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De Gemeenteoverheid.
Waarmee heeft de Gemeenteoverheid zich te 

bemoeien oin een gemeente te besturen ?
De gemeenteraad regelt en beslist alles wat 

van van gemeentelijk belang is ;

’t Gebeurt ook dat de hoogere overheid aan de 
beraadslaging van een gemeenteraad meer alge
meene belangen- onderwerpt ; daarover heeft de 
gemeenteraad dan ook enkel zijn meening uit te 
drukken maar niets te beslissen.

’t Is dus wel eigenlijk in het eerste punt dat 
de bevoegdheid van den Gemeenteraad bijzonder 
begrepen ligt.

Zijn macht en zorgen strekken zich dus zoo
breed uit als het gemeentelijk belang ; en wat
nn gemeentelijk belang is, wrrdt nu zoo geheel 
juist niet bepaald.

Als men de zaken aanziet kan men de gemeen
telijke belangen onder verschillende punten 
rangschikken.

Zoo bij voorbeeld. Zorge de gemeenteraad.
1. Voor degelijk onderwijs, ook beroepsonderwijs.
2. Voor de openbare gezondheid.
3. Voor de openbare zedelijkheid.
4. Voor de openbare .veiligheid.

5. Voor de verkeerswegen.
6. Natuurlijk om dit alles te kunnen uitvoeren

voor een goed beheer van 't geldwezen.
7. Aanstellen van gemëentebedienden en voor 
sommigen dezer, regeling der bezoldiging.

’t Is genoeg een oogslag te werpen op deze 
opsomming om maar dadelijk te vatten hoe al deze 
van algemeen belang zijn.

Wij hebben reeds herhaaldelijk gewezen hoe 
er dient gezorgd te worden voor het onderwijs 
en bijzonderlijk van het volkskind.

Neem nu eens bijvoorbeeld de openbare gezond

heid.

Hoe breed strekt zich deze bezorgdheid uit ! 
Dat bevat :
Het ruimen van vuilnissen. Den afloop van ongezon

de waters door het goed aanleggen en onderhouden 
van grachten, riolen en waterloopen. Het dempen en 
beletten vau slechte en ongezonde woningen. — 
Het nazicht op ’t vervalschen der eetwaren — 
De gepaste en hardhandige drankbestrijding.

Dat brengt ons seffens voor meer dan een punt 
in aanraking met de zorgen voor de openbare 
zedelijkheid.

Door het bezorgen van eene degelijke goede inrich
ting voor de verlichting der straten en openbare 
plaatsen en goede verlichting der huizen. Door het 
bezorgen van eenen goeden en voordeeligen elektrie- 
iken stroom ten bate bijzonderlijk der kleinenijve
raars om hun bedrijf te gemakkelijker te kunnen uit
oefenen. Door het streng reglementeeren van dans
feesten of andere gelegenheden tot baldadigheid. 
Door het besnoeien van het getal herbergen en 
drinkgelegenheden.

Er is door breede nette straten en kwartieren 
door gezonde woningen, door verstandig drankre- 
glementeeren veel goed werk te doen in de ge
meenten, om er gezonde zielen in gezondè lichamen 
te kweeken !

Daarom is het noodig dat de kiezers verstandige 
en bekwame mannen kiezen om naar de gemeentera
den te zenden, die het vertrouwen der bevolking heb
ben en door hun verleden vertrouwen geven voor de 
toekomst voor wat moet gedaan worden tot geluk en 
voorspoed rusten vrede onder de bevolking.

GEMEENTEKIEZ1NGEN.
Volgens de wet kan men stemmen op 'drie 

manieren :

1. Boven de lijst — Daardoor geeft men te 
kennen dat men voor die lijst stemt en de 
orde goedkeurt voor die kandidaten aangeno

men.
2. Nevens één o f  meer kandidaten eener 

zelfde lijst. —  Daardoor duidt men aan, dat 
men voor die partij stemt, maar eene andere 
rangschikking wenscht voor de voorgestelde 

kandidaten.
3. Men mag panacheeren, dat is stemmen 

voor kandidaten van verschillende lijsten. De 
wet laat dit toe, maar dit is voor de katho
lieken niet aan te nemen.

* * *

Hoeveel mandaten zal iedere partij bekomen ?

Om dat te weten moet men het kiescijfer 
van elke partij berekenen. Dat kiescijfer be
komt men op de volgende manier. Men telt 

te zamen :
1. De kiesbrieven waarop van boven ge

stemd is.
2. De kiesbrieven waarop uitsluitelijk nevens

één of meer kandidaten van die partij is ge
stemd. Gepanacheerde brieven komen dus hier 
niet in aanmerking.

3. Men telt de naamstemmen welke de 
kandidaten dier partij op de gepanacheerde 
kiesbrieven bekomen hebben, en dat getal deelt 
men door het aantal te begeven mandaten. 
Het quotient dier deeling voegt men bij de 
twee getallen, door dè kiesbrieven van nrs 1 
en 2 bekomen.

Voorbeeld : eene l ijs f ‘bekomt : 

j{200 brieven van"boven gestemd.

100 brieven zijdelings gestemd.

Bovendien hebben de kandidaten dier partij 
nog 110 naamstemmen bekomen op de gepana
cheerde brieven. Indien er 11 leden te benoemen 
zijn, maakt dat voor die lijst nog 110 ge
deeld door 11 is 10 brieven en het kiescijfer 
voor die partij zal zijn :

200 +  100 +  10 =  310.

Als men na het kiescijfer aldus voor elke 
partij heeft vastgesteld, moet men berekenen 
hoeveel zetels elke partij bekomt,

* * *

Wie is er op iedere lijst gekozen ?

Eerst maakt men het cijfer van kiesbaarheid 
op : d. i. tel te samen de kopstemmen en 
de niet gepanacheerde brieven m'St naamstem
men ; vermenigvuldig dit totaal door het ge
tal bekomen zetels en voeg daarbij het getal 
der bekomene stemmen op gepanacheerde brie-_ 
ven : verdeel dan het cijfer dat gij aldus 
bekomt door het getal zetels + 1. Het quotient 
dat gij aldus, bekomt is het cijfer der verkies
baarheid, t. t. z. het cijfer van stemmen dat, 
zoo het door öen kandidaat bereikt wordt, 
hem eenen zetel verzekert.

Dan stelt men de lijststemmen vast d. i. 
het getal der stembrieven inet kopstemmen 
vermenigvuldigd door het-g3tal zetels die, die 
lijst, bekomt.

Dan gaat men over tot het verdeelen der 
zetels : de eerste kandidaten hebben als stem
men hunne voorkeurstemmen -j- een aantal 
lijststemmen voldoende om aan bet cijfer der 
kiesbaarbeid te komen, zoo worden de lijst
stemmen. opvolgentlijk uitgeput ; wanneer echter 
de lijststemmen nagenoeg uitgeput zijn, dan 
kan de orde der voorstelling veranderen, te 
weten : wanneer een voorenstaande kandidaat 
zooveel voorkeurstemmen heeft, dat hij door 
zijne stemmen overtreft : den overschot der 
lijststemmen die aan den eerstvolgenden kan
didaat mogen toegekend worden erbijgevoegd 
de voorkeurstemmen die deze eerstvolgende 
kandidaat ook zou bekomen hebben, dan is 
deze voorenstaande kandidaat vóór de andere 
gekozen.

Eene ingewikkelde en langdurige berekening 
die maakt dat er op veel gemeenten misschien 
wel veel misslagen en in alle geval eene 
langdurende uitslagberekening zal te doen zijn.

Voor de Vrouwen.
Voor de eerste maal in ons land, zullen de 

vrouwen op 24 April a s. deel moeten nemen aan 
de gemeentekiezing.

Wij zeggen moeten, en wij steunen daarop om
dat er nog zoovele vrouwen zijn die; .zulks niec 
weten of gelooven. De vrouw zal deze maal moeten 
stemmen, zoowel als de man en deze verplichting 
weegt op al deze, die op de kiezerslijsten staan.

Waarom de vrouw niet thuis gelaten en buiten 
de politiek! Zoo spreken er velen, zeer velen, 
omdat ze niet genoeg overwegen hoe gewicht> 
de kiezing is en hoeveel belang zij hebben, \ 
vrouw en moeder, in het wijs beheer van be1" stad j 
of gemeentebestuur. Noemen wij eenige punten

Bescherming der kindsheid ;
» van onderwijs ;
» der openbare zedelijkheid en ge

zondheid ;
Hervorming der openbare liefdadigheid ;
Bescherming van lokale vrouwenarbeid en beroep.
In deze hoofdgedachten vinden we heel de 

vrouwelijke taak — in haar volledig moederschap
— terug.

We vinden er de moeder en het kind beschermd 
in zijn geboorte, in zijn opgroeien, in zijn op
voeding, in zijn onderwijs.

We vinden er de vrouw die haar huisgezin 
beschermt tegen de onheilen der openbare zede - 
loosheid, tegen de besmetting van ziekte en 
ongezonde levensvoorwaarden.

We vinden er de vrouw — alle'e'n staande of 
gehuwd — die in haar dagelijksch onderhoud of 
in dit vin haar gezin voorzien inoet, door hand
arbeid of vrij beroep, beschermd en beschut tegen 
nadeelige — ’t zij zeielijke of stoffelijke — ar
beidsvoorwaarden.

We vinden er in terug de vrouw in de breede 
gaire van haar h'art en gem>ed. gebukt over de 
noodlijdenden, troostend en verzorgend da kranken, 
de|oulelingen, de weezen, bezoekend de onterfden 
enhle gevangenen. De vrouw in het hoogste 
welk van barmhartihheid : de liefdaiigheid.

Niet langer moeten wij daarop steunen. Onze 
vrouwen zullen die gedachten overwegen en tot 
het besluit komen dat de katholieken met het 
vruuwensteinrecht in te voeren, aan de waarde 
der vrouw en der moeder volle recht geschonken 
hebben, en dat ze van dit recht een wijs ge
bruik zullen maken.

Van ouderlijk geluk.
Huiselijk geluk en leutigs levensvreugde.

Zekere ouders eischen dat hunne zoneu en 
dochters, eens de kinderjaren ontgroeid, ernstig 
worden, nooit naar verzet vragen, nooit om uit
spanning zieken. Zij missen grojtelijksch. De 
jonkheid vraigt vreugde in haar leven, jong en 
vr ulijk zijn is miar ée'n voor de jeugd. Ouders 
ontzeg! gij uwe jonkheien huiselijk vermaak, al 
is het soms wat luidruchtig, verhielt gij uw huis 
am de vrienden uwer kinderen, of ontvangt gij 
ze tegen de goesting, dan is het niet'te verwon
deren, dat uwe zonen, dat uwe dochters elder3 
hun jong hert gaan deugd doen, en... stilaan 
buiten uwe waakzaamheid verloren loopen.

De jonkheid kan haar leven niet schikken naar 
dat van oude menschen, dat is het onmogelijke 
gevraagd. De ouders moeten de vreugde en ’t ver
maak hunner kinders opwekken en deelen, vader 
en rcneder zijn immer3 ook jong geweest Dat 
mogen vader en moeder niet vergeten, en kunnen 
zij nu niet meer meedoen, dan moeten zij ten 
minste kunnen verdragen dat de jonkheid zich 
treffelijk vermaakt, zij moeten het vermaak in 
huis toelaten, de vrienden hunner kinderen geern 
ontvangen om alzoo te weten met wie hun zonen 
en dochters omgang hobben, en laat ze dan maar 
eens luidruchtig zijn geeft ’t huis maar eens vrijen 
gang aan hun jeugdig gemoed, en uwe kinderen 
zullen huiselijk vermaak boven ander plaisir stellen. 
Al zijn ze raar de huiskringen waar zulke gemoe
delijke familiegeest heerscht, toch zijn er. Treeit 
daar eens binnen — een Zon lag bijvoorbeeld, gij 
vindt er al de huisgenooten blijgemoed en vroolijk 
bij elkander, gij vindt er ook soms familieleden 
en vrienden.

Br wordt gelaehen en gezongen, lekker geëten 
gekaart en gesmoord dat ’t kotje rookt. En wie 
denkt gij die dat nog al meest in ’t vuur jaagt? 
Vader, Moeder. Zij zijn om zoo te zeggen de 
bevelhebbers van de bende.

Nogthans belet dat niet dat er ook bij gelegenheid 
buiter. den huize aan treffelijke vermaken wordt 
meègedaan, waar men dau ook wederom gansch 
het huisgezin zal bijeeu vinden. Zooals in de 
muziekavondfeesten deor CongregaMemuziek en 
symphonie gegeven, waaronder kinders, familieleden 
en vrienden samen plaats vinden ia de ruime 
feestzaal der Congregatie of des zomers in de 
schoone grasprieëlen van den hof. Zulke ouders 
verstaan het leven hunner kinderen, en leven het 
leven hunner kinderen mede. Is het te verwonderen 
dat zulke kinderen kunnen ’t huis blijven ?

Is het te verwonderen dat er in zulke huis- 
kringen vrede en geluk heerscht ! Is het te ver
wonderen dat zulke ouders kinders hebben die 
iets kunnen bij brengen tot het steunen van wat
dat deugdelijk en goed is, en er de eerste en
beste medewerkers van zijn en blijven Ouders zie
daar waar gij naartoe moet betrachten wilt gij
geluk in uwen huiskring en familie hebben.

Modelboomgaardea in de verwoeste streken.
Wenschend, in het algemeen belang, de prach

tige boomgaarden te zien herbloeien die eer
tijds het nu verwoest^ maar reeds herlevende 
Vlaanderen tooiden, richt de Koning een dringen- 

t*V|n oproep tot medewerking der landelijke 
^ v o llü n g , wier onvei awakbare wilskracht en 
gehechtheid aan den geboortegrond hij ten. 
hoogste bewondert.

Overwegende de opofferingen welke wegens 
'"de duurte der fruitboomen die beproefde 'be
volking zich zou moeten getroosten om de 
boomgaarden opnieuw aan te leggen, heeft 
de Koning besloten diegenen, welke de regels 
zullen naleven die zullen voorgeschreven worden

om aan de fruitboomplantingen de grootst mo
gelijke kans vau welgalukkeo te verzekeren, 
aan te moedigen door hen eeue prem e toe te 
kennen waarvan het bedrag, volgens ie klasse 
der geteisterlea, verschillen zal van 20 tot 40 
t h. vaa den aankoopprijs der fmitoopman.

Op initiatief van Zijne Majesteit zullen in 
de streek vier m > leiboom gaar Jen aangelegd 
worden. De Minister va i LaaJbouw is belast 
met het tea uicvoerleggea vaa voormeld plao 
vaa Koninklijk ontwerp. Deze verzoekt alle 
belanghebbenden, die verlangen van de boven
genoemde voorieelen te genieten, hunne in
schrijving te willen zen ie i aan het Ministerie 
van Landbouw (Tuiubouwdieast), Qaeteletplein, 
Brussel.

Groote Fatn iliëa .
De Frausche Academie moest oulaugs de 

prijken toekeunen vaa de Stichting Cognacq. 
Deze bestaat hieria dat elk jaar aaa 89 lamiliën 
uit elk van de 89 Fransche Departementen of 
Provinciën eene som van 25000 fr. toegekend 
wordt aan elke Familie die ten minste 9 kinderen 
in leven heelt.

D j Fransche Academie deed daarom eenen 
oproep tot al de Fraasche Familiëa die in 
die voor waarde ziju.

Nu. er warea 2700J Huisgezianen die de 
aanvraag delen tot het bekomen van de 
25003 fr. ! — Wie zon er gepeisd hebben dat 
er in Frankrijk nog zooveel groote Familien 
bestaan? De grootste Familiëa zijn verre meest 
in de golslienstigste streken.

Merkelijke vereenvoudiging 
van de uitbetaling der oorlogsschade.

Vervolg
III — Vaarscïiotten doir bsmidJïling dar 

Samnwärkende Vennootschappen.

9. Er kunnen aan de leden der aangenomen 
Samanwerkende Vennootschappen voor Oorlog
schade, met het oog op de wederbalegging 
zonder onderscheid der goederen, voorschotten 
toegekend worden.

10. Deze voorschotten beloopen ten hoogste 
70 t h. van de waarde der geteisterde of 
weggenomen goederen, (waarde van 1 Augus
tus 1914), vermeerderd met de waarde der 
vvederbelegging, die te dien einde door vast
gestelde coëfficiënten berekend wordt.

Voor wederbalegging : a' In  zake heropbouw 
of herstel der gebouwen : 4 maal de waarde 
van 1914 voor het heele land, en 41/2 maal 
deze waarde voor de geteisterde plaatsen der 
oude gevechtsstreek ; b) in zake mobilier,
2 1/2 maal van 1914 voor het heele land, 
en 3 maal de waarde voor de geteisterde ge
vechtszone .

11. De geteisterde zal de aanvraag tot 
voorschot aan de Samenwerkende Vennootschap 
overhandigen, die dan door bemiddeling van 
het Verbond der Vennootschappen aan de 
goedkeuring van den Minister van Economische 
Zaken wordt onderworpen.

12. De geteisterde welke de bemiddeling 
inroept van een vennootschap, moet als in
komgeld eene som van 10 fr. storten, daarbij 
laat hij 1 t. h. op het beloop van het toe
gekende voorschot aan de vennootschap over, 
om het zijne bij te dragen om algemeene 
onkosten te bestrijden.

IV. — Verhandeling der titels.

Om  onmiddelijk geld te bekomen, tot een 
gelijk bedrag van den titel afgeleverd in uit
voering eener rechterlijke voorloopige- of eind
beslissing, kunnen de geteisterden zich wenden 
tot : a de Nationale Maatschappij voor Nij- 
verheidskrediet, voor wat betreft de handelaars 
en nij veraars b) de vennootschappen voor 
Oorlogsschade, voor wat betreft de bijzondere 
personen.

Evenwel, mogen de handelaars en nijve- 
raars welker onderneming op 1 Aug. 1914, 
de waarde van 100.000 frank niet overtrof, 
zich naar keuze wenden tot de eene of de 
andere dezer beide inrichtingen.

Bij de. Nationale Maatschappij voor Nijver- 
heidskredet, wordt het omzetten in geld 
onderworpen aan eene belofte van interestbe- 
taling, onderteekend door den belanghebbende 
en vernieuwbaar bij elk half jaar ; verder



wordt op het bedrag der uitgekeerde sommen, 
een interest afgehouden volgens den toestand 
der geldmarkt. Deze interest beloopt thans
5 1/2 t. h.

De Samenwerkende Vennootschappen vergen, 
buiten het inschrijvings- of aansluitingsrecht 
van 10 frank voorzien bij Nr 12, een interest 
van 1/2 t. h. maximum op alle uitbetaling 
van titels op naam.

Buitenlaudscli overzicht
DUITSCHLAND.

Boichivitische beweging.
Te Berlijn hebban de Bolchevisten bij middel 

van dynamiet de viaduc van Charlottenburg doen 
springen.

16.000 man vau de militaire politie zijn te 
Berlijn gekoncentreerd.

Te Halle is de staat van beleg uitgeroepen ; te 
Sangerhaussens hebben de opstandelingen de bank
huizen in de lucht doen vliegen. Zij hebben als 
gijzelaars, de Burgemeester en eenige bijzonderen 
opgesloten.

Te Elsleben had Maandag laatst een aanslag 
plaats tegen het huis vau den 1 bestuurder der nij- 
verheidsgestiehten van Mansfeld en het stadhuis. 
De policie kwam tusschen ; 35 kommunisten werden 
gedood alsook 2 policieagenten

Denzelfden avond werden 30 Russische bolche- 
visten aangehouden, die allen zullen worden uit
gedreven

De « Rote Fahne » verschijnende te Berlijn doet 
een oproep tot de algemeene werkstaking enj zet de 
werklieden aan om de wapens op te nemen tegen 
den aanval der wachten van het gouvernement 
Stinnes.

Te Dortmund is de algemeene staking besloten; 
te Bremdscheid liggen 'al de fabrieken stil,

Volgens de Engelsche en fransche dagbladen 
is dat de uitvoering van het bolchevitische plan 
van Moscou. Andere aanslagen tegen de ijzeren weg
banen en treins worden er gedurig voortgepleegd.

De revolutionuairen die de fabrieken van Leuna 
bezet hadden wierden door militaire policie aan
gevallen met artilleriegeschut De revolutionnairen 
namen de vlucht doch meer dan 10,000  ̂vielen in 
de handen der politie alsook een groot aantal 
wapens, snelvurende kanons en geblindeerde autos.

Te Dresden werd een complot tegen het Duitsche 
gouvernement ontdekt.

Uit latere berichten ziet men dat in Midden 
Duitschland de opstand nog niet gedempt is.

De duitschers kunnen ’t Volksreferendum in Opper- 
-Slesvig niet slikken en maken nog gedurig moei
lijkheden ter dier oorzake

Uit Warschau wordt gemeld : In weerwil der 
maatregelen door de Entente-overheden genomen, 
doen de Duitschers al het mogelijke om in de 
Sleswigsche gewesten onlusten te verwekken, ten 
einde de verdeeling der streek, volgens de uitspraak 
der volkstemming, te keer te gaan

Aan den spoorweg van Kybonik, had eene erge 
botsing plaats tusschen Duitschers en Polen. De 
mitraljeuzen traden in werking en aan weerszijden 
vielen dooden en gewonden.

De Nieuwe Grens.
De « Petit Parisien » voorziet dat de nieuwe 

Poolsch-Duitsche grens, in Opper-Sleswig niet voor 
het einde der eerstkomende maand zal vastgesteld 
worden.

De 20 Maart zoo wij vernemen, hebben de En- 
gelschen bezit genomen van een gedeelte der ge
westen door de Belgen genomen van de duitsche 
koloniën.

De nieuwsbladen staan vol van Koning Karei van 
Habsburg, zijnde den exkeizer IV van Oostenrijk 
die plotseling in Hongarie op ’t onverwachts is 
gekomen om koning van dit land gekroond te worden. 
Volgens de berichten die de franscjie dagbladen ken
baar maken, zouden een groot deel van ’t leger en 
’t volk hem gunstig zijn en bijzonderlijk de boeren. 
In vele plaatsen gingen er procession uit ten voor
deele van den keizer, waar benevens heiligbeeiden 
de portretten van Karel IV in gedregen waren.

Hoe de zaken nu aldaar zullen eindigen weet 
men niet. Wat zal de houding der Verbondenen zijn 
in die nieuwe ingewikkelde zaak.

IN HET V ATI'(AAN.

Eene Leening.
Het gerucht loopt te Rome dat de H . Stoel 

zinnens zou' wezen een internationale leening uit 
te schrijven, om het budjet terug in evenwicht 
te brengen, dat ten gevolge der groote uitgave 
tijdens den oorlog gevergd, om de toenemende 
ellende te steunen, wankelend is.

E  M I L I Ü S
H I S T O R I S C H  T A F E R E E L ,  

uit den tijd üer keizers Oecius en Valerianus 

249-260
door A. D. CRAEKE, B. A. 

naar het engelsch be\yerkt door J. C. M. WEAEL.

Indien het zoo is, was het van uwentwege 
zeer onvoorzichtig gehandeld. »

« Neen, vader, het was met dat inzicht niet »

« Waarom dan ? Zekerlijk kan het niet zijn ; 
gij zijt toch geen Christen ? »

« Vader, ik ben er een. »

Wanneer hij deze woorden uitgesproken had, 
beefde hij gelijk een populierblad.

« O neen ! herroep die woorden ; ’t is niet 
mogelijk. Weet gij wel wat Christenen zijn ? »

« Vader, gij beoordeeldt ze verkeerd, ik ver
zeker het u. Wij slachtofferen geene kleine kin
deren, wij bedrijven geene gruwelen, wij aan
bidden geenen ezelskop, wij komen in opstand 
niet tegen onzen Keizer. »

« Dan, » zei Cornelius, « is er een middel dat
aanstonds kan gebruikt orden, en u redden zal ; 
de Keizer heeft aan zijne onderdanen geboden 
bij zijne goddelijkheid te zweren, en op zijn al
taar wierooK te sprenkelen ; volg mij en doe dat. »

«JO vader ik kan niet ; wij vereeren den 
Eenen waren God; wij kunnen geen anderen 
aanbidden. » *

« Weet gij wat gii doet, dwaze en wreed
aardige jongen ? Herinnert gij u de spelen van 
den laatsten Herfst, en Fidenatus? »

De « Unita Catholica » j)espreekt er de moge
lijkheid van

Dit dagblad aanziet de instelling van een flnan- 
tieel organisme, zooals dit der vrije staten, als 
noodzakelijk om de onafhankelijkheid der geestelijke 
actie van den H Stoel te verzekeren

De « Unita » maant dan ook de katholieken van 
heel de wereld aan in te schrijven op deze titels 
die in de Beurs zouden verhandeld worden, juist 
zooals de ̂ Staatstitels. De «Unita» schijnt vooral 
op de Pooische en op de Amerikaansche katholieken 
te rekenen.

GRAFSTEM.
Wanneer de moerde zon in ’t purpren westen glijdt, 
en haar stralenbrand de diepe lucht doorweeft ; 
Wanneer op ’t doodenveld, haar bloedend licht verbeeft, 
Dool’k geerne rond een graf waar steeds mijn ziel verwijlt.

De droefheid in mijn hart een zerpe wonde bijt,
Ala ’k ware ganäch alleen op ’t kerkhof uitgeleefd,...
O Zon die lachend daar aan d’einden henendreefc.
Met u wil mijne ziel, die haar geluk verbeidt. .

Maar 'k hoore lijk een zucht die uit de graven breekt...
O dood, ge grijpt de hulk, ontmeerd de zee van leed 
en ploft haar in een graf, zoo’n duizend zeeën breed ! ?

Ontsnoerde klachtenkrans, op stille terpen leekt 
het snokkend klok^etamp, dat wegrilt in een zucht.
O baart dan alles smart : d9 afgrond,. . d’aard de lucht ?..

Een werkman uit Iseghem.

Een schoonea Soldatenbrief van oyer
- meer dan 100 jaren.

Wij deelen hier aan onze lezers mede eenen 
schoonen soldatenbrief die door een inwoner van 
Ledeghem geschreven wierd in 1812,. toen hij soldaat 
was onder Napoleon. Dezen brief, onder opzicht van 
schrijftrant is nog bijna denzelfden als heden. 
Vele uitdrukkingen, eigen aan soldatenbrieven, zij-n 
gelijk de lezer zal zien tot heden toe bewaard ge
bleven en in gebruik gehouden.

De brief is natuurlijk in oud vlaamsch geschreven 
en wij drukken hem over zoo hij oorspronkelijk is. 
Bovenop ’t brievenpapier staat in kleurdruk voor
gesteld te midden van ’t blad een volgtigeur der 
wacht in plechtgewaad, dan al den eenen kant van 
’t blad de beeltenis van Napoleon, al den anderen 
kant deze der Keizerin Marie-Louise

A siur Dionysius .
Mahieu tot Ledeghem. 

arrondissement de Cortray 
departement de la Lys 

canton die Meni.
S l l 'O

Reuil 13 December 1812.

Zeer Beminde Vaeder ende Moeder 
Broeders ende Susters,

Naer U I van herten gegroet te'hellen laete ik 
UI meten den staet van my ne gesontheyd, ik en 
kan ook niet naer laeten van ul een saylig nieuw- 
jaer aenstaende te wens •hen zyt zoo goet zeer 
leminde Vaeder ende Moeder van ook de coppele- 
menten te doen aen qeel mijne famylye e ook aen 
my ne goede hennessen en lyzonderlyk aen Ludovicus 
Bostyn opdat zy zouden willen zoo goet zyn van 
al te me messe te hooren voormy om dieswille dat 
ik niet en kan wel bidden maer nochtans ik doen 
al wat ik kan ik Use voor dat ik opstaen en als 
ik op den dag alleen ben ik doen al wat ik kan 
zyt zoo goet seer beminde vaeder ende moeder > an ~ 
wat nieuws medrom te schryven om te weten of 
mynen b> oeder Josephus noch t’huys woont en om 
te weten of en hoe dat het gaH in het werk ik 
ben ook wel verwonderd of myn heere de Cappelaen 
pastor is of dat er eenen anderen is zyt zoo goet 
van de comppelementen te doen aen Joanus Van 
den Weg he en ook aen de moye van Martynus Raes. 
Wy zyn a ilï  drye te saemtn in een resiment de 
Compagnye en kan ik noch niet zeggen ik e-n kan 
ook niet naer laeten vin besonderlyk de compple- 
mznten te doen aen mynen broeder Josepus om 
dieswelle dat hy zoo groote lyfde gehad heeft voor 
my ik ben wel content dat hy heeft mogen t ’ huis 
llyven want hy haide droefheyd daèrïn gehad.

Maer nochtans ik ben wel gesont en ik veroppe 
van ul het selve wy moeten van ten 9 ueren tot 
den 11  ueren en van ten een tot den 1 exerceeren 
wy eten ten elf ueren soppe en ten vier ueren 
aardappels en sig.ten dat wy in ons resiment gear
riveerd syn w<j hebben twee ortens (/) ontvanjen 
gy kont wel denken dat het hier niet wel et gaet 
wy syn. saemen sonder geld maer gy moet noch 
geen geld opzenden mant ik en kan het nog niet 
al schryven gelijk het is ik zal noch schryven 
byn noch veertyn daegen gy wet wat ik u belast

(1) Een oordje was een oud geldstuk dit gewillig 2 
centiemen weerde had Bij de soldaten over 100 jaren 
en meer en moesten zt, ook al niet veel pinten drinken 
met hunne solde.

hellen moeder en Judich aen de agter duere al 
door gaene zyt zoo goet van de compplementen 
te doen aen de leminde van 'Jacobus Van den 
Weghe en aen de leminde van Martynus Raes zyt 
zoo goet van te zeggen hoe dat het al gegaen heeft 
met Coïtus Maes waermede llyve in afwachtinge 

Seer beminde vaeder ende moeder 
broeders ende zusters 

IV O  LEO  M A H IE U  

myn adres is Tvo Leo Mahieu 
à Rouel in de Cascyrens 
vyfde resiment voltyseur 

gaerde imperial 15 exqaede

Het mirakel van de.ii Heiligen Doorn 
en ’t voorstel het Paaschfeest alle jare

te vieren op 25 itfaari
In de kathedraal van Adria, iu Italie, wordt 

er sedert 1308 oen doorn bewaard van Christus’ 
Ivroon. Deze doorn is een der langste diê van 
de Doornenkroon overgebleven zijn, alhoewel 
de scherpe punt er van afgebroken is. IIij 
draagt nog eenige bloedvlekken.

Sedert, onheugelijke tijden wordt die drooge 
doorn geheel groen, telken keer als Goede 
Vrijdag valt op den 25 Maart, feestdag van 
Onze Lieve Vrouw Boodschap.

Dit jaar was het weerom het geval.
Eeue overgroote menigte was van te allen 

kante toegestroomd iu afwachting van de ver
nieuwing van het mirakel. De Paus zelf had 
bijzondere Prelaten en geleerden gezonden om 
het mirakel na te gaan.

Op klokslag 4 ure zomertijd begon het won
der. De doorn werd groen en scheen versch 
van den boom gesneden te zijn. Kr kwamen 
ook heel duidelijk versehe bloedvlëkken te 
voorschijn.
Dd geestdrift vau het volk was onbeschrijfelijk.
Uit dat mirakel besluiten vele geleerden dat 

het gedacht van sommige kerkleeraars wel 
gegrond is als zij zeggen dat Christus gestor
ven is den 25 Maart. Van daar ook gaat er 
een voorstel uit om Paschen altijd te doen 
vieren op denzelfden dag 25 Maart.

ALLERHANDE NIEUWS.
Met aanstaande maand Mei worden er verschil

lige nieuwe treinen aangekondigd. Misschien deelen 
wij oók mede op de lijn van Brugge naar Kor
trijk en ’t zou ons nog passen.

— Er liggen kolea in overvloed in ’t Walenland 
en die rijke koolbazen willen van geen afslag 
hooreu. Het ware toch noodig dat er daar ook 
afslag op komt wilt men ’t leven min duur maken. 
Min liefde en min eigenbaat zou hier wel te pas 
komen

— Dieven poogden verleden Zondag iu te breken 
in de nationalen bank van Dendermonde, doch 
werden betrapt. Zij zijn kunneri wegvluchten.

— Een werkman van Lokeren had in Frankrijk, 
kennis gemaakt met twee onbekende kerels. Te 
Lokeren geko nen hebben zij menig glas gedronken. 
Na afscheid zijner nieuwe vrienden wierd hij kort 
nadien door dezelfde aangevallen, zijn geld ge
pakt alsook zijn uurwerk. De daders zijn kunnen 
aangehouden worden.

' — In de danszalen te Kortrijk. - In eene dans
zaal is er twist ontstaan tusschen twee vrouwen 
en er heeft geslegen en geschupt geweest en ’t haar 
wierd uit de kop getrokken en spellen en pinkels 
vielen op deu groud. Na dien slag in de Groeniu- 
genkouter voltrokken te hebben heeft d; politie 
proces verbaal opgemaakt.

— Op de jaarmarkt van Kortrijk was Maandag, 
2e Paasch lag, Iseghem zeer sterk vertegenwoordigd 
en ’t groot verteer aldaar gemaakt in cirken, 
kramen, herbergen,'enz... gaat alle gedacht te 
boven, en zeggen dat hit Meenten tijd is, weinig 
werk, veel werkloozen, en groote uitgaven moeten 
gedaan worden voorden onderstand der werkloozen. 
Hoe kan men dit verstaan en uitleggen,. dat en 
wete ik niet, en dat reizen ea di foore kost toch 
al veel geld.

— Het indexnumner daalt gedurig Heden is 
deze vistgesteld op -113 voot Antwerpen en om
liggende, 42d voor Brussel en omtrek en 391 voor 
Geut, 418 voor de streek van Luik.

— Te Parijs is Doktor Leray gestorven ais 
slachtoffer der Xstralen Binst den oorlog heeft 
hij 35 duizeai gekwetsten met de Xstralen ge- 
f>hotographierd. Hij was voor al dat gevaarlijk 
werk en hooge groote stuiien dien hij op dit 
gebied deed 300 fr. te maa ide ■ betaald, min of 
hier een stratevager. Hij betaalt zijn nieuwe uit
vinding en toepassing op het gebied der Xstralen met 
zijn eigen leven. Hij sterft aan 55jarigen ouderdom.

Belgischen Boerinnenbond.
Algemeene Vergadering.

Maandag l April (feestdag vau O. L. Vr.
Boodschap), in de feestzaal van het Gesticht 
van het tl. Hart, te Heverlée bij Leuven.

Dagorde :

Ten 10 1/2 ure ; Mis in de kapel van het 
klooster.

Ten 11 ure ; Vergadering.

I e Verslag over de werking van den
Boerinnenbond in 1920, door Mej. Willems, 
schrijfster van den Boerinnenbond ;

2e “ De Vrouw en de Politiek », door heer 
Fr. Brusselmans, docter in de Rechten ;

3 ■ «De toekomst van onzen landbouw en 
wat ,de vrouwen daarvoor doen kunnen », door 
E. H. Van Olmen, laudbouwscheikundige ;

de “ Godsdienstig ouderwijs voor onze kin
deren », üoor E. H. Clysters, dokter in de 
Wijsbegeerte ' en Godgeleerdheid.

Ten 1 1/2 ure; Koffietafel.
Ten 2 1/2 ure ; Bezoek aan de. landboüw-

school, melkerij, hoeve, enz.,

Practische inlichtingen. — Het klooster van 
Heverlée, waar de Boerinuendag gehouden 
wordt, ligt op een half uur gaans van de 
statie van Leuveu, tegen de tramlijn Leuven- 
Gel lenaken en tegen de tramlijn Leuven-Ottignies.

Ten 9 u. 55 vertrek aan de Staatstatie te 
Leuven, de gewone stoomtram, die aan de poort 
van het klooster stilhoudt De elektrieke tram H 
K. vertrekt alle 20 minuten aan de Staatstatie 
te Leuven, en rijdt tot aan de Staatstatie te 
Heverlée op 5 minuten afstand van het klooster.

Bedienden van den Boerenbond zullen aan de 
statie te Leuven zijn om den weg te wijzen ; 
men zal ze erkennen aan een rood-witten 
armband.

’s Namiddags zal een bijzondere tram ten
3 ure 40 aan de statie te Leuven aankomen, 
zoodat de deelneemsters aldaar den trein kun
nen hebben rond 4 ure.

STADSNIEUW S.
Door onvoorziene omstandigheden moet de 

poll van den Katholieken Kiésbond afdeeling 
Burgers verschoven worden tot woensdag. — 
Elk lid van den Kiesbond zal bijtijds ten huize 
de noodige inlichtingen ontvangen en wordt 
dringend verzocht aan den poll deel te nemen. 
Niemand mag onverschillig blijven.

— Dinsdag achternoen te 5 u. in de Feest
zaal van de Congregatie groote vergadering 
voor al de Vrouwen-Kiezers. Geheel de Bur
gerij, kleine en groote, wordt er verwacht.
— Als de Vrouwen het willen, ze kunnen na 
korten tijd bovenkraaien.

Maandag laatst was er eene eerste voor
bereidende vergadering. Er waren maar 4 7  
Vrouwen-Kiezers aanwezig, maar Dinsdag zal 
de groote zaal bijna te klein zijn. Vrouwren, 
gij moet uwe lasten betalen lijk de mannen, 
gij moet uwe rechten hebben lijk de mannen.

Wordt lid van den Katholieken Kiesbond.

—  Verleden Zondag zijnde Paaschdag, heeft 
’t Congregatiemuziek na de hoogmis, E. H. Van- 
overschelde, bestuurder van S* Josephsgesticht, 
vereerd met eene sérénade. De E. H. De 
Baecker, onderpastoor en bestuurder der Congre
gatie, deed in eene korte en welgepaste aan
spraak de verdiensten uitschijnen van Eerw. 
Heer Vanoverschelde, die nu heden komt te 
ontvangen zijne benoeming als ridder der Leo
poldsorde. Muziekanten en raadsleden wierden 
op een lekker glas wijn en sigaar onthaald. 
E. H. Vanoverschelde drukt zijn genegenheid 
en verkleefdheid voor ’t muziek en bestuur 
uit in een mooi dichterstukje door hem ter 
dier gelegenheid gemaakt en welk zeer. wel
willend E. H De Baecker op ’t klavier begleide. 
Het verwekte eenen algemeenen bijval onder 
de muziekauten en genoodigden.

Draagt nog vele jaren in volle gezondheid 
uw eervolle onderscheiding. Was de wensch 
van al die daar waren.

De aanhouding van een inwoner van Iseghem 

door de gendarmerie van Kortrijk.

— Dees dagen kwam een persoon in de 
gendarmerie inlichtingen vragen nopens den 
miliciedienst. De bevelhebber ondervroeg hem 
en hij verklaarde te heeten Georges-Henri 
Desaer, schildersgast, geboren te Iseghem, den
14 Maart 1897. De boeken naziende, bestatigde 
de bevelhebber dat de kerel onlangs door het 
assisenhof vari West-Vlaanderen bij verstek 
veroordeeld geweest was uit hoofde van diefte 
met bezwarende omstandigheden, gepleegd in 
den nacht van 23 tot 24 ’ Juni 1916 te Rum
beke, -tot 15 jaar, dwangarbeid. Het is dèzelfde 
kerel die verleden jaar, tijdens zijn vervoer 
van ’t gevang van Gent naar het kabinet van den 
onderzoeksrechter, den vloer van het gevangen
karreken uitbrak, zich langs het gat op de 
straatsteenen liet glijden en alzoo de vlucht 
nam. Hij werd onmidelijk naar het gevang 
overgebracht.

—  De huisgezinnen van Werkende- en Eere- 
leden van Harmonie, Symphonie en Mandelkoor 
worden vriendelijk uitgenoodigd tot de

“ GEZELLIGE BIJEENKOMST,,
onder vorm van herhaling, in de JONGELINGEN 
CONGREGATIE, op DINSDAG 6 APRIL aanstaande, 
’s avonds van 8 tot 10 uren.

Geene plaatsen worden voorbehouden. Daarom 
wordt ieder verzocht op tijds te komen en zoo
veel mogelijk geen stoelen te verplaatsen. — Kin
ders worden niet aanveerd. —

— LANDBOUWVOORDRACHT op Zondag 3" April
om 3 ure namiddag in het GILDENHUIS.

Onderwerp : De teelt van beeten en suikerijen.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Palmire Horré, dv. Constantin en Helena 
Beernaert. — Marcel Nuyttens, zv. Remi en 
Madeleine Kerckhof. — Raphael Lannoo, zv. 
Joseph en Maria Debrabandere. —  Noël Al- 
losserie, zv. Eduard en van Elisa Vynckier,

« Vader, zooals hij stierf, zoo ook kan ik sterven.

« Emilius, gij verplettert m j het hert ; gij mijn 
eenige zoon, mijn geliefd kind, de hoop mijner 
oude dagen, dó afstammeling van een geslacht 
helden, gij, gij een Christen ! Gij schande op 
mijnen naam werpen, mijne oude dagen verbit
teren ! 1 weet gij, wreede jongen, dat gij uwe 
moeder dooden zult, uwe moeder die u zoo zeer 
bemint ? O ! dat zult gij niet doen ; gij waart 
immer een goede zoon ; kom zeg alles aan den 
Legatus-, hij zal het zwijgen om mijnentwil, en 
alles zal vergeven zijn ; nooit meer zullen wij 
er nog gewag van maken, neen, zejfs nooit 
meer van spreken.»

«Vader, » antwoordde Emilius, maar hij kon niet 
meer spreken : hij viel neder op het gras, en 
snikte als om zijn hert te breken. Het scheen 
een troost voor den ongelukkigen vader, en hij 
wachtte totdat de zielsfoltering van zijnen zoon 
wat zou bedaard zijn. Dan sprak hij met eene 
zoete stem tot den jongeling :

« Kom, Emilius ! en zeg den Legatus alles r * 
kom terstond, en maak een einde aan deze smert.» J

«V ader,»  stamelde hij, « alle moeite is nuf1’ 
teloos ; ik kan mijn geloof niet verloochenen : 
dien nacht werd ik gedoopt ; de Heilige Mysteriën 
werden mij be end gemaakt ; neen, tk kan mij
nen Heer en God niet verloochenen. O vadf.r! 
spaar mij deze foltering ; zij is erger dan Jie  
dood ; laat den Legatus doen wat hij wil,, ar 
vervloek mij niet, mijn vader ! » xÿ,

Zij zwegen eene lange wijl, totdat Cornelius 
eenigszins herstel I was. Dan nam hij zijnen z^on 
bij de hand, en leidde hem tot aan den boord 
van het woud, op den rand van een oogen heuvel.

« Emilius, «zeide hij, « gij zijt mijn eigenzoon ; 
ik kan-u aan eene schandelijke dood niet over

leveren, maar i t kan u ook niet onder mijn dak 
herbergen ; ik kan dé wetten van mijn land 
niet breken, want ik ben Romein : gij moet nu 
kiezen : uw huis, uwe moeder, uwe zuster, 
uwen vader verlaten, uwe kans in de wereld 
zoeken onder een valschen naam, opdat wij 
nooit mogen hooren van het lot, aan hetwelk 
gij als Christen niet lang ontsnappen kunt ; — de 
woning uwer jongelingsjaren verlaten, alsmede 
uwe ellendige en van hun kind beroofde ouders, 
om als landlooper, rond te dwalen ; ofwel gij 
moet een besluit nemen van alles aan den Legatus 
te zeggen. »

« Vad^r, ik kan het niet helpen, —  ik moet 
gaan ; laat mij moeder toch eens zien ! »

« Neen ; indien gij gaan moet, beter is het 
haar nooit meer te zien ; gii zoudt haar hert bre
ken gelijk gij nu het mijne breekt. O ! haddet 
gij nooit geleefd, beter dan ons deze pijn aan 
te doen ! En morgen wanneer gij vook de eerste 
maal moest gekleed gaan als een man, waar 
za> ik mijn hoofd verbergen? Hoe zal ik dit 
droevig nieuws aan mijne vrienden melden ?
O Emilius, mijn zoon ! erbarm u over mij ! » 

De jongeling antwoordde -niet, maar sloeg zijne 
, armen om den hals van zijnen vader, en kuste 
hem en herkuste hem. Zij mengelden een tijd 
lang hunne tranen, totdat eindelijk Cornelius, de 
armen van zijnen zoon van zich afsloeg en uitriep : 

« Kies, Emilius ! O kies ! »
« Vader ik moet gaan. »
« Weg dan, red u ! » antwoordde hij. « Eilaas ! 

ik heb geenen zoon meer ; nooit meer zullen 
wij malkander nog zien ! Ga, wreede jongen; 
ik kan u niet vervloeken ; verschuil u gelijk 
gij het best kunt onder uwe nieuwe vrienden ; 
uws vaders vervloeking valle op hen zoo niet op u.

Wordt voortgezet.



STERFGEVALLEN :
Miralda Bourgeois, bottienstekster, 34 1/2 j., 

echt. Joseph Mad lens. — Octavie Canniere, 
zb. 67 j. vrouw Petrus Houtho'ofd. — Theresia 
Deblauwe huisii 70 j. wed’ Adolf Letens. 

HUWELIJKEN :
Alphonse Decointnere, rond venter, 27 j. en 

Julia Declercq, weefster 23 j. — Daniel Saelen, 
onderwijzer, 24 j. en Rachelle Vandekerckhove, 
zb. 25 j. —  Leo Naert, caoutchoiibew. 28 j. 
en Rachel Dewulf, bottienstekster, 33 j — 
Arseen Vanneste, vlasbew. 25 j. en Germana 
Duyck, zb. 21 j. — Omaars Van Eeckhoutte, 
smidsgast, 27j. en Coècilia Dejonckheere, spoelster, 
30 j .

EMELGHEM.

GEBOORTEN :
Camiel Vanleonhove, zv. Jerome, Vijf wegen.

— Roger Decock, zv. Gyriel, Dam — Eugenia 
Billiet, dv. Odile, Plaats. — Gustaaf Vander- 
heere, zv. Cyriel, Liester. — Martha Windels, 
dv. Prosper en Marguerite Hendricks, Dam. — 
Achiel Pattyn, zv Laurent en Leontine Pan- 
nekouke, Marelputen. —  Marguertha Vande
kerckhove, dv. Maurice en Marie Maes, Tinne- 
potstraat.

STERFGEVALLEN :
Maria Seynaeve, z. b oud. 29 j. dv. Charles 

en Ida Olevier. — François Dendauw, z. b. 
oud 75 j. zv. Frederic en Marie Louise Opsomer, 
Plaats. —  Silvinus Depoorter, z. b. oud 55 j. 
zv. August en Rosalia Verstraete, Plaats. — 
Romanie Beernaert, dienstmeid, oud 62 j. 
gehuisvest te Auderlecht, dv. Bruno en Maria 
Nuyttens. ___________________________________

GEVRAAGD goeden snijder voor schoenmakerij. 
Goed op de hoogte van zijn stiel voor het snijden 
van maten ; loon 3 fr. per uur. Zich te wenden 
bij D. Vanderbist, 8, Lombaardstraat, Brussel,
alsook voor verdere inlichtingen te Iseghem, Ameye- 
straat, 33.

B E K E N D M A K IN G .

STAD ISEGHEM.

Plaats van Onderwijzer in de Stadschool — 
Wettelijke jaarwedde — Aanvragen in te zenden bij 
het Gemeentebestuur tegen 10 April 1921.

B E R IC H T .
De aanvaardingsexamens voor liet eerste studiejaar 

dar lagere normale scholen voor onderwijzers, gevestigd 
te Gent, Lier, Bargert, Nijvel, Verviers, Couvin- Hoei 
en Virton, en der lagere normale scholen voor on
derwijzeressen, gevestigd te Brugge, Luik, Doornik. 
Andenne, Aerlen, Brussel (Berkendaelstraat) en Laeken, 
zullen in de tweede helft der maand Juni aanstaande 
plaats hebben.

De personen die verlangen geroepen te worden tot 
het aanvaardingsexamens m een der voormelde gestichten, 
moeten nunna aanvraag voor 1 L92L indienen. De
aanvragen inoaten duidelijk op^even in welk gesticht 
de verzoekers verlangen te treden en in dubbel gezonden 
worden op ongezegeld papier aan den (iouvernaur der 
Provincie waar de belanghebbenden hunne huisvesting 
hebben.

De aanvragen moeten vergezeld gaan van :
1) Ean uittreksel van de geboortaakt de3 verzoekers ;
2) Een getuigschrift van goed gedrag en zeden, af te 

leveren door het bestuur der gemeente waar de ver
zoeker woont ;

3) Een getuigschrift bestätigende dat de verzoeker

fevaccineerd is of de pokken ziekte gehad beeft en dat 
ij van kloeke gesteltenis is.
4) E-m wettige gemaakte verklaring waardoor de 

verzoeker de verbintenis aangaat zich gedurende drie 
jaren na het verlaten der normale school aan de be
schikking van het Staatsbestuur te houden om eene 
bediening in het openbaar onderwijs te vervullen.

Indien de verzoeker minderjarig is moet hij, bovendien 
eene verklaring van zijnen vader of zijnen voogd over
leggen hem tot het sluiten dezer verbintenis machtigende.

De verscheidene bovengemelde stuks moeten in het 
jaar 1921 afgeleverd zijn.

Het uittreksel van den geboorteakt e(l het getuig
schrift van goad gedrag en zeden moeten op zegel op
gesteld zijn (Wet op den zegel van 25 Maart 1891 )

Daar de schoolwet van 1914-1919 niet algemeen is 
kunnen toegepast worden noch haar volle uitwerksel 
krijgen voor wat de uitvoering van het leerplan
in de lagere scholen aangaat zal- het examen over
de vakken loopan in art 4 der wet van 15 September 
1895, vermeld, alsook over een tweede niet verplichte 
taal (volgens de noodwendigheden der localiteiten, de 
vlaamsche, duitsche of fransche). De verzoekers zullen 
tot dit examen geroepen worden door het hoofd van, 
het gesticht.

De verzoekers zullen ten minste 15 jaren oud moeten 
zijn op 31 December 1921 en op denzelfden datum de 
22 jaren niet te boven gaan, geene ontslaging van
ouderdom zal kunnen verleend worden.

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

O N S  G I L D E N H  U I S

Zondag 10 April, zal de Tooneel- en Zanggilde 
« LEO X III » het grootste Vaderlandsch drama 
opvoeren :

O N D ER  DB V L A G  V E R LO O F D
Groote tooneelschikkingen — Kooren en Vader- 

landsche liederen begeleid door de Harmonie. — 
Verheerlijkking van ’t Belgisch leger.

De opbrengst van dit avondfeest is ten voordeele 
van de Eere Communie kan ten, oorlogswezen van 
Iseghem.

N. B In den loop van de maand Mei, zullen de
« LUSTIGE VRIENDEN » van stad, het beroemd
drama uitvoeren “  G E B R O K E N  L E V E N  
van Dokter Jules Gits Ook ten voordeelö^te^Eere 
Communiekanten.

Plaatsbewijzen zijn te bekomen bij J . Strobbe.

Voorbehouden 5 fr., Ie pl. 3 fr., 2e pl. 2 fr , 
3° pl. 1 fr. ; alsook in de zaal, den dag der op
voering van 11 tot 12 ure.

R < 5  G E R  A M  E Y E
H A N D £L S iN 3 É N I£U R ,

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

E X P E R T - C O M P T A B L E
(A C CO U N T A N T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzonJere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

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

TIJD IS GELD... en... MEM MOET HET 
IJZER SMEDEN TERWIJL HET HEET IS.. 
Behoudt dus geen geld in huis. laat het vruchten 
afwerpen en vraagt het weer, indien gij het noodig 
hebt. Daarom wendt U in alle vertrouwen tot 
onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen 
zullen geven.

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

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

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

i\ntw3rpen’s Souw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij 

Kapitial : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-iVlulier 
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.

M A R K T P R IJZ E N .

KORTRIJK 28jMaart — Haver, 57.50 tot 65 
peerdeboonen, 70 tot 75 ; aardappelen, 25 à 30 
Boter 14.50 à 15 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,31 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijuzaadolie, 180 tot 
185 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 90 tot
00 I; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
83; sodanitraat, 113 ; ammoniak, 109-000.
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 15 tot 20; strooi, 9 tot 10.

Markt van Iseghem. — 2 April 1921. 
Boter de kilo 14 à 14,50 fr. — Eieren 0.35 c.

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN

R a y m o n d  M A E S
M a r k t s t r a a t , 4 4 ,  I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIR&
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

.FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

=  P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Werklieden en Burgers 
Wit en schildert uw huis

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

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

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

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
SCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, 6 , alsook Meu- 
belpapier, enz. E lk  zeg het voort.

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

Groote ' hoeveelheden sperre persen en eiken 
staken te koop Zich te wenden bij J. DELSART, 
Houthandelaar, Watermael bij Brussel.

Om uit onverdeeldheid te treden.

O P E N B A R E  V ERK O O PIN G
vanW O O N H U I Z E N

gelegen

te IS E G H E M , Becelaershof.

De Notarissen L e  C o r b e s i e r  te Iseghem; 
V a n d e m o o r t e l e  te Iseghem en G r lo .  
r i e  te Eyne, zullen, met de pleegvormen der wet 
van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen, de volgende 
goederen :

STAD ISEGHEM.

I.5 WOONHUIZEN met LAND, groot 7 a. 04 ca. 0094, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1029a, 
1032, 1033, 1035, 1039 en deel 1038b.

Gebruikt mits 40 fr. te maande.

II. Een WOONHUIS met LAND, groot 2 a 52 ca. 567, 
gekend pp het kadaster Sektie D, nummers 1028a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 8.50 fr. te maande.

III. Een WOONHUIS metLAND, groot 2 a. 58 ca. 177, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1027a 
en deel 1038b.

Gebruikt mits 8 50 fr. te maande.

IV. Een WOONHUIS met LA.ND, groot3 a. 28oa. 2875, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1026a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

V. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a, 49 ca. 6438, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 10i8h en deel 1038

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VI. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING,

Êroot 1 a. 48 ca. 7518, gekend op het kadaster Sektie 
nummers 1038d en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VII. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING,

êroot 1 a. 53 ca. 7798, gekend op het kadaster Sektie 
', nummers 1038e en deel 1038.
Gebruikt mits 13 fr. te maande.
V III. Ean HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 

groot I a. 55 ca 0671, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038f en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr te maande.

IX. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 43 ca. 0338, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038g en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

X. BOUWGROND, groot 2 a 07 ca. 6758, gekend 
op. hei kadaster Sektie D. deel van nr. 1038b.

XI BOUWGROND, groot 1 a 94 ca. 391, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XII. BOUWGROND, groot 1 a. 81 ca. 0764, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XIII. BOUWGROND, groot 1 a. 86 ca 23-38, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XIV. BOUWGROND, groot 2 a. 25 ca. 175, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel vvan nr. 1038b.

1/2 010 Instelpremie. — Recht van samenvoegen.

Zitdagen :

INSTEL : Dinsdag den jl2 April, 1921,
OVERSLAG : Dinsdag den 26 April 1921, telkens

om 3 ure stipt namiddag, in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht, “ In  den Hert „, Marktstraat, te Iseghem.

T E 2  K O O P ^ p e r  occasie een'BUIZE 
STOOF in goeden staat en een COMMODE in 
eikenhout, aan voordeelige prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.

MEN VRAAGT huis of grond te koopen goed 

gelegen. Voordeelige prijs. Aanbieding ten 

bureele van ’t blad Mr JAK.

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
ingemaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

EENE GOEDE VOORZORG ’t is van altijd eene 
doos M0N0P0EDERS in huis te hebben, want het 
is een onfeilbaar geneesmiddel tegen Hoofd- en 
Scheele Hoofdpijn, Zenuwlijden, Bazende tandpijn, 
Bhumatiek of Grippé. Te koop in doozen van
1.75 fr. en 3.00 fr. Iseghem, bij de Apothekers 
Wyffels, Verhamme, Laleman en in alle Apotheken.

Studie van den Notaris BAERT te MEULEBEKE. 

U it ter hand te koopen

Veel en welbeloveni H0FSTED3KSN
wel geschikt voor handel 

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

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  
van

Nieuwe Stoom Borstelfabriek 
te ISEGHEM, Rousselarestr.

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

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

Gebruikt door M. Fr. K lin c k e m a l l ie .  — Hand
slag met de geldtelling.

Ingesteld met 1000 fr. — Prezij 26.100 fr.

Studie van den Notaris VAN DE M00RTELE 
te Iseghem.

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  

van drie

WERKMA NS- WONINGEN
gelegen te IS E G rH E M L .

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

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

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

1/2 O/O Instelpenning — Samenvoeging.

Zitting' :
OVERSLAG : Vrijdag 15 April 1921.

om 3 ure, zeer stipt, in het Vbede<jerecht te Iseghem.

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

van eenH A IS T D E L S H U IS
gelegen te

ISEGHEM, Mandelstraat, 8
De Notaris B o s s a s r - t  verblijvende te Kor

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

STAD ISEGHEM.

Eon WOONHUIS met afhang eri 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 den eigenaar Charles Depovere.
Gebruik met geldtelling.
OVERSLAG : Vrijdag 8 April 1921 om 3 uren 

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

Hofsteden en Landerijen
te Ingelmunster, Emelghem en Heule.

De Notaris MEULDERS, te Ingelmunster, zal 
met tusschenkomst van de Notarissen D I  WAE- 
GHENAERE te Nederbrakel en DE D0NCKER te
Brussel, openbaar verkoopen op het Vredegerecht 
te Iseghem met instelpremie.

GEMEENTE INGELMUNSTR : Schoone HOF
STEDE en landerijen en bouwgronden, samen 12 
hectaren 95 aren 75 centiaren. — In pacht b j  
Mme We Van Zieleghem

GEMEENTEN INGELMUNSTERen EMELGHEM : 
Schoone HOFSTEDE en landerijen, samen 21 hectaren 
24 aren 66 centiaren. In pacht bij M Van Ackere :

GEMEENTE HEULE : Schoone HOFSTEDE, en 
landerijen, samen 34 hectaren 68 aren 62 centiaren. 
In pacht bij M. Foulon.

Men zie de plakbrieven.

TOEWIJS : Vrijdag 15 April 1921, op het
Vredegerecht te Iseghem om 1 ure.

Voorwaarden en plans ter studie van Notarissen 
De Wagenaere te Nederbrakel en De Doncker, 16 
Naamschestraat.

N000 ZOEKT TROOST

STAD ISEGHEM

Rousselarestraat, 30

Dr DELACROIX

& Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten,Heelkundige tandbewerking. Herstellen van gebitten, enz.

GR É D IT  F O N C I E R  D’ B N l / E H S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze M aatschappij — K ap itaa l 6 0 0 0 .0 0 0

Spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 O/o. 4.25 O/o en 4.50 O/o, vrij van lasten
D E P O T R B K E N IN G E N  A A N  Z E E R  V O O RD EEL IG E  V O O RW A A RD EN  

Rekeningen op zicht fr. 3.50 °/0 — Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %
— Alles vrii van bankloon. —

AANKOOP en VERKOOP van Franscli, üiigelsch ea Aimritainscb Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E I e  Iseghem. 

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



X J it  t e r  h a n d ,  t e  k o o p
een schoon zeer goed en sterk

WOONHUIS met POORT
gelegen

te EMELGHEM, op de Plaats nr 36
voorheen bewoond door H ectok VERVACKE, thans 
ongebruikt en seffens ten dienste van den kooper.

Creûit Foncier dó Beliip
(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

Hypotheekieeningen ZZTÀri"Zkf%nZ
voorafgaandelijkß kosten om het koopeu van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

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

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

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

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

Z j mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaderä 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zieh 
wenden tot den heer OM®!! SAS35T, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

J. Vmiliindeghent-Beliaeg'lie
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

Ujnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H. D  B. 

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

Henri faiirteflii-Lapire
KASTEELSTRAAT, 10 

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

Extra Stout en Jannekens bier
van de HoM bronw irij SB & roate  Calleüaiit, Wieze

- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurenlie.

MEKAN1EKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach vaa MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P j E D IG E  E N  TROU W E B E D IE N IN G .  

In 't groot en in ’t klein

bii

Alex. Roose-Vuylsteke
D £  P È L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,  l O r p u r M
recht over St Hiloniuskerk ’

Xe koop als nieuw 2 electrieke 
Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 volts, 5 
paarden, 1200 toeren. Compleet gewaarborgd 
fr. 2500 ieder.

Zich te wenden Trapstraat, 18, So tt’eghem.

Ç n ik p h n n l DEMEERE, Kortrijk, Conscience- 
• straat, 50, voor juffers, Heropening

der snijlessen 13 April, Vraagt inlichtingen.

APOTHEEK-DROGERIJ

F L O R E N T

ü a l e m a n - G h e k i e r e
BRUGSTRAAT, 2 IC f rUP fV I(Rechtover de Gendarmerie) I O t  U n  u Ifl •

ALLERHANDE

ßioneii- ea Büitenlaadsche Specialiteiten
Cliemiselie Produkten

DROGER IJ-  EN T O ILET A RT IK ELEN .

Herstellen van Pianos
en akkoordstetlen derzelfde.

De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor
den bij da?e bericht, dit alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in
volle vertrouwen kan gedaan worden door

GU ST A F DEO-EZELLE & Cie 
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

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

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.

G R O O T E N  A F S L A G  ! !

f
Gentstraat, 4  1, ISE  J  HEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

T E  K O O F »

bij de firma D. Decoene & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goéden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
i 4, Iseghem.

H u is “  Xn den Fortior ,,

We B0STYN-DEP00RTER
Zegeplaats, 17, ISEGHEM 

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE

Groote keus van B1SCUITEN en CHOCOLADE

Alle artikelen voor kinderkweek zooals : tuitjes, 
zeeverdoeken, caoutchou, vellen voor wiegen, enz.

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A .lles aan voordeeliffe p r i jz e n .

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, IS E G H E M .

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

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

Den lieer TRIM 

(volgens een foto)

S c h e r p e  r h e u m a t is c i ie  p i j l e n
O]) zeven tigjarigen ouderdom genezen
Oj) ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
h erfgevallen dan bijna al de andere 
v.k-kten. Vele personen worden lievig 
f;i kwald door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend liet bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Briglitziekte (eiwit- 
verlies).

I)e jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn in den rug gewaarwordt, 
niet hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte
0]> de blaas.

Het .moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in lendenziekten genoten 
heeft, is : do pillen De Witt voor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.’

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

» Ik ben gaswerker aan de spoor- 
wegcn'en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen
1)e Witt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren liad ik

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

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

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

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

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

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

De pillen De Witt, voor lenden en 
ld aas, worden in alle apotheken iu

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

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

E.-C. 1 e Witt et C", 22, rua de la 
Glacière, Uruxelles.

Ti Verkrijgen te ISBïHEM. VERH\M\1S, 1-3, Marktstraat, WYFFELS, ü>3, 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 liet gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezens glazati ea alle verscnillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, eu waarvan da prijzen buiten alle concnrentieên 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 fijna «nontureu 6 en 7 fr. GËÜNE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoone?« 'keus juinallen, longues-vue3, barometers en kunstoagen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, badeu en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Njordstraat, Rousselare.
Er is altijd aan oogmaastar tan ladar beschikking.

met

HUIS

D. SCHEL0EMÄN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN 0t PLASTRON.
Marktstraat, 4 4 :, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

D E  LA A T ST E  M O D E L L E N

en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN!

Specialiteit van Plastrons -

W itte  e n  F a n ta s ie  H em d en  
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. er.z. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

jlk gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Micfeel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 5 5 , ISEGHEM

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak

aan zeer voordeelige prijzen 

Verloop in 't groot en in ’t klein.

IN  DE  G O U D EN  P L U IM

Cyrille Siniin-ïaniomele
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- ea 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, (54, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — I?ale-ale.
Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

1PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Bbulez, Seeperstraat, 3, te Emelghem.

Broedeieren van uitgelezen zui
ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jean 
BOURGEOIS, 07, Vijfwegstraat, Emelghem.

TE KOOF»

Machien om tabak te snijden met 5 messen erbij, 
bij Achiel DEGEZELLE-VYNCKE, Rousselarestr. 
Iseghem.

Doctor H. Van Quaethem 
Speoialiteit vai Tandeij en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 1.2 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

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 S L ^C H  VAN M EU BELS, 

het INSTELLEN en PLAAT SEN  van 
SC H O O N E  W IN K ELU IT 3T ALLIN GEN  

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


