen ze 
aan ons betalen.

4°) En voor wat aangaat de kwestie dat ze 
geen handelsvloot meer en hebben om grond
stoffen te halen en hunne voortbrengselen uit 
te voeren hunne scheepstimmerwerven zijn 
machtig genoeg om er in ’c korte eene nieuwe 
te bouwen.

In dat alles is veel waarheid, maar ’t zou 
daar algelijk nog ’t een en ’t ander kunnen 
gezeid worden. Die zaken en zijn nog zoo 
eenvoudig niet als ze daar voorgesteld worden.

DUITSCHE VOORSTELLEN.

De duitsche gezanten, met von Simons gan 
’t hoofd zijn te Londen. Z’en mogen daar niet 
al zeggen wat zij willen. Simons mag er be
spreken in hoeverre Duitschland in staat is 
de beslissingen der Conferentie van Parijs uit 
te voeren.

Von Simons heeft zijn tegenvoorstellen inge
diend. Ze komen al verre hierop uit : Duitsch
land zou 30 milliard goud betalen in dertig 
jaar tijd.

Daarop heeft Lloyd George, zegt men de 
zitting geheven. Zulke voorstellen en zijn immers 
niet serieus.

Daarop zijn de gezanten der Entente bijeen
gekomen om te beslissen wat er te doen stond. 
Eenige generaals, waaronder generaal Maglinse 
voor Belgie waren er ook bij.

Als hunne besprekingen t’enden waren heeft 
Lloyd G»orge aan de duitschers ’t volgende 
medegedeeld.

Als de duitschers tegen maandage noene al 
de beslissingen der Conferentie van Parijs niet 
en aanveerden zullen tegen Duitschland de 
volgende maatregelen genomen worden.

1°) Bezetting van Duisburg, Ruhrort en 
Düsseldorf door de ententetroepen.

2°) Ieder land zal den verkoop der duitsche 
waren zooveel belasten als ’t hem aanstaat.

3°) Er zal eene tolgrens gemaakt worden 
op den Rhijn, onder toezicht der verbondenen.

Von Simons antwoord daarop dat hij niet 
bemachtigd is om namens Duitschland die 
voorwaarden te aanveerden. Dat hij eerst zijn 
gouvernement moet spreken.

’t En zal niet noodig zijn de dwangmaatre
gelen toe te passen, wij zullen wel overeenkomen.

De zedeles uit dit alles te trekken is de 
volgende :

De Conferentie van Parijs legt voorwaarden 
op zoo zwaar dat Duitschland ze misschien 
niet en kan vervullen. Bij ’t vernemen daar
van beginnen de ooren der duitschers te tuiten. 
W ij en kunnen, wij en zullen niet betalen, 
’t Volk en de gazetten spreken even stout, en 
’t gouvernement moet wel meedoen, willen of 
niet.

Te Londen gekomen bemerken de Duitschers 
dat het waarlijk gemeend is, en geen lache- 
dingen. Moesten ze aanveerden zonder tegen
stribbelen, of voorstellen doen die aanneemlijk 
zijn, ze zouden in Duitschland gesteenigd worden.

Wat doen ze ? Ze doen zotte voorstellen en 
de Entente haalt haar dreigementen uit.

Daarmee gaan ze naar huig. en ze zeggen 
tegen hun volk : ’t is nog al serieus dezen 
keer : we gaan onze beurze moeten geven of 
ze gaan alles pakken en ons ’t vel afstroopen 
op den hoop toe.
» De duitächers die zien dat er geen uitkomen 
aan is gaan toegeven, ze gaan toen weerkomen 
met voorstellen die daar of daar nog al re
delijk z i jn , ’t gaat dan een kwestie worden van 
loven en bieden, en voor slot van rekeninge 
zal men ’t akkoord geraken met wederzijdsche 
toegevingen.

Nog een woordeken als toevoeg. Italië vindt 
dat het te weinig krijgt in de schadevergoeding 
10 o/0 ’t meent recht te hebben lijk Engeland 
minstens 23 0/o. —  ’t Vindt van eenen anderen 
kant dat Belgie met 8 U/o veel te veel krijgt. 
Belgie immers en heeft maar 45000-» man 
verloren, en de toestand van zijnen handel en 
nijverheid is bloeiender dan in gelijk welk 
ander land.

De Italianen zouden beter doen gelijk wij : 
werken. — Willen ze eens komen kijken wat 
er hier verwoest en gestolen is dan zullen 
ze wel zien dat wij met 8 0/Q niet te veel 
en hebben. Ze vergeten zeker dat ze veel kost
baar grondgebied, en eene have lijk Triest 
erbij krijgen die al veel milliards weerd is !

GROOTEN AFSLAG !!!
TE BEKOMEN BIJ

J. D e  B ussche re-B on te
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. 

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

Komt zien naar onze uitstallingen.
\

Moord te Evergem.
Een inwoner van Evergem op de grensscheiding 
Wondelgem-Evergem aangevallen en gestoken.

Maandag morgend werd de gemeente Evergem 
in opschudding gebracht, **door eene wreede moord 
gepleegd op een 28-jarigeu man, die in het 
Langerbrugstraatje, op een 40-tal meters zijner 
woning, midden een grooten bloedplas, daar werd 
gevonden. De man had niet min dan negen mes
steken bekomen.

Het slachtoffer.

De vermoorde is de genaamde Jules De Deken, 
geboren te Wannegem-Lede den 27 Maart 1893, 
gehuwd op St-Eligiusdag (December 1919) met de 
dochter van den bakker Viktor D’hossche, Kapel- 
lestraat te Evergem.

Jules De Deken, vader van een kindje, Gabrielle 
genaamd, slechts eenige maanden oud, werkzaam

in de fabriek « Anglo-Belge » te Langerbrugge, 
was een zeer brave werkman, die als soldaat ge
heel den oorlog heeft medegedaan.

De man was Zaterdag namiddag naar Ooicke 
(bij Oudenaerde) vertrokken, om een bezoek aan • 
zijne ouders te brengen en zin Zondag avond 
terugkeeren.

De Deken is met den laatste i treiu (9 ure 38) 
uit Oudenaarde vertrokken en te Gent om 11 ure 32 
aangekomen, vanwaar hij zich te voet naar Evergem 
begaf.

Gekomen aan het hof van Pieter De Groote, 
steenweg van Evergeiü, grondgebied Wondelgem, 
een 100-tal meters vóór de Waalbrug (grensschei
ding van Wondelgem en Evergem), ’t moest een 
kwartier na middernacht zijn geweest, werd De 
Deken, daar eensklaps aangevallen door een persoon 
die er op uit was .zijn geld te stelen.

De bandiet heeft zijn slachtoffer negen messteken 
toegebracht, vijf in ’t kruis van den rug, een onder 
het oog, twee in het voorhoofd en een in den arm.

Op de plaats der aanranding moet eene worste- 
ling-zijn ontstaan, dat blijkt uit de voetsporen ter 
plaafs ontdekt

Ook de waakhond van Pier De Groote heeft na 
middernacht geblaft, maar de bewoners hebben 
daar geen acht op gegeven, daar er geheel den 
nacht zooveel lawaai werd gemaakt door personen 
die van de cinema kwamen en ook van een bil- 
jardprijskamp die op de gemeente plaats had.

De aanrander moet verrast zijn geweest, want 
iiet slachtoffer werd niet bestolen en deze niette
genstaande zijne wonden, heeft zich voortgesleept 
een 150-tal meters ver tot aan de woning van 
De Schepper, herbergier « In ’t Leeuwke », waar 
hij de bewoners heeft opgeklopt.

De vrouw die alleen te huis was, dierf niet 
openen.

De ongelukkige sukkelde voort tot aan het huis 
van Victor Ruys, waar hij de bewoners opklopte. 
Deze meenende met een dronkaard te doen te 
hebben sloegen de deur dicht.

Jules De Deken maer en meer uitgeput door het 
overtollig bloedverlies en in de hoop zijne woning 
te kunnen bereiken, sleepte zich voort tot in het 
Langerbrugstraatje, waar hij nevens de haag van 
den bloemist De Coeman, slechts een 40-tal meters 
van zijne woning, nederzeeg om niet meei op te 
staan.

Daar is de ongelukkige liggen sterven zonder 
iemands hulp, dicht de echtelijke woning.

Maandag morgend, rond 4 1/4 ure, werd de 
ongelukkige, midden een grooten bloedplas gevonden 
door personen die zich naar hun werk begaven. 
Het nieuws verspreidde zich bliksemsnel ; de gen
darmerie en de politie van Evergem kwam spoedig 
ter plaats om de noodige vaststellingen te doen.

Dokter Missiaen ontboden stelde vast dat Jules 
De Deken door negen messteken was getroffen, 
die niet doodelijk waren. Hadde men het, slacht
offer kunnen ter hulp komen, men zou hem gered 
hebben, maar de ongelukkige is bezweken aan 
het overtollig bloedverlies.

In de zakken van het slachtoffer werd eene 
portefeuille gevonden bevattende ongeveer 475 fr., 
alsook vier eieren, waarvan slechts één gebroken 
was. Zijn uurwerk was stilgevallen rond 3 ure.

De gendarmerie van Ever rem, door de geburen 
verwittigd dat zij na middernacht gerucht hadden 
gehoord en waren opgeklopt, doch ten gevolge van 
de heerschende duisternis (daar men op Evergem 
om middernacht de lichten nitdoofd) niet dierven 
openen, begaf zich langs den steenweg van Evergem, 
waar zij juist aan den ingang van het hof van 
Pier De Groote op de gemeente Wondelgem, de 
klak en de gordelriem van het slachtoffer vonden, 
alsook voetindrukken van twee personen, hetgeen 
doet veronderstellen, dat den bandiet, verscholen 
achter een boom, verraderlijk langs achter op zijn 
slachtoffer is gesprongen en hem de messteken in 
den rug heeft toegebracht.

Jules De Deken die zich te weer heeft gesteld, 
moet dan vau voren onder het oog, in het voorhoofd 
en in den arm zijn getroffen.

De ellendeling heeft zijn slachtoffer ter plaats 
willen afmaken, om te bestelen, maar door het 
geblaf van den hond van De Groote en de aan
komst in de verte van een wielrijder, op de vlucht 
zijn gegaan.

Het parket van Gent Maandag morgend verwit
tigd is ’s namiddags te Wondelgem en te Evergem 
afgestapt.

Het lijk dat naar het doodenhuis was overge
bracht, werd door een wetsgeneesheer geschouwd.

De gendarmerie heeft bij vele verdafchte kerels 
opzoekingen gedaan; men wanhoopt niet de plichtige 
te ontdekken.

N. B. Volgens het schijnt zouden de daders 
aangehouden zijn, 3 jongelingen van 16 a 17 jaren, 
die van de cinema kwamen, en wilden te werke 
stellen wat zij aldaar gezien hadden.

Ouders past op voor de cinema’s.

Schrikkelijke misdaad te Aspelare
(bij Ninove)

Twee ouderlingen in hunne woning vermoord

gevonden. — Ontdekking van de misdaad.
Zaterdag namiddag, rond 3 ure, waren eenige 

landlieden, die aan den arbeid waren op de 
wijk Tortelboom zeer verwonderd nog de echtge- 
nooten Desiré Oge niet gezien te hebben. Ook 
was de woning der ouderlingen gesloten.

De werklieden vonden het al te zonderling en 
besloten eens binnen te gaan zien wat er omge
gaan was. Een hunner stootte dan ook een der 
vensterblinden open en kroop door het venster.

De ooggetuigen sprongen verschrikt achteruit 
bij het zien van een

Verschrikkelijk schouwspel.
Vader Oge lag op den grond, op zijn rug, de 

armen uitgestrekt in een grooten bloedplas. Nevens 
hem zijne vrouw, ook vermoord

Eene groote menigte schoolde samen en men 
verwittigde de heer burgemeester, die spoedig ter 
plaats was.

De eerste bestatigingen.
De heer burgemeester deed dadelijk de gendarmen 

van Ninove komen.
Een half uur nadien ‘deed de [bevelhebber de 

eerste bestatigingen en verwittigde' het parket van 
Oudenaarde.

De moord moest, volgens de ondervragingen der 
geburen uitwezen, rond 6 1/2 ure gepleegd zijn, 
den Vrijdag avond.

De schurken waren met eene razernij zonder 
weerga te werk gegaan.

Het hoofd der vrouw was bijna onkennelijk, 
tengevolge der slagen die men de ouderlinge met 
een puntig voorwerp had toegebracht \ diepe wonden 
in den schedel getuigden dit. De vrouw had ook 
eene prop in den mond. Het lijk was gedoken 

! met eene matras.

Wat Desiré Oge betreft, hij was het hoofd door
schoten en een kogel was ook zijne rechterzijde 
ingedrongen en was langs den rug uitgekomen.
De man had eveneens verminkingen aan het hoofd, 
hem met veel geweld toegebracht door een soort 
mijnkapparshamer.

Bovendien hadden de bandieten, vóór hun ver
trek, de kasserol met kokende aardappelen over 
het lichaam van Oge gegoten en die kasserol op 
de braidende stoof teruggezet. Zij was dan ook 
den bodem uitgebrand.

Zeven afgeschoten cap3uuls van revolverkogels 
lagen in de keuken, en in den muur zijn duide
lijk de teekeus te bespeuren van kogels die af- 
schampten.

— Een der schurken die erg moest bebloed zijn, 
heeft zijne kleederen in eenen emmer water afge- 
wasschen en den kleerborstel gebruikt der echte
lingen.

Wat de drijfveer der misdaad is
zal een moeilijk op te lossen punt zijn. De echt- 
genooten Oge zijn lieden die wat onderstand genoten 
der gemeente ; zij bezaten enkel twee geiten en
8 kiekens, meer niet.

Op de kas werden negen bankbriefjes gevonden 
van 5 fr. ; op den zolder was den inhoud van 
een koffer uitgestrooid en doorsnuffeld.

Daar lagen 59 fr. in zilveren geld en een briefje 
van 20 fr. Of de ouderlingen nog meer bezaten, 
kan niemand zeggen.

Al wat de dochter van de echtgenooten kon ver
klaren is dat een zilveren uurwerk van haren vader 
verdwenen was. Zij kan echter niet bewijzen dat 
de ouderling nog wel dat uurwerk bezat den dag 
der misdaad. Die dochter is gehuwd en woont in I 
een naburig dorp van Ninove.

Door de Misdadigers
waren ook nog voorzorgen genomen die het parket, 
dat Zondag morgend om 11 ure ter plaats was, 
kon vaststellen. Ouder meer hadden zij zelfs het 
stroo, dat iu net bed onder de matras lag, voor 
de vensterblinde gezet ; die vensterblinde gaat 
anders moeilijk dicht. Wisten de schelmen dat?
In het huis is geen enkel* spoor gevonden der 
bandieten ; geen wapen of iets dergelijks. Een ge
kromde ring der stoof lag op den grond ; die had 
een der schurken als wapen gediend.

De begraving
der vermoorden had Zondag namiddag onder eenen 
grooten volkstoeloop plaats, om 3 ure.

De zoon der echtgenooten, gehuwd en mijnwer
ker in de streek van Charleroi, was Zondag morgend 
ook afgekomen.

— Vermoedens hebben, noch dochter noch zoon 
der echtgenooten. Hunne ouders hadden volgens 
hen, geen geld ; ten andere de bandieten hebben 
geld kunnen medenemen en lieten het liggen.
’t Was hen misschien te onbeduidend.

De geburen hebben niets gehoord. De woning 
ligt geheel afgelegen in eene beboschte plaats* op 
ongeveer 150 meters der naaste hoeve.

Het Parket
kwam Maandag voor de tweede maal. ter plaats.

Men oordeele over de schrik der bevolking na 
zulke wreede misdaad.

Wreede moord te Wevélghem
Een vlashandelaar in zijne woning vermoord.

Donderdag morgend werd de gemeente We- 
velgheminrep en roer gebracht door eene 
wreede moord.

De ontdekking der misdaad.

In de Roeselarestraat, nr 14, gelegen achter 
de statie, woont de vrijgezel M. Arthur De 
Brabander, vlashandelaar, geboren in 1868, 
dus 53 jaar oud.

De vlashandelaar had buiten zijne beroeps
bezigheden, met niemand betrekking.

Henri Vanneste, 57 jaar, vlasbewerker, wo
nende Poeselhoek te Gulleghem, kwam Donder
dag morgend naar het huis van De Brabander, 
bij wien hij werkzaam was geweest, om een 
bewijs van werkloosheid, welke den 'vlashan
delaar hem zou afleveren om van het werk- 
loozenfonds te kunnen genieten.

De deur der wooning was toe, maar niet 
op slot ; Vanneste deed de deur open en ging 
het huis binnen.

Gekomen einde den gang, waar de keuken I  
is, zag den man midden een grooten plas bloed, 
het lijk liggen van De Brabander ; het lijk 
lag op den buik en de handen waren langs 
achter op den rug vastgebonden. i

Vanneste ontsteld door de akelige ontdekking, j
snelde het huis uit en riep om hiilp. j

Geburen liepen den heer policiekommissaris 
verwittigen en deze snelde ter plaats, verge
zeld van den heer gemeentesecretaris, die den 
broeder is van het slachtoffer,

Zij stelden vast dat in de keuken alles over
hoop lag ; de boterpot lag nevens den koolbak, 
alsook het tafelmes en een vork. j

Op het lijk lag de stofhaak ; de beenen van 
den vermoorden waren tot op de hoogte van 
de knieën samengebonden en op het lijk wer- !
den vier erge wonden vastgesteld, waarvan een ;
aan het linker oog, die met een mes of een 
snijdend voorwerp moet toegebracht zijn. !

Aan den hals van het slachtoffer was eene 
kleine koord ; rond de keel een handdoek, 
waarmede men den ongelukkige heeft ’willen !
worgen en een op den mond om hem het ;
roepen te beletten. Of het slachtoffer gestorven I
is tengevolge van verworging of der kwetsu- |
ren, is nog niet vastgesteld. i

Diefstal moet dus de drijfveer der misdaad I
zijn ; wat er eigenlijk gestolen is, weet men I
niet.

Het slachtoffer heeft zich willen loswringen 
toen hij reeds gebonden lag, want het eene I
hand lag hooger dan het andere.

De heer policiekommissaris heelt dadelijk I
vastgesteld dat de bandieten langs achter in 
de woning zijn gedrongen en den zelfden weg [
om te vluchten hebben genomen.

Voet-indrukken zijn ontdekt ; wanneer juist j
de moord gepleegd werd, weet men niet j

Het Parket. j

van Kortrijk is Donderdag morgend om 10 u. |
ter plaats geweest, vergezeld van de vliegende 
brigade, die dadelijk opzoekingen hebben ge- i
daan. f

— Het slachtoffer M. De Brabander, was 
eigenaar eener vlasfabriek, gelegen op ongeveer 
50 meters zijner woning en waar 20 planken 
staan.



De wreede misdaad heeft in de gemeente
en onder de vlashandelaars uit den omtrek,
groote ontroering verwekt.

Arthur De Brabander is den broeder van 
sekretaris Hanri De Brabander van VVevelghem. 
Zijn vader was Ferdinand De Brabander-Coiicke. 
Hij stamt af van de groote familie De Braban
der uit de Leiestreek rond Wielsbeke, Oyghem, 
Wevelghem, Kortrijk, enz...

S T A D S N IE U W S
<6

’t Is dus beslist dat de Katholieke Kiesbond met 
de aanstaande gemeentekiezing opkomt met ée'ne
lijst. Die lijst wordt voorgésteld door de drie.stan-
d#n : Burgers, Landbouwers, Werklieden.

Elke stand draagt zijne kandidaten voor ; de 
kandidaten van de drie standen maken ée'ne lijst.

Elke stand zorgt dat zijne kandidaten aangeduid 
worden door eenen poll, die zal plaats hebben op 
den dag door elk bestuur vastgesteld.

De vijand is het socialismus.

De eenheid bij de Katholieken verzekerd de zege
praal.

— S. Vandewalle kwam Donderdag avond uit Kor
trijk in auto in gezelschap van twee heeren. De 
auto reed in volle vaart langs de firugsche kalsijde ; 
al met eens brak de geleidsstang en de auto rende 
voort op goed valle ’t uit ! ’t viel goed uit Na een 
tijd links en rechts geloopen te hebben, sprong de 
auto over een dijk en bleef steken in den zachten 
grond. De drie reizigers waren ongedeerd, Goddank.

— Morgen Zondag 6 Maart om 7 1/2 ure ’s avonds 
muziekfeest in de Jongelingen-Congregatie. De eer- 
en werkende leden der Harmonie en Symphonie 
aangeboden.

Landbouwvoordracht in de vergadering van 
den boerenbond op den l n Zondag van Maart 
om 3 ure namiddag.

On d e r w e r p  : De aardappelteelt.

Ter Hoogeschool van Leuven.
M. Joseph Staelens bekomt den graad van 

Dokter in geneeskunde.
M. Paul Depoortere heeft zijne examen met 

groote onderscheiding afgelegd als Apotheker.
M. Joseph Vandermeersch wordt den graad 

van Dokter in rechten met groote onderschei
ding toegekend.

Proficiaat aan onze stadsgenoten en hunne 
achtbare familisn. Alsook aan bestuurder en 
leermeesters van St Josephs-Gesticht, wiens 
leerlingen nogmaals zulke schitterende uitslagen 
behalen ter hoogeschool van Leuven.

Bericht aan de Winkeliers. 
Kruidenierswaren.

Op morgen Zondag 6 Maart zal de tweede al
gemeene Vergadering plaats, hebben van den Bond 
der Winkeliers 

Alle winkeliers van Iseghem en omliggende worden 
vrij toegelaten tot de vergadering die zal plaats 
hebben om 4 ure namiddag in het lokaal : « Konings
hof ». Nieuwstraat.

Wilt wel verstaan Winkeliers dat uwe redding 
ligt in de vereeniging door samenaankoop, die 
u veel voordeel verschaft.

D a ö o e d e  :

Aansluiting Bakkersbond.
Samenaankoop van verschillige artikels.

H e t  B e s t u u r .

BERICHT :
Herstelling der Kerkhorlogie.

Dezë week wordt de Kerkhorlogie hersteld én zal 
dus hierdoor voor eenige dagen stilliggen, om dan 
’t is te hopen beter te gaan dan voorheen.

S T A D  I S E G H E M

Rureel om 6 uur. Gordijn om 7 uur.

Buitengewoon Prachtig

AVONDFEEST
gegeven door de 

Tooneelafdeeling der Rousselaersche V.O S.sen 

op Maandag 14 Maart 1921
in den Schouwburg “ A.STRA. ,,

hoek Groote Markt.

P K O G R A M M A  :

1. Openingstuk voor viool en Piano.
2. Kobus en Wannus. — Komieke voordracht.
3. Zieleketens. — Beroemd drama door Nestor

De Tière.
4. Zwijgen of den bak in ! — Kluchtig.
5. Het Rouwkleed. — Drama door N. De Tière.
6. Schrik van Soldaten. — Blijspel met zang

door Kint.
PRIJZEN DER PLAATSEN :

Voorbehouden : 5 fr.; Eersts pl. : 3fr.; Tweedeel. : 2fr.; 
Derde plaats : 1 fr. ;

Gaanderij : 2 fr. ; Amphitheater : 1 fr.

Prachtige Tooneelschikking. —  Kapping van het Huis Gustave.

De opbrengst van ’t Feest is ten voordeele der Kere- 
Kommuniekanten-Oorlogsweezen.

Kaarten op voorhand ter Drukkerij Strobbe.
De kaarten wordenTgenummerd op Zondag 13 Maart 

tusschen 11 en 12 uur aan het winket van den Schouwburg. 
GEWAARBORGDE KLEEDERBEWAARZAKL.

Het Bestuur.

A  L ’I N N O V A T I Ó N
K u ip e r s t r a a t ,  9, BRUGGE.

MAANDAG 7  MAAFtT
en volgende dagen

Algemeene Tentoonstelling van Zomerartikelen
B I J Z O N D E R E  O C C A S IE S

KLEED in schoone 

blauwe of zwarte serge, 

met schoone alom ge- 

garnierde lange mou

wen.

P r ijs .............  99.00

KOSTUIM tailleur in 
schoone serge; tot’thal- 
ven ’t lichaam gevoerd, 
mode kleuren 
P r ijs .............175.00

HUISKLEED in ka
toen crepon

alle kleuren. . . 16 00

De astrakan VORM 
zwart of wit 

de vorm . . . .  4 00

BLOUSE in witte voi
le de coton, met gilet in

witte reps . . . 29.00

Geimpermeabiliseerde 

GABARDINE, breedte 

1,40 m. de met. 13.00

BLOUSE in voile de 
coton, met broderien en 
klare steken gegarnierd 
De Mouse. . . . 12.00

KLEED in taffetas, 

rond gedecolleteerd, 

Groote Nieuwigheid 

P r ijs .............195.00

CANOTIERS voor da- 
men in schoon stroo, 
metmodelint gegarnierd 
beslaat in blauw en bruin

Alleenlijk . . . 12.00

JAPAANSCHE CRZ-
PON groote nieuwig

heid

De meter............. 4 25

Casaquin, crêpe de 
chine, met gekleurde 
broderien gegarnierd. 
Alle kleuren . . 36.00

VRAAGT ONZE BIJZONDERE CATALOGUS.

Buitengewoon GROOTE OCCASIES aan onze TOONBANK van MENAGIËARTIKELW
Opening van onzen toonbank van Manskostuimen

Complet met vest, in schoone stof 165.00

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

ss  Marktstraat, 44, ISEGHEM.

AXA
De Koningin der Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 
1/2 KILOS

3.60 %  
4 V

4 1/2 °/° 

5 “/o

S e l i o e x i f e t o r i e l t  vraagt bekwame 

T a l o n  L o u i s  X V z e t t e r s .

Schrijven ten bureele der Gazette A. B.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Gabrielle Depreiter, dv. Alois en Maria Dejan. 
—  Paula Vandenbroncke, dv. Florentin en 
Anastatia Vanruymbeke. — Palmer Verbeke, 
zv. Theophiel en Elisa Pattyn. —  Esperence 
Dewulf, dv. Alberic en Theresia Kesteloot. — 
Paula Debeyne, dv. Prospère en Leontine De- 
laere. — Joanna Vandendriessche, dv. Daniel 
en Amanda Declercq. — Marie Thérèse Deleuze, 
dv. Florimond en Marie ' Thérèse BilIiet. — 
Elza Vanhoutte, dv. Leonard en Helena Van- 
denbulcke.

STERFGEVALLEN :
Polidor Geirlandt, schoenm. 48 j. man van 

Marie Thérèse Samoy.

WAT HELPT KAARS EN BRIL, ALS DEN 
UIL NIET ZIEN EN WIL .. maar WILLEN IS 
KüNNEN.. Vooraleer uwe spaarcenten in inge
wikkelde zaken te plaatsen of jarenlange en on
verbreekbare verbintenissen aan te gaan, wendt 
U in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer 
steek, die met de meeste bereidwilligheid en kos
teloos, alle inlichtingen zullen geven.

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

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

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en 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. — Postcheck-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 zich 
voor een agentschap aanbieden.

X E  K O O F »
bij de firma Û. Decoene & Cia eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

't Is uw eigen s c l i v i l d  !
Indien gij nog aan Hoof i-en schele Hoofdpijn, 
Tandpijn, Rhumatiek of Grippe lijden wilt, 
want iedereen weet nu dat de Â Æ o n .o -  
p o e d e r s  deze onmiddelijk stillen, en al
tijd genezen. Te Koop in doozen van 1,75 fr. 
en 3.00 fr. te Iseghem : bij de Apothekers' 
W yffbls, Verhavivie, Lalevun en in alle 
Apotheken

GER A M  E Y E
H AN DELSIN  3ÉN 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
(AC 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 boekhoulen
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° 2 1 .
SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

M A R K T P R IJZ E N .
Rousselare. 1 Maart — Haver, 85 tot 000 

peerdeboonen, 70 tot 000 ; aardappelen, 25 à 00 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,50 
koolzaadolie, 260 tot 000; lijnzaadolie, 190 rot 
000; koolzaad 90 tot 000; lijnzaad. 85 tot 
00 '; koolzaadkoeken, tot 0 0 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 107.00, ammoniak, 115-000. 
suikerij, 72 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 13 tot 00.

Verkoop van v e r s c h  z w i j n e -

v l e e s c l i  aan genadige prijzen bij REMI 

WOLLAERT, 103, Rousselarestraat, Iseghem.

Zeem
Gebruik van Honig als GENEESMIDDEL.

Honig is niet alleen bij gezonde lieden aan 
te raden. Hij is ook hoogst nutfig bij zieke menschen, 
door zijne ontsmettende, verzachtende tn tivsr-g 
versterkende hoedanigheden.

Hij is uiterst gedienstig bij zenuw- «n borgt- 
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, Ardoye.

Deze echte inlandsche honig van eigen opbrengst

is altijd te bekomen bij

Edmond VANDECASTEELE
Bieënteeler 

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

echt beste w it en geel bieënwas 
voor Meubelmakers en Sieraadschilders

Verhindering van prijs voor voortverkoopers.

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopau te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurenti» 
onmogelijk.

Herstellen van Pianos

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

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

GUSTAF DECÏEZSLLE & Ou 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Studie van den Notaris VANDE MQORTELE
te Iseghem.

De Notaris VANDE MOORTSLE zal opsc baarlijk 
verkoopen

STAD ISEGHEM. — Steenweg1 naar Rousselare.

Eenige Koop.

Een WOONHUIS
mai Werkwinkei en 610 m* erve,

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

Bewoond door de kinders De Forche tot I Mei a. en 
on vergeld.

1/2 0/0 lnstelpenning.

Z i t d a g e n .

INSTEL Dinsdag: 8 Maart 1921
OVERSLAG Dinsdag 22 Maart 1921, telkens om 2 ur*

(3 ure) in het VREDEGERECHT te Iseghem.

SCHOONE VENDITIE
van

ten verzoeke
van den W-Ed. HeerBaron Alexander Gillis de Pe'iichj 

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, achtkanters, abeele en beuken 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  » .

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

Spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 O/o, 4 25 O/o en 4 50 0/p, vrij van lasten
D E P O T R E K E N IN G E N  A A N  Z E E R  V O O RD EEL IG E  VOORW AARDEN  

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

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Sngelsch en Amemaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES C R O C H O N r V E R H A M M E  te Iseghem. 

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



VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

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

I Fond
(BELGISCH GROÎIDCBEDIET)

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

Hypotheekleeningen S „Ä T“
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en het JBonwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Q*ld opvolaentlijk 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

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

Da Algemetne Spaar- en Pensioenkas en het Amortisssmeiitsfonda 
ran de leening van don Onafhankelijken Congostaat bezittan voor 
*,400,000 frank van die obligatien.

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 0ISE1R SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

HUIS

J. Vanlandegliem -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 

roos MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lfjnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

CORSETS Merk H  D B. 

BIERHAN0EL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

KASTEELSTRAAT, 10 

- ISEGHEM -

K xtra  S to u t  en  J a n n e k e n s  b ie r
van de IMelliroiiwarij G te te  Galleöant, Wieze

- - B o c k  e n  T P i ls e n .  - -

in  k le ine  en g roo te  flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurenlie.

SÜIKERBAKKERIJ

V a  f )  L a n d e Q b e t ï )

GRAVINNESTRAAT, 24,

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

BIJZONDERE KEUS VAN 

SGHOONEenFIJNE GEBAKKEN  

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikerbakkerartikels 

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

NIEUWS! NIEUWS 1 NIEUWS)

S C H U R F T  e n  J I C H T
van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50 fr.de pot.
R h u m a t is m  en  F le re e y n

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexit* Pt?ilijDjDat«fc

0e zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“  B o r s t p i l l e n  L a l e m a n  ,,

alleen te verkrijgen in de 

A P O T H E E K

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. R0DEN3ACH.

Brugstraat, 2, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

G EN EZEN  ?
Mijnheer PL. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

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

Na 5 lange jar«n aan rhumatisme t* hebben geleden 
asa den Yzer gevoel ik mij ganscn hersteld «n al ifiijn» 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
* PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen herteiijken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraatc73.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

f f

e

Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEM0EN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN TROUW E BEDIEN ING.

ENGELSCHE PASTEIBAKKERIJ

OPENING 

eener welingerichte BROOD- en PASTEIBAKKERIJ

bij

GEORGES B A R B IE R
Kruisstraat, 35, ISEGHEM.

'ALLERFIJNSTE BROOD- en KOEKEBROOD

FRANSCHBROOD,

KOEKEN en PISTOLETS op AANBEVELING

Verkoop in ’t groot en in 't klein 

van alle slach SUIKERBAKKERIJARTIKSLS

Bijzondere en fijne gebakken 

voor Trouwen, Feestmalen en Doopen.

Spoedige en trouwe bedieningen 

— — aan zeer voordeelige prijzen. — —

Ó n m o g elijk e  C on cu ren tie .

.
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Heer C. J . WATTS

(naarvolgens een foto)

Een wonderbaar geval :
V a n  h e t  s te e n  g e n e z e n  

o p  7 6  ja r ig e n  le e ft ijd
Het is een ware triomf te zien dat levens

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

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

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

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

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

Op 11 Februai 1918 schreef de Heer
Watts :

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

Wie de eerste kenteekens van stoorni» in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jieht, heupjicht, 
lumbago, rheumatisme, ontsteking der blaas 
en Briglitziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de 
andere ziekten te zamen.

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

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
verfrlsschen, reinigen en genezen de lenden 
bij hun rechtstreekschen doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tint der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zÿn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar ia bijna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende geneaimg.

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

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

De jïillen De Witt voor lenden en blaas

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

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

E.-C. I)e Witt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

'vor*'en in alle apotheken in gansch de

Te Verkrijgen te IäEGlHßM-. VERB AMME, 1-3, Markstraat, WVPFELS, 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.

2° Omdat het huis voorzien is vaa uitgelezene glazen ea alle verschillige modellen vau bril en 
pince-nez monturen, uit de 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 kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenén schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometer« . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...
^Germain Hoet-Anne, begeeft zieh op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraai 8, tegen de Njordstraat, Rousselare.
Er It altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

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

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

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

— Eerlijke en trouw« bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, Iaeghem.
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
•n uw» kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Sfo.dige ßedUning. —  Rottrne in 34 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

e l l egq I d e r e n

Ü Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
jjGravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55, ISEGHtM

c i g a r e n  S i g a r e t t e n
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

II
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- ea Kiaderkleederea
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

*SEYNA.EVfî Gezusters
Kortrijkstraat, <i4, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schot h-ale — E*âle-ale.
Verkoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

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

TE KOOP alle slach van WINKEL ALAAM 
bij Prospère Van Haverbeke, Molënweg 1,
. Iseghem.

Broedeieren van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka's, te verkrijgen bij Jean 

BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, Emelghem.

T E  K O O P

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

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRAAT, maakt 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIj KSTRAAT 
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  van

S C H O O N E  W IN K ELU IT ST ALLIN GEN

waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gek.«i4c specialiteit heeft.


