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ZEGGEN EN DOEN.
Er was een tijd dat de Socialisten in de 

oppositie waren en zich niets aan te trekken 
hadden van het bestuur des lands.

En in dien tijd was het gouvernement een 
rotte boel, en waren de ministers maar goed 
om het volk uit te buiten en hnnne zakken te 

vullen.

Zoo spraken de Socialisten in dien tijd. Zij 
kenden de kwalen van het volk en zouden ze 

genezen !

Menigmaal werden zij gevraagd naar hunne 
remedie. Zij moesten toch wel weten waar 
het geneesmiddel lag om zoo stout te durven 
spreken, en om eene nieuwe samenleving en 
eene andere wereld aan te kondigen die dank 
aan hun stelsel een paradijs zou worden in 
jlaats van een tranendal- Maar daarvoor waren 
ze niet te huis ; ze kwamen uit hun kot niet 
om te verklaren hoe hun stelsel zou ingericht 

worden en werken.

« Wij kunnen het Socialisme in stukken niet 
toepassen, zeiden ze. Het Socialisme moet 
aangenomen worden gelijk het gaat en staat ».

En inderdaad al de proeven die zij in ’t klein 
deden, liepen al slecht uit. Alzoo bij voorbeeld 
het uitbaten van de mijnen. Maar daarom 
ieten de Socialistische kopstukken den moed 
niet vallen. « Wacht maar, zeiden ze, totdat 
wij onze kunsten mogen toonen, totdat wij 
aan het hoofd van ’t land staan ! »

En zie de oorlog begon en eindigde ; en 
onze Koning Albert vond dat, voor het welzijn 
van lt land, dat e r  moesten Socialiste ministers 
zijn ! En de Sossen waren blij te mogen mi
nister worden. En Wauters wierd minister van 
het belangerijkste Departement voor het volk 
de voeding. — Nu zou het Socialistische stelsel 

draaien !

En 't draaide ! ’t draaide zoodanig aardig 
dat het leven duurst van al is in Belgie !

Ja, ’t leven is goedkooper in die landen die 
’t geluk niet en hebben eenen Socialist aan 
't hoofd te zien voor de Volksvoeding !

Intusschen worden vrienden en vriendinnen 

schatrijk !

Dus, het Socialistisch stelsel is een Fiasco ! 

Dus de Socialisten blijven beter buiten alle 
besturen, zelfs buiten gemeenteraden.

Verhooging der Posttarieven

Het « Staatsblad » kondigt het Kon besluit af 
waarbij de verhooging aân de posttarieven gebracht 

wordt als volgt :

Gefrankeerde gewone brieven : 20 ct. per 20 gr. 

of deel van 20 gr.

Gewone Postkaarten : 15 centiemen.
Postkaarten met betaald antwoord 30 cent.

Prentpostkaarten waarop buiten naam, adres en 
handteekening van den afzender alsmede den datum 
van opzending, ten hoogste vijf woorden voor
komen : 10 centiemen.

Niet-periodieke drukwerken, met inbegrip van 
tijdschriften die niet ten minste eenmaal per 
kwartaal verschijnen : tot 25 gram, bruto gewicht

cent. ; boven de 25 tot 50 gr , bruto-gewicht,
5 ceut. ; 5 cent. per 50 gr. of deel van 50 gr.

Worden met drukwerken gelijkgesteld : papier 
met punten of verheven uitkomende letterteekens 
er op, ten gebruike van blinde.

Gedrukte adreskaarten, waarop geschrift voor

komt : 15 cent.

Gedrukte naamkaartjes, waarop ander geschrift 
voortkomt dan eene beleefdheidsformule vervat in 
ten hoogste vijf woorden, 15 cent.

Warenmonsters (échantillons sans valeur) 5 cen
tiemen per 50 gram, of deel van 50 gr. bruto- 
gewicht,met 15 cent, laagste port per pakket.

Zaakpapieren (papiers d’affaires) 5 centiemen 
per 50 gram of deel van 50 gram, bruto gewicht, 
met 20 cent, laagste port per pakket.

Vast aanteekenrecht (recommande's) 50 cent 

Recht van verzekering van aangegeven waarden : 
,. vast recht: 50 centiemen per zending ; 2. even
redig recht-: 20 cent 1.000 fr. of deel van 1.000 fr.

Huurprijs der bussen voor het afhalen van post
stukken bij aankomst : 4 fr. per maand in de 
gemeenten waar ten minste drie bestellingen per 
dag plaats hebben en 2 fr. in de andere gemeenten.

Wissel. — De inningskosten worden voor iederen 
wissel, op 25 centiemen per 100 fr. of deel van 
100*fr. tot 1000 fr. bepaald, zonder ooit minder 
dan 65 centiemen te mogen bedragen. Boven de 
1000 frank wordt er buitendien fr. 1.25 per 1000 
frank of deel van 1000 fr. geheven.

Postwissels. — De kosten moeten op voorhand 
door den afzender betaald worden. Zij worden 
betaald volgens onderstaand tarief :

Voor iedere som van niet meer dan 25 frank, 
25 centiemen ; voor iedere som van meer dan 25 
fr tot 50 fr. 50 cent. ; voor iedere som van meer 
dan 50 fr. tot 100 fr. 75 centiemen ; boven de 
100 fr., wordt rr tot 1000 fr. 0,25 fr. bijge
voegd. Boven de 1000 fr wordt er fr 1.50 per
1.000 fr. of deel van 1000 fr. bijgevoegd.

Voor aan huis betaalbare postwissels wordt, 
benevens de gewone kosten, een bijzonder recht 
geheven vastgesteld op 10 cent tot 50 fr. en op 
20 cent voor iedere som van meer dan 50 fr.

Kwfjtschriften. —  Het te betalen recht wordt 
aldus vastgesteld :

Voor ieder kwijtschrift van niet meer dan 20 
fr. 25 cent ; per kwijtschrift van meer dan 20 
fr. tot 50 fr. 50 cent. ; per kwijtschrift van meer 
dan 50 fr. tot 100 fr. 75 cent. ; boven de 100 
fr. tot 1 000 fr. wordt het recht per kwijtschrift 
verhoogd met 25 cent. per 200 frank of deel van 
200 fr.

Postbewijzen. — Er worden postbewijzen opge
maakt ter waarde van een frank en van al de veel
vouden van een frank.

De kosten van de postbewijzen worden bepaald 
op 10 centiemen voor de titels opgemaakt zonder 
waardevermelding en voor deze waarvan het be
drag minder dan 11 fr. beloopt. De kosten van 
de postbewijzen v a n ' l l  tot 20 frank bedragen 
20 centiemen.

Vorenstaande bepalingen worden van kracht 
van op 1 November aanstaande ; het tarief voor 
niet periodieke drukwerken zal evenwel eerst op 
1 Januari verhoogd zijn.

Van denzelfden dag af wordt het port van de 
gefrankeerde om ’t even welke nieuwsbladen en 
tijdschriften die ten minste eenmaal per kwartaal 
verschijnen, afkomstig uit en bestemd voor het 
binnenland, bepaald op 2 centiemen per exemplaar 
of nummer, bijvoegsel inbegrepen, tot 75 gram, 
bruto-gewicht Boven dit gewicht wordt er 2 cen
tiemen meer per 75 gram of deel van 75 gram 
geheven.

Internationale posttarieven
Sedert 1 Maart 1921 zijn de algemeene ta'ksen 

van toepassing in Belgie op de poststukken die 
met het buitenland gewisseld worden, als volgt 
vastgesteld.

Brieven ; 50 centiemen tot 20 gram ; boven de 
20 gr. 25 cent meer per 20 gr of deel van 
20 gr.

Postkaarten : 30 centiem.
Postkaarten met betaald antwoord ; 60 centiem.
Gefrankeerde drukwerken, zaakpapieren en mon

sters zonder waarde ; 10 cent per 50 gram, met 
minimum, per zending, van 20 centiem voor de 
monsters van 50 cent. voor de zaakpapien.

Drukwerk met verheven uitkomende letterteekens, 
ten bijzonderen dienste van de blinden ; 5 cent. 
per 500 gram.

Aanteekenrechten : 50 centiem.

Kennisgeving van ontvangst ; 50 centiem.
Spoedzendingen : 1 frank.
Niet-gefrankeerde nieuwsbladen, drukwerk en 

monsters, die per handelsboot in Belgie toekomen ;
10 centiem per 50 gram.

Brieven en doozen met aangegeven waarde (hoog
ste bedrag per zending, 10,000 frank.)

a) brieven met aangegeven waarde : port en vast 
recht van een aangeteekenden brief van hetzelfde 
gewicht en voor dezelfde bestemming, plus een' 
verzekeringsrecht van 5 cent. per 300 fr. voor 
ieder land dat aan het vervoer over land deelneemt 
en des voorkomend, 10 cent per 300 frank voor ieder 
land dat in het vervoer over zee tusschenbeide komt.

b) Doozen met aangegeven waarde : port van 
20 centiemen per 50 gr. met minimum van een 
frank, en vast aanteekensrecht, (50 centiem), plus 
dezelfde verzekeringsrechten als voor de, brieven 
met aanteekenrecht (50 centiem), plus dezelfde 
verzekeringsrechten als voor de brieven met aan
gegeven waarde.

Doozen met aangegeven waarde voor Belgie : 
bestelbon : 50 centiem.

Fostwissel : Kosten van uitgifte : 50 centiem per 
50 fr. of deel van 50 frauk tot 100 frank ; boven 
de eerste honderd frank. 50 cent. per 1ÖO frank 
of deel van 100 fr.

Posttarief tusschen Belgie en Congo.
Sedert 1 Maart 1921 is het port in Belgie en 

in,de Kolonie Belgisch Congo toepasselijk op de 
tusschen deze twee landen gewisselde brieven, 
postkaarten, en tijdschriften vastgesteld zijn als 
volgt :

Gefrankeerde brieven : 25 .cent , per 20 gr. of deel 
van 20 gr.

Gewone postkaarten : 15 cent.
Postkaarten met betaald antwoord : 30 cent.
Nieuwsbladen en tijdschriften, die ten minste 

eenmaal per kwartaal verschijnen : 10 centiem per 
100 of deel van 100 gr.

Tot 1 Januari 1922 zal het port voor nieuws
bladen en tijdsschriften, die ten minste eenmaal 
per kwartaal verschijnen en door den uitgever 
gefrankeerden ;band rechtstreeks aan het adres 
van den bestemmeling gezonden worden, op 5 
centiem p r 100 gram of deel van 100 gram 
bepaald blijven.

Posttarief voor het drukwerk 
ten behoeve van blinden.

De volgende wijzigingen worden, in binnen- 
landschen dienst aan de posttarieven toegebracht :

Drukwerk met verheven uitkomende letterteekens, 
ten bijzonderen dienste van de blinden : 5 centiem 
per 500 gram of deel van 500 gram. bruto-ge
wicht.

Hoogste gewicht der zending : 3 kg. 

Aanteekenrecht : 50 centiemen.

Verzekeringsrecht v >or aangegeven waarden :
1. -Vast recht : 50 centiemen per zending :

2. Evenredig recht : 20 centiem per 1.000 fr. 
of deel van 1 000 frank.

Voorafgaande bepalingen worden van kracht op 
1" Alaart eerstkomende.

Het posttarief der spoedbestellingen.
Voor spoedzendingen wordt, buiten en behalve 

het gewone, volgens hunnen aard toe te passen 
port, een vooraf te betalen bijzonder recht van
1 frank per zending geheven, bestemd tot het
dekken van de kesten van exploitatie en van aan 
huis bestellen binnen den plaatselijken kring door 
de reglementen van het beheer is of zal worden 
vastgesteld. •

Voor zeudingen te bestellen buiten den plaat
selijken kring wordt een bijgevoegd recht geeind, 
berekend als volgt :

Tot 3 kilometers, 50 centiem ;
Boven 3 tot 4 kilometers : 1 frank.
Boven 4 tot 5 kilometer : 1 fr. 50 cent.
Voor eiken grooteren afstand ; 40 centiem meer

per kilometer of gedeelten van kilometer.

Deze schikkingen zijn van kracht sedert 1 Maart 
Maart 1921.

Belasting op het zakencijfer.

Nu dat iedereen Z'ch afvraagt waarin die be
lasting zal bestaan en hoe zij zal toegepast worden, 
zijn wij gelukkig een interview te mogen mede- 
deelen, dat minister Theunis aan een Londener 
journalist, tijdens zijn verblijf in de Britsche 
hoofdstad, verleende.

« De toestand stelt zich volgenderwijze aan, 
zegde de minister :

« Wij staan voor een jaarlijksch tekort dat 350 
millioen bereikt Indien gij er nu het ijzerenweg- 
deficit gaat bij reken en, komt gij aan 700.000 
millioen.

« Ik heb gevonden dat dit hol ten allen prijze 
moet gestopt, en dat zulks best kan gedaan door 
een taks op het zakencijfer Dit is de minste kwel
lende maatregel die kan toegepast. Overigens valt 
er hier te kiezen tusschen mijne oplossing en die 
van Max Hallet, die voorstelt, de belasting op het 
inkomen te verdubbelen.

■ Het ontwerp dat ik aan het instudeeren ben, 
bestaat hierin, dat ik een taks van 1 0/0 hef op 
alle verhandelingen, ver- of inkoopen, buiten op 
de aankoopen ter criée of andere soortgelijke aan
schaffingen, daarbij begrepen den verkoop van 
mondbehoeften : meel bijvoorbeeld ; de verkoop in 
het klein, uitgezonderd voor notarieele verkoopingen, 
waarop rechten van registratie moeten worden 
betaald. Deze wet is eenvoudig, en teenemaal niet 
van tergenden aard ; zij verwijdert alle verklaring, 
alle inmenging van fiscus, allen controol. Men zal 
zich van deze vêrplicbting kwijten bij middel van 
zegels, waarvan elke handelaar een deel in zijn 
huis moet hebben. Deze zegels zijn dubbel. Als 
een verkoop gesloten is zal de belanghebbende 
etne helft van den zegel op de factuur plakken, 
en den anderen helf op zijn factuurboek Op die 
manier ontsnapt hij aan de controol en zal zijn 
eigen ontvanger van belasting zijn. Gezien het 
klein bedrag van den taks, zal deze be persoon
lijke begrootingen niet erg bezwaren Daarentegen 
zal hij — veel kleintjes, een groot makend — 
den Staat meer dan 200 millioen opleveren Overi
gens het stelsel wordt tot ieders vergenoegen in 
Frankrijk, Duitschland en Italië toegepast.

De tusschenpoozen, gelijk hij in het handels- 
codex beschreven en , aangeduid wordt, zal niet 
belast worden.

Deze tusschenman immers, kan men aanzien, 
’t zij als vertegenwoordigend den verkooper, ’t zij 
als vertegenwoordigend den kooper. In het eerste 
geval is het de verkooper die de factuur opmaakt 
en den taks voldoet. Als hij integendeel den 
aanschaffer vertegenwoordigt, betaalt hij den taks, 
en zet op de rekening, welke hij den aankooper 
zendt, het bedrag van - hetgeen hij betaalde, en 
dit zonder nieuwe zegel, zulke som te verhinderen 
dat de taks tweemaal worde voldaan.

Itaitenlandsch overzicht
De gazetten staan vol 

ting der drie hav'eu aari 
den Rhyn : Duisburg,
Dinsdag morgen, van als 
van onze vliegers boven 
later drongen belgische, 
detachementen vergezeld

nieuws over de bezet- 
den rechteroever van 
Düsseldorf, Ruhrort. 
’t klaar wierd zaten 
Düsseldorf een weinig 
fransche en engelsche 
van lichte stormtanks

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en andere 0,40 per regfil* 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

en auto-kanonnen de stad binnen, en bezetten 
de voornaamste punten, en de openbare gebou
wen.^ Te 7 ure ging een belgisch offleier naar 
den bevelhebber der veiligheidspolitie en eischte 
de onmiddelijke uitlevering der wapenen ; en 
wat önvermiddelijk is bij zulke gebeurtenissen,
’t hongen seffens plakaten uit om den staat 
van beleg af te kondigen.

De duitschers zijn dat gewend, die plakaten, 
ze verschieten daar weinig in. De stad is uit- 
termatig kalm gebleven. Veel gapers rond de 
mitrailleuzen die bij de ^statie staan, ’t gaat 
ginder percies lijk hier.

Duisburg en Ruhrort zijn ’s vooçnoens ten
11 bezet, ook zonder de minste hapering.

D j Conferentie van Londen is daarmee feil
den. In Duitschland is er wel te verstaan nog 
al verbittering, doch Dr Simons is van gedacht 
dat er allichte weer nieuwe onderhandelingen 
zullen aan den gang zijn.

Wat zal nu ’t gevolg zij van die bezetting? 
De drie bezette steden zijn de drie voornaam
ste Rhynhaven van ’t Ruhrgebied. Een groot 
deel van den han lel in die streke komt dus 
onder de macht der verbondene mogendheden.

’t Gaat ook een tolgrenze vastgesteld worden 
aan den Rhyn, en naar wij vernemen zouden 
de verbondenen overeen komen om den uit
voer uit Duitschland langs den Rhyn met 50 0/0 
van zijn weerde te belasten. Dat zou een schoon 
sommeken opbrengen. In alle geval dat en kan 
niet gedaan worden zonder eerst eene over
eenkomst met America dat ook een deel bezet.
’t Is gezeid geweest dat America zijn troepen 
ging naar huis zenden, maar t’en is daar niets 
van, ze blijven er. Als America daar niet in 
mee en doet ’t en zou niet gaan : de duitsche 
waren zouden in ’t gebied dat America bezet 
overgeraken zonder lasten : ’t zou al langs 
daar gaan.

Die lasten, ’t zal voor slot van rekeninge 
nog wij zijn die ze betalen.

W ij hebben duitsche waren noodig. Willen 
wij ze krijgen, wij gaan de-duitsche fabrikan
ten moeten betalen lijk te voren, en de lasten 
gaan op onze rekeninge staan.

Neemt daarbij dat er nog een deel duitsche 
ware over Holland in Belgie komt : De hol- 
landsche tusschenhandelaars gaan dan ook munte 
slaan op. onze rekening.

Met zulke reglementen kwetst men Duitschland, 
door zijnen uitvoer te belemmeren en men kwetst 
ook zijn eigen zelven met de prijzen op te 
jagen van dingen die men niet missen kan.

’t Zijn messen die al twee kanten snijden.
Eer net zooverre komt zal er nog moeten 

geparlassant worden, en ’t zal nog tijd kosten 
eer dat effen en klaar is.

In Engeland is er sprake van eene andere 
regeling : de volgende te weten.

Een Engelschman koopt bij eenen duitschen 
fabrikant voor lü.OoO mark ware. Hij betaalt 
aan zijn gouvernement 5000 mark en krijgt 
daarvan kwittancie. Die kwittancie zendt hij 
op met nog 5000 mark daarbij naar den duitschen 
fabrikant. Die kwittancie wordt dan door het 
duitsch gouvernemeiit betaald.

Dat ware pratijk, en Duitschland zou die 
schikking aanveerden. Doch ’t zitten alweer 
graten in.

’t Is immers te vreezen dat er veel duitsche 
waar door Holland zou iugeblauwd worden, 
of dat de Duitschers fabrieken zouden zetten 
in Holland, en alzoo nog eens de belasting 
ontduiken.

Ze zoeken nog altijd voort achter middels 
om betaald te geraken, en Duitschland dat 
gevoelt dat er geen uitkomen aan is zou ook 
al eenige voorstellen aanvaarden, als ze niet 
al te streng zijn.

*
* *

De duitschers blijven dezelfde tj;ouwelooze 
menschen. Katholieken zoowel als socialisten. 
Steekt ze al te gare. ia eenen zak, en g’en 
zult niet weten wien boven schudden.

Weet ge hoe ze nu redeneeren ? Luistert, 
’t is van Erzberger.

•< Ten tijde van den wapenstilstand moesten 
wij alles aan veerden wat de verbondenen ons 
oplegden, immers zij waren bij machte ons 
te dwingen. Maar nu is er al veel tijd voorbij 
en de toestanden zijn veranderd. W ij kunnen 
nu onderhandelen, en zijn niet. meer verplicht 
zoo onvoorwaardelijk hunne voorstellen aan 
te nemen !

En zoo spreken ze allen.

Hun gegeven woord en hun handteeken dat 
en is dus ’t woord noch het handteeken van 
een eerlijk man, ’t Is woord en ’t handteeken 
van eenen bedrieger die belooft al wat ge 
wilt als hij in nood verkeert, en die daaraan 
zijn botten vaagt, al hij meent buiten gevaar 
te zijn.



Ze zullen’t dezen keer anders geleerd worden.

Simons, die te Berlijn weer is wordt er kwalijk 
onthaald. Met verwijt hem dat bij niet de 
minste kennis en had van den geestestoestand 
der verbondenen. Om lat Engeland tot eenige 
toegeving geneigd scheen heeft hij onmiddelijk 
gepeisd dat geheel die kwestie van schadever
goeding inaar lachedingen en was, en voorstellen 
gedaan die volstrek moésten verworpen zijn. 
Zoo heeft hij geheel het spel der duitschers 

bedorven, en ze nemen dat te Berlijn nog al 
kwalijk. Dat hij als minister at'gedankt ware, 
’t en zou niemand veel verwonderen.

DE BOLCHEVISTEN.
Ia Rusland ligt het opnieuw hoop overs hoop. 

Ze waren al lange de Bolchevisten moe, nu 
vechten z’er tegen

De baltische vloot doet mee met de opstan
delingen. üronstad is in hunne macht, de bol- 
cheviste troepen hebben geprobeerd om Cronstad 
weer te pakken, maar zijn van eene kale reis 
t'huisgekomen.

BU na geheel St Petersburg is in de handen 
der opstandelingen, en ’t wordt er hardnekkig 
gevochten. Te Moscou is de opstand in ’t bloed 
versmacht doch hij woedt in menige andere 
steden.

Zal dat het einde zijn van het Bolchevismus 
en van de Soviets? Waarschijnlijk niet De 
opstand zal gebroken worden voor dezen keer, 
doch de bolchevisten zuilen allengerhand hunne 
macht zien verbrokkelen, en ’t zal allichte, 
misschien van den zomer nog eene tegenrevo- 
lu tie ontstaan die geheel dat zot kraam van 
't bolchevisin voor goed wegvaagt.

BELGIE en FRANKRIJK.
Nog altijd is men aan ’t werk om tot een 

economisch verbond te komen, ’t Gaat traag 
vooruit. De franschen zouden ons willen paaien 
met eenige schoone woorden, doch de belg.rn 
hebben daarvan meer daa hunne bekomste. 
Tot nu toe en is men tot» geen beslissing ge
komen.

’t Is ook een moeilijke zake zulk een ver
bond tot stand te brengen. Belgie is immers 
voor den vrijhandel, en Frankrijk is protection- 
nist. Hoe wilt ge dat overeen brengen.

Laat ze daaraan maar nog een tijdeke werken 
we zullen op een einde wel zien hoe wij voor- 
deeligst Hunnen bij 't vuur gezet zijn.

’t Gaat immers daar op uitkomen.'

DE OOSTERSCHE KWESTIE.

Uit Aranjuez wordt geseind dat op 30 kilometers 
ten Zuiden van Madrid, eene side-car die met 
overgroote snelheid reed, is omgeslagen en de 
inzittenden gekwetst zijn. De politie heeft zich 
onmiddelijk naar Aranjuez begeven.

In de Conferentie van Londen werd die kwes
tie ook aangeroerd.

Er is am  Griekenlaud eu Turkije voorge
steld hunne troepen uit de betwiste gebieden 
weg te trekken en daar ’t volk te laten kiezen. 
(Tracie, Smyrna en omstreken enz.) Doch de 
Grieken en willen daar niet van.

Men heeft da . ’t volgende voorgesteld : Con- 
stantinopel aan den turk. Gallipoli onder toezicht 
van Griekenland en Smyrna een onafhankelijke 
staat. Grieken en Turken en zijn alle twee 
niet content.

De laatste voorstel is : Grieken en Turken 
alle twee naar huis zenden gelijk ze gekomen 
waren, en ze laten koken iu hun eigen sap.

’t En helpt immers geen bemiddelinge als 
z i. toch niet en willen overeenkomen.

Moordaanslag in Spanje
Da Midister-Voorzltter VI. Qato vermoord.

Uit Madrid wordt gemeld dat de Minister-Voor- 
zitter M Dato ' Dinsdag vermoord werd op het 
oogenblik dat hij per automobiel van de Kamer 
terugkeerde.

Zeven en twintig revolverschoten werden naar 
het voertuig gelost.

Da Ministor-Voorzitter werd door verscheidene 
kogels getroffen, waarvan drie aan het hoofd.

M Dato had drie doodelijke kwetsuren bekomen. 
De moordenaars die erin gelukt zijn te ontkomen 

hadden de punt van de kogels afgesneden, zoodat 
de projektielen zich uitspreiden in plaats van dwars 
door te driugen, wat verschrikkelijke verwondingen 
moest veroorzaken

De Minister-Voorzitter M. Dato kwam per auto 
van de Senaatszittiag en begaf zich naar zijne 
woning. Het voertuig werd gevolgd door drie man
nen per motocyclet die aan den hoek der Ferrano- 
strnat eensklaps 27 revolverschoten naar den auto 
lostten De Minister werd doodelijk getroffen. De 
Chauffeur reed in volle vlucht naar een verband- 
huis doch bij de aankomst aldaar bestatigde men 
dat M Dato bezweken was 

De overige leden der regeering werden oogen- 
blikkelijk van den aanslag verwittigd evenals Z M. 
Koning Alfons X III 

De moordenaars konden de vlucht nemen. Men 
vermoedt dat het, Syndikalisten zijn 
■ Het lijk van M. Dato werd ’s avonds naar zijne 
woning overgebracht en in eene rouwkapel tentoon
gesteld

Sedert Woensdag werden onafgebroken in al de 
kerken missen gelezen.

De Spaansche Vorsten zijn Woensdag morgend 
het lijk komen groeten en na de heilige mis te 
hebbe.n bijgewoond, hebben zij hun rouwbeklag aan 
de familie Datj aangeboden. Koning Alfons X III 
en zijne gemalin waren zeer ontroerd

De familie heeft er in toegestemd dat het stoffe
lijk overschot in het Panthéon wordt bijgezet 

De eerbewijzen verschuldigd aan een kapitein- 
generaal, bevelhebber, zullen aan den afgestorvene 
worden bewezen 

Het is vasts;esteld dat de laffe moordaanslag goed 
was voorbereid 

Zaterdag laatst hadden twee motocyclisten lang 
de auto van den Minister-Voor/.itter gevolgd. Een 
vleugel-adjudant van M. Dato had aan den Minister- 
Voorzitter verklaard, dat een aanslag tegen den 
Koning en hem werd op touw gezet 

De vieugel-adjulant had aan M Dato aangeboden 
hem te ^ergozollen, maar de Minister-Voorzitter 
weigerde en zeade dat hij reeds lang vreesde voor 
zijn leven en voorgevoel had van zijn naderend 
einde en hij voegde erbij : « Daaraan is de Staats
man bloodgesteld ».

Da burggraaf Eza vervangt M. Dato bij het 
zeswezen.

Een nationale rouw van drie dagen is voorge
schreven.

De pers in het algemeen betreurt den dood van 
M. Dato en schandvlekt den laffen aanslag, die de 
Spaansche bevolking diep onroerd heeft.

De aanvaring van de Italier. De Madimba 
in 2 minuten gezonken 

De neef ] van Charles fDaens Desutter, 
gewezen Brugdraaier der vaart van Iseghem 

onder het omgekomen personeel.

De “ Italier » van de Lloyd ttoyal Beige, 
komende van Malaga, is ia den nacht van 
Vrijdag op Zaterdag der verleden we.'k, rond 
3 ure, ter hoogte van het vuurschip « de 
Ruytingan » tusschen de Fransche en Engëlsche 
kust, in de Noordzee, in botsing gekomen met 
een onbekend schip.

De bemanning van de » Italier >« zag het 
onbekende schip nut zijn voorsteven de zee 
induiken, terwijl de achtersteven hoog uit de 
zee-oppervlakte opdook. Er w<rl hulpgeroep 
vernomen, verder niets meer.

De “ Italier », verleden Zaterdag avond te 
Antwerpen aangekomen, had zijn voorsteven 
grootencleels beschadigd.

Het verdwenen schip is de Belgische stoom
boot « Madimba » die dienst doet tusschen 
Antwerpen en Kongo, voor het vervoer van 
koopwaren.

Dit schip was Vrijdag morgend ten 10 ure 
met eene volle lading, ongeveer 3000 ton 
stukgoed en briketten, uit Antwerpen vertrokken 
iu bestemming voor Kongo. Het schip was 
rond 6. ure ’s avonds Vlissingen voorbijgevaren 
en met de vaart die het schip heeft moet. het 
zoo ongeveer ten 3 ure, uur der aanvaring, 
aan het vuurschip de Ruytingen geweest zijn.

Het schip had eene bemanning van 43 koppen, 
waaronder 26 Belgen en 17 zwarten, die het 
werk van stoker, trimmer en deckboys ver
richten.

Jules Daens neef van Charles Daens-Desutter 
was l a stuurman op dit schip. Hij bewoond 
de gemeente Gilly in het Walenland en is 35 
jaren oud.

Hoe de ramp gebeurde.
Een officier van de aanvarende boot verhaalde 

de ramp als volgt :

Het was Zaterdag inorgend, rond 3 ure, 
klare nacht en kalme zee. Alle voorgeschreven 
lichten waren aan. Op de brug stond een 
officier, terwijl de kapitein op het dek wan
delde, wij waren in de Noordzee, nabij het 
vuurschip « de Ruytingen », toen we van de 
tegenovergestelde richting, het is te zeggen, de 
« Wielingen » een ander schip in aantocht 
zagen, eveneens de gebruikelijke lichten voerend.

Alles ging zoo normaal mogelijk en geen 
onzer had durven denken dat enkele oogen- 
blikken later, zulue vreeselijke ramp zoude plaats 
hebben. Toen het onbekende schip ter onzer 
hoogte was gekomen, draaide het opeens langs 
stuurboord weg en kwam toe op de « Italier ». 
Zooals het gewoonlijk gaat op zee, wordt het 
oog gehouden op een voorbijvarend schip en 
zoo kwam het dat dadelijk deze zonderlinge 
en hoogst gevaarlijke woniing van het schip 
werd gezien. Alles werd in het werk gestell 
oin de aanvaring te voorkomen.

Het was echter tevergeefs. De aanvaring 
had plaats. De «< Italier » liep met zijn steven 
in de zijde van het onbekende schip dat ter 
hoogte van het luik in twee werd getroffen.
Het was een ijselijk gekraak dat door de ooren 
sneed. Het volgende oogenblik waren a l de 
opvarenden van de <* Italier » op het dek. 
Hulpkreten werden gehoord. Het aangevaren 
schip, eene stoomboot, moet een geweldig groot 
lek hebben opgeloopen, want we zagen het 
enkele stonden na de aanvaring, met den steven 
onder de oppervlakte van den zeespiegel ver
dwijnen. Het achterschip dat hoog boven het 
water uitstak, zm k eenige oogenblikken later 
eveneens in de diepte, al medenemend wat op 
het schip vertoefde. Er waren geen twee m i
nuten na de aanvaring verloopen of er was 
niets meer van het schip te zien.

W ij zijn ter plaats gebleven tot 9 u re ’s mor- 
gends, steeds in de hoop om een der opvarenden 
te kunnen redden Al onze pogingen zijn echter 
vruchteloos gebleven. Wij vonden niets dan 
allerhande wrakstukken. Door de zuiging van 
het zinkende schip was alles mede in de diepte 
gesleurd.

Diefstal van 100.000 frank
T E  Z E L . Z A T J B .

De brandkoffer bij eenen Notaris opengebroken 

en geplunderd.

Woensdag morgend werd de gemeente Zelzate 
in opschudding gebracht, door een belangrijke diefte, 
gepleegd ten huize van don heer Notaris Vander
linden, wonende óp de Markt, te Zelzate.

De dieven, inbrekers van beroep, en voorzien 
van modern materiaal, hebben in den nacht van 
Di.isdag op Woensdag de brandkuffer opengeboord 
en eene som van 100,000 frank in aandeelen, 
obligatiëa en eigendomstitels gestolen.

De diefstal.
Het was Mad. Vanderlinden, ec'itgenoote van 

den heer Notaris, dia Woensdag morgen den dief
stal vaststelde.

Mevrouw Vanderlinden, die zich naar de 6-ure 
mis begaf, zag toen zij hare woning wilde ver
laten, dat in de studie van haren echtgenoot, iets 
buitengewoons was gebeurd

Zij gaf onmiddelijk het alarm, waarop de heer 
notaris toesnelde en insgelijks de diefte vaststelde.

Onmiddelijk werjl de policie en de gendarmerie 
verwittigd, die ter plaats kwam en het eerste 
onderzoek deed.

In den brandkoffer was met eene sterke boor- 
machien een gat geboord, vervolgens hadden de 
beroeps-inbrekers het slot doen springen van de 
zware ijzeren deur. De kerels moesten ook van 
elektrieke lampen zijn voorzien geweest.

Al het geld dat in de brandkoffer lag was 
verdwenen, zooals bankbiljetten, aandeelen, obli
gation, eigendomstitels, enz.

De andere meubelen in het bureel waren insge
lijks opengebtoken en doorsnuffeld.

De dieven hebben zich tot de wooning toegang 
verschaft langs den hof ; zij zijn over eenen muur 
moeten klimmen om in den hof te komen.

Eene deur uitgevende op den hof werd met 
valsche sleutels opengebroken.

De dieven moeten met de ligging van het huis 
goed bekend zijn geweest.

De diefte zou moeten gepleegd zijn tusschen 
middernacht en e'én uur.

Niemand der bewoners heeft eenig gerucht ge
rucht gehoord.

Tot hiertoe heeft men geen spoor der brandkist- 
dieven.

Bandietenstreek te Lauwe.

In den nacht van Ziterdag töt Zondag, rond 
1 ure, werden de echtgenooten Viktor Liétart- 
Duthoit, vlashandeiaars, wonende Opstaelstraat, uit 
hunnen slaap gewekt door het licht van elektrieke 
lampen die ia hunne oogen sloegen. De lieden 
opvolgentlijk 60 en 52 jaren oud, zonder kinderen, 
wisten met ter stond niet wat er gebeurde maar 
welhaast werd er hun, door twee vermomde ban
dieten, de klak tot tegen de oogen getrokken en 
eenen sharp rond den mond tot tegen de oogen, 
bevel gegeven geen woord te piepen of dat zij 
zonder medelijden zouden neergeschoten worden. 
Twee zware handen stonden mat geladen revolvers 
op het hart. De bandieten eischten seffens al het 
geld dat er in huis was. Da echtelingen moesten 
opstaan en de vrouw haalde eene som van 700 
fr. uit eene ka*. Da m u  ward gedwongen overal 
mede te gaan waar da ba i lieten wilden. Eindelijk 
deden zij door Lietart de achterdeur openen en 
alzoo vertrokken zij onder de ergste doodsbedrei
gingen indien zij dierven roepen. De man deed 
stilaan de deur toe en was tevreden er alzoo nog 
van af te komen. Da bandieten hadden vooraleer 
binnen te gaan, eene lange peers genomen, deze 
tegen den achtergevel gezet, langs daar opgeklommen 
zich aari hakken van elektrieke verbindingen 
vasthoudende, de zoldervenster van het verdiep 
opgehefc en vervolgens naar de slaapkamer der 
echtgenooten gegaan. Da gendarmerie van Eeckhem 
werd verwittigd die ter plaats een onderzoek in
stelde. Men hoopt nochtans dat de schurken in 
de handen der justicie 'zullen vallen. Het parket 
van Kortrijk werd verwittigd.

Sterfgevallen.
Donderdag laatst werden te Hulste begra 

ven Heer Ricnard Honoré en zijne Vrouw 
Elisa Delaere, zuster van den Heer Onderpastor 
van Sint Hilonius

Dat is voorzeker eene zeldzame gebeurtenis 
dat vfader en M jeder samen oegraven worden, 

’t Zijn nog twee slachtoffers van den oorlog.

Nadat in Oetoker 1918 de Belgen Hulste 
bezet nadden, wierd het dorp nogal fel be
sauten d j jr  de Duitscners die acuter de Leie 
teruggetrokken waren. Met den avond schoten 
ze zetts met stikgassen. De bevoliring die ge- 
oleven was scnuilde hier en daar in kelders. 
Alzoo waren vele geburen in den kelder van 
R. Honoré-Delaere, ’t Ongeluk wilde dat eene 
gasbom nier langs den keldertrap binnen kwam 
en ontplofte. Een geneel nuisgezin uit het ge
buurte stierf daar vader, moeder en drie kin- 
ders; nog verscneidene andere personen werden 
ook ziek door die gasoom in de kelder onder 
andere de eigenaar R Honoré zelf. Den volgen
den morgen werden deze en andere gaszieken 
door den dienst van ’t Belgisch Rood Kruis 
weggevoerd ter verzorging.

De Duitscners moesten nog verder achteruit
trekken, en Hulste viel buiten de gevechtsiinie, 
Dan zoent Vrouw Honoré haren man op. Zij 
zoent langs alle kanten, en zij en vond niets. 
Het Belgisch Rood Kruis nad hem weggevoerd 
en de dienst en de geneesheer uit die afdeeling 
Rood Kruis wisten niet wat er van geworden 
was ! — Daaruit ziet ge klaar genoeg dat er 
weinig organisatie was in den Rood-Kruisdienst.

Er zijn nog andere inwoners van Hulste, 
onder andere de overste van ’t Oud-Mannenhuis, 
die door de goede auto’s van het Rood Kruis 
werden weggevoerd en door de slecnte orga
nisatie van net Rood Kruis ievers -begraven 
liggen zonder dat iémand weet waar !

Nu, Vrouw Honoré ging dan zelve haren 
man opzoeKen. En zij liep en doolde bijna 
door geheel het front waar zij hoorde dat er 
Rood KruisJienst geweest was en burgers be
graven lagen Na bijna twee jaar zoekens vond 
zij het lijk van haren man, begraven, zonder 
kist, in Moörslede bij de statie. Intusschen was 
zij zelve bijna dood van verdriet. Zij wilde 
nu het lijk overorengen en begraven zien in 
Hulste; zij stootte tegen allerhande moeilijkhe
den. Administratie !! Over drie vier weken 
werd ze ziek, en bij het voelen naderen van 
haar sterven drukte zij nog den wensch uit 
begraven te zijn bij haren man.

Zij stierf maandag laatst 7 Maart. Haar broe
der gelukte er in het lijk van den echtgenoot 
te doen ontgraven in Moorslede en te laten 
overorengen naar Hulste. Alzoo wierden vader 
en moeder begraven met denzelfden diensten 
in netzelfde graf. Vereenigd in het leven, ver- 
eenigd bij de dood !

Er blijven twee kleine weezen.

Ministerieele Boter.

(Uit D E  B O E R  van 5 Maart).

Uit een antwoord gegeven door den heer Mi- 
uister van Bevoorrading aan Volksvertegenwoordiger 
Maenhout, blijkt dat het ministerie van Bevoor
rading in den vrearade van Juli 1920 tot einde 
November 5 696 000 kg. boter heeft aangekocht. 
Daarvan werden tot 19 Februari 192i verkocht in 
Belgie 1.870.000 kg. en naar Paris werden ver
zonden, 650,000 kg. Er blijven nog in voorraad 
3 776 000 kg.

Om van zijn boter af te geraken, is de Minister 
verplicht de prijzen gedurig te verminderen. Eerst 
werden de prijzen zoodanig geschikt dat de ge
zouten boter in ’t klein tegen fr. 16 50 moest 
verkocht worden Die prijs werd gedurig verminderd, 
zoodat hij sedert 1 Maart nog slechts 14 fr. bedraagt.

Opmerkend is dat Paris meer dan oen derde van 
de boter die in Belgie verbruikt werd, ontving ! 
Nog meer opmerkend is dat de Minister over enkele 
weken verklaarde dat hij slechts 120 000 kg boter 
naar Paris stuurde, terwijl hij nu spreekt van 
650 000 kg

Ware het ons toegelaten ook eenige vragen aan 
den bevoegden Minister te stellen, we zouden 
vragen :

1. Wanneer we de Minister mogen gelooven, of
wel als hij spreekt van 120.000 kg. boter verzonden 
naar Paris, ofwel wanneer hij spreekt van 650.000 
kg., ofwel of hij zinnens is nog eene derde ver
klaring te doen ?

2 Hoeveel ons Land, verloren heeft aan de Be
voorrading met boter van Paris ?

3 Hoeveel ons land aan geheel deze boterspeku- 
latie zal verliezsn ?

Groot muziekconcert te Doornijk.
De alom gekende muziekmaatschappij van 

Doornijk, die haar 28 jarig bestaan intreedt, 
zal op Zondag 3 April aanstaande om 2 ure 
het groot meesterwerk uitvoeren van Cesar 
Franck : Les Béatitudes (de 8 Zaligheden). 
Dit meesterwerk in diepen kristenzin opgevat 
en geschreven, komt van den vermaarden 
muziekcomponist César Franck, die geboren te 
Luik in 1822, overleed te Parijs in 1890. Zijne 
werken zijn de wereld door bekend.

Doornijk de geboorte plaats van den be
roemden zanger Notté, heeft altijd met veel 
voorliefde de schoone kunsten en wetenschap
pen in eer gehouden.

De goede faam die hare jaarlijksche muziek 
concerten verwierven voor den oorlog, zijn 
nu van geen mindere weerde als voorheen, 
immers het bestuur heeft zich de medewerking 
verzekerd van zeer befaamde kunstenaars, zoo
als de Heeren Lionel de la Fontaine, Lucien 
Verroust, Gaston de Lil en Vardanois, alsook, 
de Juffers Berthe Albert, Dasony, Isbecq, enz.

Het is de Heer De Loos, die het op hem 
genomen heeft het bestuur van Kooren en 
Symphonie, en de medewerking verkreeg van 
talrijke fijne kunstenaars.

Kaarten zijn van heden te bekomen bij de 
firma Decalonne-Liagre, 18 Gr. Markt, Doornijk. 
De prijzen der plaatsen zijn vastgesteld als 
volgt : 12 fr., 8 fr. en 5 fr. De algemeene 
herhaling zal plaats hebben Zaterdag 2 April 
om 7 1̂ 2 ’s avonds. Algemeenen ingang, prijs 
3 fr. Wie dus fijn proever is van echte mu
ziekkunst, ga naar Doornijk, Zoniag 3 A pril 

Hij zal ’t zich voorwaar niet beklagen.

'ten voor
April- feest en naamdagen !

ten Bureele der Gazette.

ST A DSN IEU W S. -

Miizielf-aïOiiilfeest in de Congregatie. _
Toen we verleden Zondag om 7 1/2 in familie 

de Coagregatie-Zaal binnentraden, waren wij 
verwonderd dat de zaal reeds zoo vol was en 
bijna aide plaatsen bezet waren. En dan kwam 
nog de eene na de andere familie boven die 
plaats zojht waar zij kon. Veel volk moest 
nog blijven rechtstaan.

De Har.nonie openda het feest met eene 
prachtige stapinarsch die keurig uitgevoerd 
wierd. Volgie Cxoalerie légere nit het-opera 
van Suppé, die licht en zwierig weergegeven 
wierd. CJit de schoonste muziek verken van 
Eilenberg gaf de Harmonie ten proeve het fijn 
stukje D i molen van het zwarte woud ». Het 
is een eigenaardig en kunstig opgevat muziek
stukje eu ’t wierd in den zin van den Componist 
uitgevoerd. « D i duinen van den Oceaan » 
een prachtige valse in verschillige deeien gaf 
al de indrukken weder van de woeste en akelige 
zee, met hare onstuimige en wiegelende baren. 
Als muziek compositie is dit voorzeker een
der beste werken van den franschen meester 
Benoist. -

Na het einde van ’t eerste deel door de 
Harmonie gespeeld, wierd alles geschikt voor 
’t optreden der Symphonie.

Vooraf een prachtige stapinarsch van Sir 
Douglas, waarna volgde de schoone fantasia 
uit het opera » Les Dragons de Villars » van 
den franschen componist Maillard. Les Dragons 
de Villars is een der populairste operas, ook 
wierd in stilte menig aria medegeneurigd door 
’t. publiek, tot groot vermaak en genoegen 
van hetzelfde. Een ieder gevoelde en verstond 
’t muziek en ’t was dat die nog meerderen 
bijval bijbracht.

Voor slot voerde de Harmonie nog 4 stukken 
uit, eene stapmarsch, een concerto voor cla- 
rinetten, eene polka « Les Vaillants tapissiers ».
De wolleklopper had daar wel zijn deel in,
hij moest rap en fel slaan juist op maat —
en dan de bellen — die waren er ook, juist 
op maat en goed volgens de rythme der muziek.
Ze klonken klaar en holder die bellen, en had
het zomer geweest en men het buiten uitvoerde,
zou men ze gehoord hebben tot over Cachtem, 
zelve tot Rumbeke. Ja, rechtuit gezeid dat 
bekwam wel de meesten bijval bij ’t publiek 
en muzikanten. Om te eindigen eene prachtige 
mazurka voor Hautbois. Arthur Desmet is een 
waren kunstenaar op zijn Hautbois. Hij speelt 
met veel .gevoel en, ware kunst ; ook wierd de 
solist uitbundig toegejuicht.

Harmonie en symphonie hebben een prachtig 
avondfeest gegeven, hopen wij in ’t vervolg nog 
zulke aangename familiefeesten te hebben. Dank 
zij gezeid aan de inrichters en muzikanten, en 
wel bijzonderlijk aan den Heer L. Terryn die 
noch moeite noch tijd spaart om de Harmonie 
op goeden en vasten voet te brengen, gelijk 
het v.Qorheeïi met taaien wilskracht en bekwaam
heid de Heeren Jean Paurisse en Jules Van- 
haverbeke zaliger gedaan hebben. Dank zij ook 
in ’t bijzonder en wel voornamelijk de E. H.
De Baecker bestuurder der Jongelingen Congre
gatie die nog moeite nog persoonlijke geldopof-



feringen spaart oin de Harmonie tot haren vorigen 
luister le brengen en met symphonie te samen 
onder de burgerij van Iseghem de beste harmo
nie te doân heerschen onder alle standen.

Opgelet! Dinsdag 15 Maart komt de zomeruur 
in voege. !)e offlïieele horlogen verspring n 
een uur voorwaarts. Kilte familie doe wal zij 
wil met de huishorloge, elke persoon inet zijne 
zakhorloge. ______  ______

De Katholieke Kiesbond of politieke ve r
eeniging van Katholieke Burgers, Landbouwers 
en WerkJieden heeft voor de aanstaande ge- 
meentekiezing van 24 April het getal en de 
volgorde van de kandidaten vastgesteld als 
volgt.

1. GETAL :
6 Burgers. — 5 Werklieden — 2 Land

bouwers
2. VOLGORDE :

1. Burger. — 2. Werkman. — 3. Land
bouwer. — 4. Burger. —  5. W erkman. — 
6. Landbouwer. 7. Burger. — 8. W erk
man. — 9. Burger. — 10. W erkman. —
11. Burger. — 12. W erkman. — 13. Burger.

De eenige vijand is het Socialismus 
De samenwerking van alle Katholieken v e r 

zekert de zegepraal.
Brand en gevecht aan de wijk Boschmoiens.

Zondag namiddag rond 4 u. is er brand ont
staan in de vlasawiugellabriek van de W e 
August Desmet-Dewulf, aan de Boschmoiens. 
Voorbijgangers bemerkten het vuur, en seffens 
wierd het alarm gegeven. Het was het krotekot 
waar er vuur was ontstaan. Geburen en nabij 
gekomen personen hebben den brand gebluscht. 
Men schrijft de oorzaak toe aan de vuurloopen 
die door het krotenkot geleid is, misschien 
niet dicht en was. De schade beloopt tot rond 
de 2000 fr.

’s Avonds rond 11 ure is er ook gevochten 
geweest onder de bewoners van den wijk. De 
messen hebben te voorschijn gekomen en ’t schijnt 
dat er een is die veel messteken bekwam. 
Meer beschaving en min drank zouden hier wel 
van pas komen om die woeste wilde streken 
te doen ophouden.

De Kerkhorlogie.
Deze weke heeft M. Moenaert neerstig aan 

de Kerkhorlogie gewrocht, ’t was lange dat er 
moest aan gewrocht worden trouwens, den 
oorlog en Duitschers die er aan gebrield hadden 
hebben .veel schade aan ’t werk verricht. Nu 
M. Moenaert heeft deze weke veel stukken 
vernieuwd en moet nog andere verbeteren en 
veranderen. 0 :n de menschen wat voordeel te 
doen zal hij ze morgen in gang sieken, en ze 
dan in de loop van de naaste weke goed in 
orde stellen tot vreugd en voordeel van eenieder 
en bijzonderlijk der landsche menschen.

Het Maarte weder.
De maand Maarte zegt het oude spreek

woord geeft 12 zomersche dagen Waarlijk 
wij hebben ze rijkelijk gehad. Tusschen 
Donderdag en Vrijdag nacht teekende de 
warmtemeter 16 graden in open lucht, en 40 
graden binst den dag in de serre, zoo heeft het 
M. Jules Rosseel-Holvoet aangeteekend op zijn 
dagboek.

Ten heeft nog nooit geweten geweest van 
zulk een weer zeggen de oude menschen, 
maar wie weet wat er ons te wachten staat ! 
Misschien met Paaschen of te Mei loopen 
wij met onze voeten in de sneeuw, dat is, 
trouwens ook nog gebeurd, gij en moogt het 
niet v e r g e t e n . _______________

Ronde van Vlaanderen.

Morgen zondag 13 Maart rond 12 ure rijden de 
Velosportmen der Ronde van Vlaanderen door_ de 
Rousselarestraat, zij komen van Rousselare en rijden 
Kortrijk waarts. _______________ _

Uit de Brievenbus.

Beu onzer lezers zend ons het volgende :
Iseghem bezit veel fabrieken, nijverheid en 

handel bloeien er in gewone tijden, nogthans 
wat er hier plaatselijk ontbreekt is eene wasch- 
bleekerij dp moderne stelsel ingericht. Zulke 
instelling zou voorzeker welgekomen zijn. vele 
werklieden kunnen gebruiken en een schoon 
bestaan verzekeren aan menig huisgezin.

Het kapitaal noodig tot die onderneming zou

hier gemakkelijk kunnen ter plaats verzameld 
worden bij inschrijving. De zaak verdient on
derzocht te worden. Een Lezer .

Emelghem. — We vernemen met veel ge
noegen dat meester Achille Tanghe  benoemd 
werd tot gemeentesekretaris. De groote ver
diensten van meester Achille zijn genoeg ge
kend en gewaardeerd. — Hij wordt als Hoofd
onderwijzer vervangen door den talentvollen 
meester Vieren

Onze beste gelukwenschen aan die twee 
Heeren.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Jeannette Vanquaethem, dv. Hubert, en Irene 
Vanbèylen. — Gilbert Belaen, zv. Henri en 
Julia Buyck. — [Jrbanus Declercq, zv. Amatus 
en Marie Samyn — Lia Porte, dv. Alois en 
Anna Catieeuw. — Gérard Vercruysse, zv. 
Alois en Helena Seys. — Raphaella Velghe, 
dv. 'ic tor en Maria Buyse

STERFGEVALLEN :

Leonard Vangeesdalle, soldaat 28 j. zv. 
Hendrik * en Nathalie Lauw Ts. — Michel 
Bruyiieel 13 m. zv. Henri en Helena Vandewalle. 
— Eugenie Quatanne, huish. 58 j echt.. Con
stantin Vanhoutte. — Marie Verfaillie, bottienst. 
33 j, dv. Amandus en. Rosalia Hermy.

HUWELIJKEN :

MauPice Moyaert, lichtbeeldm 30 j  en Alice 
Letens, bijzondere 34 j. — Valère Ledoux, 
peerdensmid 2t j. en Julienne Depreitere, 
handelaarster 23 j.

OPGELET ! Indien gij lijdt aan Hoofd - en schele 
Hoofdpijn, Tandpijn, Rhumatiek of Grippe, neemt 
niet anders dan de MONOPOEDERS, het eenigste 
krachtdadig geneesmiddel. Te koop in doozen van 
1 75 en 3,00 fr. te Iseghem bij de Apothekers 
Wyffels, Verhamme, Laleman en in alle Apotheken.

RUST ROEST en . WIE STIL STAAT GAAT 
ACHTERUIT.. Alle verouderde en zelfs verliesge
vende geldplaatsingen moeten vermeden worden. — 
Wendt u tot eene meer hedendaagsche instelling of 
in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, die...

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

’s jaars. - Alfes 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 voorwaarden.

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 alom^eachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Doctor II. Van Quaelhem

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

Uitwisseling der Obligatiën der 
“ KAS D E R  E IGEN AARS „

De nog in omloop blijvende obligatiën der 
« Kas der Eierenaars » mogen van heden af, 

vernieuwd worden, door bevoorrechte aandeelen 
in de bureelen van den algemeenen agent

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

S T A D  I S E G H E M

Bureel om 6 uur. Gordijn om 7 uur-
Buitengewóón Prachtig

A V O N D F E E S T

gegeven door de 

Tooneelafdeeling der Rousselaersche V.O S.sen 

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

hoek Groote Marktr.

P R O G R A M M A .  :

1. Openingstuk voor viool en Piano.
2. Kobus en Wannus. — Komieke voordracht.
3. Ziele ketens — 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.; Tweede pl. :2fr.; 
Derde plaats : 1 fr. ;

Gaanderij : 2 fr. ; Amphitheater : 1 fr.

Prachtigs Tooneelschitting. —  Kapping van het Huis Gustave.

Da opbramst vao ’tFaast Is tan voordeele der Eere- 
Komtnuniekantan-Oorlogs weezen

Kaarten op voorhand ter prahkerij Strobbe.
De kaarten worden genummerd op Zondag 13 Maart 

tusschen 11 en 12 uur aan tî t winket van <len Schouwburg 
GEWAARBORGDE KLEEDERBEWAARZAAL

Het Bestuur.

R o g e r  AM EYE
H AND£LS*NQÉN  I EUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1933), 
heeft do eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
( AC JO  J  ïirA 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. On Jerzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingan nipans bijzondere qevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

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

Honig ^ | ip Z e e m
Gebruik van Hanig als GENEESMIDDEL.

Honig is niet alleen bij gezonde lieden aan 
te ralen 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, rhu natisme), op voorwaarde 
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 Mülenaere, Ardoye.

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

Edmond VANDEC ASTEELE
Bieënteeler 

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

echt beste w it en geel bieënwas 
voor Meubelmakers en Sieraadschilders

Vemindering van prijs voor voortverkoopers.

M ARK T PR IJZEN
Rousselare. 8 Maart — Haver, 70 tot 000 

peerdeboonen, 70 tot 000 ; aardappelen, 23 à 00 
Boter 14 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,40 
koolzaadolie, 200 tot OOO; lijnzaadolie, l JO tot 
000; koolzaad 86 tot 000; lijnzaad, 87 tot 
00 >; koolzaadkoeken. tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 107.00; ammoniak, 113-000, 
suikerij, 72 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi. 20 tot 00; strooi, 13 tot 00.

Markt van Iseghem. — 13 Maart 1921. 
Boter de kilo 13 à 14 fr. —  Eieren 0.40 c.

BERICHT
aande Borstelhoutmakersen Houtbswsrkers

alsoook aan de
Arbeiders van het bedriif der Houtbewerking

TE KOOP bij J. DELSART, Houthandelaar te 
Watermael, Wilgen, Linden, en Kastagneboomen, 
staande in de Provintië Namen.

VRAAGT ook werklieden zagers en boom- 
vellers om in ’t Houthulstbosch te werken.

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

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

GUSTAF DEGrEZSLLE & Cie 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Studie van den Notaris BAERT te MEULEBEKE.

Uit ter hand te koopen

lfeel en welbsloïófll H JF iTO jra
wel geschikt voor handel 

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

Sludie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

OPENBARE V E R K O O P im

van

Nieuwe Stoom Borstelfabriek 
te ISEGHEM, Rousselarestr.

groot 4 Ca.Sacte D. ex n° 1008 1, met al de roe
rende en draaiende werken geprezen 26.100 frs.

(Moteur 20 peerdenkracht, dynamo, waterketel, 
boormalens, toupie, draaibank, zagen schaafma- 
chien, vyistaken, transmissiën.

Gebruikt door M. Pr. Klinckeuallie. — Hand
slag met de geldtelling.

B S N i a a  Z I T D A G  :

DINSDAG 29 MAART 1921, om 2 1/2 namiddag
te Rousselare, ter herberg « DEU ZALM » Groote 
Markt,

Ambt van den Notaris VAN OE M3QRTELE, 
te Iseghem.

Openbare VERPACHTING
ten verzoeke van het Armbestuur van Emelghem, 

der goederen aldaar gelegen

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

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

3° Eene PARTIJ ZAAILAND groot 24 aren 55 ca.

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

WOcNS JAG 23 VHART 1921, om 3 ure stipt 
in het GEMEENTEHUIS te Emelghem.

De pachttermijn van 9 jaren begint met 
1 Oktober 1941 .

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE
te Iseghem.

De Nataris VANDE MOORT-ELE! ïal openbaarlijk
verkoopen

STAD ISEGMiïM. — Steenweg naar Rousselare.

Eenige Koop.

Een WOONHUIS
mat Werkwinkel en 610 m* erve,

kad. Sektie D nummers 134i, 134k en 1341, palende 
noord d-j kinders Roelens, oost M. Davissotiere, zuid 
de Rousielarestraat en west de erven Roelandt.

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

Ingesteld 16.800 fr. 

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

OPENBARE VERKOOP1NG 

van een

HA.NDEJLSHUIS
gelegen te

ISEGHEM, Mandelstraat, 8.
De Notaris B o s s a s r f c  verblijvende te Kor- 

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

STAD ISEGHEM.

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

Bewoond door Charles Depovere
Gebruik met geldtelling.

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

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

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

Marktstraat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der .Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

=  PASTA

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

C R É D I T  FONCIER D ’ f l f l V E R S
Naaailoaze Maatschappij — Kapitaal 3 0 0 0 .000

S p i i r b H k j s s  3 . 6 )  0 / i ) ,  R e a t e b f k j e s  4  O/o, 4 .2 5  O/o en  4 .5 0  O/o, j r i j  Tan l a s t e a
D EPO T REK EN IN G EN  AAN  Z E E R  VOORDEE L IG E  VOORWAARD E N

Rekeningen op zicht fr. 3.50 J/0 — Veertieidaigsche rekeningen fr. 3,85 %.
— Alles vri; van bankljon. —

AANKOOP en VtiftKOJP yaa Ffdiisoli, iia l̂scli ea AmsriRaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder: JULES CROCHON-VERH A M M E te Isegham. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemaente Sekretaris Ingalmunster,

jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbske,
Eugène VEAHAMil/IE dokter in geneeskunde Iseghem.



A. Lambert-Werbrouck en g e ls c h e  p a s t e ib a k k e r ij

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.

I e

Gentstraat, 41, ISEÜ HEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN TROUW E BED IEN IN G .

TB KOOF*
bij de firma O. Decoene & Cle eene doomaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende tnen zich Nederweg, 
14, Iseghem.

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

v l e e s e h  aan genadige prijzen iMj REMI 

WOLLAERT, 103, Rousselarestraat, Iseghem.

O P E N IN G

eener welingerichte BROOD- en PASTEIBAKKERIJ

bij

GEORGES B A R B I E R
Kruisstraat, 35, ISEGHEM.

ALLERFIJNSTE BROOD- en KOEKEBROOD

FRANSCHBROOD,

KOEKEN en PISTOLETS op AANBEVELING

Verkoop in ’t groot en in 't klein 

van alle slach SUIKERBAKKERIJARTIKELS

Bijzondere en fijne gebakken 

voor Trouwen, Feestmalen en Doopen.

Spoedige en trouwe bedieningen 

— — aan zeer voordeelige prijzen. — —

Ó n m o g elijk e  C on cu ren tie .

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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

Heer A. JARVIS.

(volgens een foto)

Ik w a s  zw ak  en ziek sedert  jaren 

De pillen De W itt  schor.ken mij levenskracht

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

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

Cril Foncier de Mm
(BELGISCH GRON DCRE DIET)

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

Hypotheekleningen J Ä 'Ä T ,
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen 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, 

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

o  ui- X" * i i gewaarborgd : 1° door ever- 
Ubligatien \ 1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

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

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voorde pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer 0MBR SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

J. ViiDlandeghera-Béhaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN

voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lfjnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

G O R S E T S  M e r k  H .  D  B .

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

Henri fanflerteen-Laieire
KASTEELSTRAAT, 10 

---------- I S E G H E M  -------- -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Modelbronwerij Gebroeders Galleùaut, Wieze

- - B o c k  en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

SÜ ÎKERBAKKERIJ

V a r )  L a r j d e Q b e t r )

GRAVINNESTRAAT, 24,

-----  I N G E L M U N S T E R  -----

Ohocolade — Pralinnen  
BIJZONDERE KEUS VAN 

S C H O O N E e n F I J N E  G E B A K K E N  

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikerbakkerartikels 

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

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

Onction A ng e lin i aan 5,S0 f r .d e p o t .

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexit*
De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen Laleman ,,

alleen te verkrijgen in de 
A P O T H E E K

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolgar van A. R0QEN4ACH.

Brugstraat, 2, ISEQ-HEM.

alwaar ui 14eg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

G E N E Z E N  ?

Mijnheer FL LALEMAN-GHEKIERE 
Apotheker

ISEGHEM

[k moet ü 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 ganson hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
5 PHILIPP ART „ verdwenen.

Met mijnen hertehjken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73

Wordt gij ’s morgeus wakker met een 
gevoel van loompte enmoeilieid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in den 
mond? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
tl zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, dan 
moet gij u laten verzorgen wegens stoornis 
in de lenden. Er hapert wat aan uw lenden 
en het giftig^pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in ’t bloed. De pillen 
De Witt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit alle wereddeelen stroomen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, Bathersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

« Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De Heer Jarvis, meer dan 60 jaar oud, 
heeft verklaard, dat hij gedurende de laatste 
twinting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
schenruimte, te werken. Keer op keer werd hij

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen I)e Witt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij.dies- 
aangaande andere inlichtingen • wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : li.-C. De Witt & C° Ltd., East

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over de 
pillen De Witt voor lenden en blaas had 
liooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdvve 
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee- 
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen De 
Witt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van rheu- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking uit te oefenen.

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. De Witt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Miloniusstraat, 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.

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

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUsTvaF  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

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 , ISEGHEM

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

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

satine laine, moirette en zijde 

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

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

HANDEL in KOLEN.

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

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

B r o e d e i e r e n  van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jean 

BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, E melghem.

TJE KOOF»

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 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 iN STELLEN  en PLAAT SEN  van

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

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

Croyuon. Londen, met vermelding van dit 
aansehi'ijven.

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

Te Verkrijgen t# I3EGJEEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat’ 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

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

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

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumeilen, longues-vues, barometers en kunsto«gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maxiraathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...
JGlermain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 

geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de N̂ ordstraat, Rousselare.
Er Is altijd aan oogmeester ten iedar beschikking.

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


