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O v e P  Japa f).
De Japaneesche Kroonprins Hiro Hito doet 

eene reis in Europa en kwam ook met al de 
pracht die de Japoneezen behoort, hier een 
bezoek doen te Brussel en aan onze Konink

lijke Familie.

Dat bezoek van den Japanschen Kroonprins 
heeft aller aandacht • gevestigd op zijn land.

De Japanners hebben veel gelijkenis in aard 
en in uiterlijk met de Chineezen maar staan 
er ver boven in opzicht van beschaving. Van 
al de Aziatische volkeren is het Japaansche 

het verstandigste.

Japan deed in korten tijd een ongehoorden 
vooruitgang. Inderdaad een halve eeuw geleden 
was Japan nog geheel afgezonderd van ge
meenschap met het overige der beschaafde 
wereld. De opvolgende regeeringen hadden hard
nekkig alle pogingen der andere mogendheden 
tot het aanknoQpen van betrekkingen verijdeld. 
In 1851 werd tusschen Japan en de Vereenigde 
Staten het eerste handelsverdrag gesloten, dat 
weldra gevolgd werd door een verdrag met 
Holland, en ook met Frankrijk.

Tot dan toe hadden ze van de Europeesche 
beschaving, van handel en kunst en onder
wijs niets gezien en weinig gehoord. Ze bleven 
afgezonderd op hunne eilanden en verstoken 
van de beschaving die het christendom sedert 
bijna 19 eeuwen aan Europa geschonken had.

Japan, werd sedert eeuwen genoemd het land 
van den zonopgang. En van zoohaast het in 
aanraking kwam met, andere volken was er 
waarlijk een zonopgang. De Japanezen hebben 
een buitengewoon talent om alles eigenste maken 
wat ze zien in opzicht van handel en kunst. 
In weinig tijds hadden zij de Europeesche 
beschaving zoodanig aangenomen dat ze bijna 
op gelijken voet stonden met de Europeanen. 
Dat was alzoo voor den handel maar het 
kwam nog veel meer uit in het oorlogvoeren. 
In 1904 moest Rusland het onderspit delven, 
en Japan kreeg een leger en eene vloot zoo
danig goed gedrild en uitgerust dat vele Staten 
benauwd wierden van Japan.

’t Schijnt toch wel dat die groote vooruit
gang niet op vasten grond steunt, omdeswille 
dat hij te rap gaat en alzoo de vruchten slacht 
die in broeikassen gekweekt zijn, en de nieuwe 
rijken die wel groot doen maar tóch altijd 
hunnen vroegeren stand verraden door hunne 

manieren.
Het is onbetwistbaar dat hun algemeene be

schaving nog ver ten achteren staat. De oor
zaak hiervan ligt in de dwaalleeringen en de 
valsche godsdiensten die daar bestaan bij het 

volk.

In 1519 lanide op de eilandkust Franciscus 
Xaverius, de groote apostel van het Oosten, 
Door zijn onverpoosd werken nam het Evan
gelie zulke uitbreiding dat reeds in 1581 meer 
$an 200 kerken en meer dan honderd vijfiig 
duizend christenen waren. M aa r in de l7 s eeuw 
braken de vervolgingen uit en in 1638 werd 
het christendom op doodstraf verboden ! Slechts 
in de negentiende eeuw konden er weerom ka
tholieke zendelingen het beschavingswerk her
nemen, dat nog altijd wordt tegeilgekant door 
den aard en de oude gebruiken van het volk. 
’t Is overal hetzelfde. Laat het Christendom 
weg uit Europa, en er is niets anders dan 
willekeur en drift en slavernij.

De geschiedenis van Japan klimt op tot GOO 
jaar voor Christus geboorte en sedertdien re
geerde altijd voort de familie waarin deze 
kroonprins een afstammeling is en de 124® 
tyikado of keizer zal zijn.

Onzen Congo in gevaar.
Wij lazen onlangs eene verschenen studie 

in dewelke de schrijver de aandacht roept op 
het gevaar dat onze kolonie loopt vroeg of 
laat door eene vreemde natie ingepalmd te 

worden.

W ij laten hieronder een uitgebreid overzicht 
van bedoelde studie volgen waaruit men kan 
afleiden dat zooals altijd in dergelijke gevallen, 
de ekonomische belangen ook hier oorzaak zouden 
worden van politieke verwikkelingen.

In <s Nova et Veteia » begint een luitenaut- 
kolonol een studie over « indringing van vreem
delingen en vreemd kapitaal in onzen Congo »

Congo is overriji aan olieachtige produkten. 
Indien door den Staat niet inbegrepen wordt 
zal weldra alleen de Société des Huileries du 
Congo Belge over deze. produkten beschikken. 
Van deze vennootschap, welke gesticht werd 
met een kapitaal van 30 miljoen, bezit de En- 
gelsche familie Lever, — aan wie de vermaarde 
zeepfabrieken te Port-Sunlight toebehooren, —

aandeelen voor een bedrag van 28 miljoen ; 
andere Engelschen en eenige Amerikanen hebben 
aandeelen ten beloope van anderhalf miljoen. 
De rest is in handenfj van Fransche en Belgen, 
zoowat een zestiestigste ervan ! Daarenboven 
zijn van de 160 agenten van bovengenoemde 
vennootschappen meer dan de helft Engelschen, 
ofschoon zuls in strijd is met de overeenkomst 
van 21 Februari 1921.

Het bestuur is volslagen Engalsch.

Ook de uitgestrektheid en de voorwaarden 
van de concessie zouden menig Belg verrassen. 
De duizende hectaren werden verhuurd tot
31 December 1941 tegen fr. 0,25 de hectare. 
Na dien datum wordt dit uitgestrekt, deel van 
Congo eigendom van M.VI. Lever mits betaling 
van 0,25 fr. rente.

In Katanga, waar de rijkste koper'e Idingen 
van de wereld ligden, is het even slecht gesteld. 
De onder-v'oorzitter van de Union Minière is 
M. R. Williams de vriend van Cecil Rhodes. 
Einde 1918 had de Union Minière 117 miilioen 
fr. winst behaald.

Van de 147 miljoen ton opgedolven koper 
zijn er 98 miljoen ton verkocht geworden aan 
Groot-Brittarde. Ook de exploitatie van de tin
mijnen te Bresnnga . geschiedt door de Union 
Minière. Ook in de Rodesia-Katanga Railway 
steekt hoofdzakelijk Engelsch kapitaal. Tot dezen 
spoorweg behooren de mijnen te Kasanski en 
de steenkoolmijnen te Luano.

Niet zonder een bijbedoeling werd te Elisabeth- 
s.tad een bijkantoor gevestigd van de aller- 
machtstigste Standard Bank of South-Africa.

De handel in Congo berust grootendeels in 
handen der Britten. Grieken, Levantijnen, Por- 
tugeezen, Joden, tot Hindoe’s toe. Vooral in 
Katanga.

De blanke bevolking bestaat grootendeels uit 
Engelschen. Te Elisabethstad zijn er meer Britten 
dan andere blanken. De Britten hebben er 
een blad « The Katanga Reuter Daily » Aan 
Belgische Koloniale ambtenaren is medewer
king aan een blad, op straf van afzetting ver
boden.

Overal elders is de verhouding even in het 
nadeel der Belgen. Van de 6266 Europeers 
welke Congo einde 1918 telde, zijn er slechts 
326 > Belgen, onder wie 2433 ambtenaren. ïn 
de vrije beroepen waren er bijgevolg 3003 
vreemdelingen tegen 825 Belgen.

Waarom wordt de uitwijkelingenbeweging 
uit België wel naar Canada en de Vereenigde 
Staten en niet naar Congo afgeleid ?

Aan den aanleg van spoorwegen werken de 
Britten niet minder koortsachtig. Deze spoor
wegen zijn derwijze aangelegd, dat het vervoer 
van onze kolonie omnogelijk beterkoop zal 
kunnen, geschieden, Deze spoorwegen verbinden 
het ver afgelegen binnenland met de thans 
zeer druk bezochte havens als Monbassa, Dar- 
es-Salem, Beira, Lobito en Benguella,

Britsch kapitaal steekt niet alleen in handels
ondernemingen, in mijnen en spoorwegen. Ook 
kulr.ureel wordt Congö bewerkt door de pro- 
testansche missiën, welke overal het ontzag 
voor Groot-Britr.anië’s macht en aanzien be
vorderen met volle beurs. Daarentegen krijgt 
de missie- van Mgr. Roelens met zijn 70 me
dewerkers jaarlijks 40.000 fr. van ons minis
terie van Koloniën. Vooral in Katanga en 
Opper-Luapala, leggen de protestansche missiën 
veel ijver aan den dag.

Daarenboven heeft zich in de jongste tijden 
in Katanga een zwerm aventuriers uit Rodesië 
eu de Kaap nedergelaten. zoodat men er een 
staatsgreep vreest in den aard van dien van 
Jameson. Onlangs hebben de Belgische over
heden een gevaarlijken stokebrand uit Zuid? 
Afrika, zekeren Brown, over de grens moeten 
zetten. Mochten er onlusten uir.barsten en de 
aldaar gevestigde Britsche onderdanen Groot- 
Brittanie’s hulp inroepen, wat zou er dan ge
beuren ?

In Katanga loopeti er sedert eenigen tijd 
.onrustbarende geruchten over een gebiedsafstand 
aan Groot-Brittanie.

O n r u s t i g e  t i j d e n
Staatsminister Woeste schrijft in een Katho

liek tijdschrift :

Er wordt ten huidigen dage, langs alle kanten 
aangestuurd op eene algemeene omwenteling. 
De gedachte der « gelijkheid * wordt het 
dogma der moderne naties ; het eerst werd de 
burgerlijke gelijkheid verworven, de politieke 
gelijkheid volgt, en de massas worden reeds 
meer en meer, met de zucht naar de maat
schappelijke gelijkheid behebt.

In die hoogere vlucht der lagere standen, 
is voorzeker niet alles a f . te keuren of te be
treuren ; de lagere klassen hebben noodzakelijke

rechten, die hun langen tijd onrechtveerdig 
ontkend werden, en de eer dier ontvoogding, 
komt toe aan het Christendom. De mensch 
kan echter moeilijk binnen de juiste maat 
blijven, en, indien de al te hoig opgeworpen 
dijken moeten verlaagd worden, moeten zij 
daarom heel eu gansch worden gesloopt ?

Bestaan er geene plichten, benevens de rechten? 
Vereiseht het bestuur der maatschappij geene 
bijzondere eigenschappen, en eene ondervinding, 
wa-'.roD w-'inigen kunnen bogen ! Indien het 
wenschelijk is dat een zekere welstand aan 
alien bezorgd worde, blij 'c de verdeeling der 
rijkdommen, in zelfde verhouding voor iedereen 
geen utopie? B'grijot men nam dijk niet, dat 
verschillende voordeelen, noodzakelijk vastge
hecht zijn aan zekere maatschappelijke ambten, 
aan zekere groote openbare of private diensten?

Dat alles wor.it echter niet meer aanveerd,
d ) ir  de nam itig » zu the naar een beteren toe
stand, die meer en meer de werkende klassen 
beheerscht.

Waarom, zegt men, heeft deze of gene een 
genot dat mij ontzegd is ? -Waarom levert ons 
het ev:>a wel\ werk, geene even overvloedige 
vruchten op? Waarom bestaat er zulk een groot 
verschil tusschen de menschen, in opzicht van 
woning, kleederen, dagelijksche inkomsten, 
levensgenoegens, enz. enz.?

Zij die zoo spreken, oordeelen voorzeker 
slechts naar den schijn Zij zien meestal de 
lasten, de bekommernissen, de miskenningen 
en de angsten over ’t hoofd, die veelal het 
aandeel zijn der gelukkigen dezer wereld.

De eerste indrukken redeneeren echter meestal 
niet ; Tfj streeieli of kwetsen de gevoeligheid, 
en wanneer zij eenmaal de menschelijke ziel 
beheerschen, dan kennen zij noch paal noch 
perken meer.

Daar licht een zwaarwichtig vraagstuk, 
waarmeie de politiekers, gehoor gevende aan 
persoonlijke berekeningen, zich niet bekümmeren 
maar dat terecht dezen verontrust, die het wel 
meenen met het degelijk bestuur der staten 
en der maatschappij.

Niet dat de m-nnchheid ooit een zekeren 
graad van gezag of vrijheid ontberen kan 
Edoch, zoo dat element, in weerwil der om
standigheden, een noodzakelijk bestanddeel is, 
in den maatschapp«lijken staat, neemt het de 
mogelijkheid niet weg eener onstandvastigheid, 
die de wetten, de fortuinen en de werk voor
waarden aan dreigende schokken blootstelt

Welke remedie stelt men voor ? Hóe het 
evenwicht behouden tusschen de verschillende 
tegenover elkander staande belangen ? Hoe het 
privaat werk bescherm! en tezelfdertijd gewerkt 
aan de verwezenlijking der verheffing van de 
min begoede klassen ? Hoe verhinderen dat de 
driften, ten hoogste aangehitst, overslaan tot 
geweld iadige buitensporigheden ?

Vast overtuigd dat niets mag verwaarloosd 
worden om geleidelijk het lot der volkeren te 
verbeteren, aanzie ik als niet minder noodza
kelijk, dat bun vast de waarheid ingeplant 
worde, dat de verdeeling der klassen een feit 
is door de voorzienigheid daargesteld, dat die 
klassen verschillende noodwendigheden hebben, 
innig verbonden met hunne bestaansvoorwaar
den en dat de pogingen tot volledige gelijk
stelling een niet te verwezenlijken doel beoogen 
tal van gevaarvolle proefnemingen medebrengen, 
en ten slotte kunnen uitloopen op bittere ont
goochelingen en de verdwijning van allen 
duurzamen vretje.

Men keere en wende het vraagstuk ten allen 
kante, ik zie geene andere oplossing dan het 
bewust en beredeneerd aanvaarden van het 
goddelijk plan. De kwestie is gemakkelijk op 
te lossen, van het oogenblik dat men aanneemt 
dat God beveelt, en dat men buigt voor zijnen 
heiligen wil. Daar echter, waar de gedachte 
aan God verzwakt is, waar zij wordt betwist, 
bestreden en afgebroken, daar is no? slechts 
plaats voor de blindp drift der menschen. Dââr 
ligt het op heden ontkiemende kwaad, welker 
ontwikkeling erge en overvloedige rampen zou 
na zich slepen ».

V la k  in  z i jn  oog!
De Syndicale Kamer van granen en meelsoor

ten van Brussel, richtte een schrijven tot de 
Wetgeving, onderteekend door heer Delalou, 
zijn voorzitter. Daarin lezen wij :

« De bureelen, enz protesteeren tegen de 
partijdige manier, waarop de commissie van 
tarweaanschaffing hare taak vervult. Deze com
missie, welke aan hare vetbetaalde sinecure, 
houdt, heeft daartoe enkel zulke inrichtingen 
aangesproken, die ze weet haar voordeelig, of 
minstens onverschillig te zijn.

Het is begrijpelijk dat de cooperatief de 
groote molenaars, waarvan de leden aanzienlijke

winsten opstrijken zonder een duirisico, zonder 
wat ook van hun kapitaal te moeten aanwenden, 

niet zal opkomen tegen ’t bestaan van eene 
inrichting welke ’t manna in de brandkoffers 
harer aangeslotenen doet stroomen.

Om deze redenen, bedenkend dat de heer 
Minister van Geldwezen in zijne begrooting 
voor 192 i, een milliard 293 miilioen frank 
voor ’t ministerie van bevoorrading bestemt, 
willen wij heer Wauters bewijzen dat deze som 
eene teenemaal onnoodige uitgaaf daarstelt. 
Tot hiertoe wilde deze minister ons nog niet 
ontvangen Als ons deze eer te beurt valt, 
zullen wij hem aantoonen, dat de vrijheid, 
welke wij voor den graan- en meelhandel 
vragen, het brood met 25 centiemen zal doen 
afslaan, en daarenboven, een brood zal verstrekt 
worden van zuiver tarwe, terwijl er thans rogge, 
rijst en maïs onder het meel gemengd wordt.

Daarenboven waarborgen wij, dat wij niet 
enkel genoeg brood zullen verschaffen, maar 
dat de prijs nog afslaan moet Voor al deze 
redenen smeeken wij de heeren volksvertegen
woordigers en senators :

Ie Geen enkele nieuwe belasting meer te 
stemmen, zoolang de geldverkwistingen van het 
ministerie van Bevoorrading duren

2e Den minister van Geldwezen, het crediet 
van één milliard 290 miilioen te weigeren 
welk hij verzoekt voor de begrooting van de 
bevoorrading, crediet dat nutteloos is geworden 
en geene redenen van bestaan meer heeft.

Ruitenlandsch overzicht
Die lage is underverandert zeiden de duitschers 

tijdens den oorlog, en ’t is ook alzoo in d,e 
buitenlandsche politieke. Dat en wil niet zeggen 
dat de tijden rustig zijn, —  bij lange niet.

In Ierland is ’t nog altijd huizen in brande 
steken, vechten ten hoopwiart in, bloedvergieten 
en menschen doodschieten en doodsteken of op
hangen.

’ En kan maar geen vrede komen.
Engeland heeft toch entwat nieuws gevonden 

ze zouden Ierland op zijn naaste bij onafhanke
lijk laten, met eigen parlement, eigen bestier, 
enzoovoorts alleen. de vlootkwestie. ’t bezit van 
oorlogshavens en van eenige belangrijke draadlooze 
telegraafstalien zouden aan Engeland blijven.

Op die voor.vaarden zou er kunnen onderhandeld 
worden met afgezanten die geheel het Iersche 
volk vertegenwoordigen.

Zijn dat geen schoone voorstellen ?
Bij een eerste opzien ja, maar als ge op nader 

kijkt ze verliezen van hun schoonheid.
Immers Ierland bestaat uit twee deelen ; verre 

’t meeste is katholiek en anti-engelsch, een klein 
deel, ’t graafschap Ulster is anglicaaansch en 
engelschgeziml, en die twee deelen en kunnen 
malkander niet geluchten,

Als England wacht tot dat katholieken en Cal
vinisten overeenkomen ; ’t kan nog lange blijven 
duren eer de ruste komt in ’t ongelukkig Ierland.

Zulke voorstellen en zijn wezentlijk geen Voor
stellen en als. Lloyd Georges niets anders en 
weet hij zou evenwel niets zeggen. Doch zijne 
handelwijze verwondert ons niet.

De Politieke van Engeland
is immers de verdeeldheid van zijn tegenstrevers 
te baat nemen om heer en meester te spelen.

Zoo gaat het in Indie : Hindoes, Mahomedanen 
Parsis en zooveel andere volkeren voeren er strijd 
tegen malkander, England houdt hunne verdeeld
heden in ’t leven en bestiert geheel Indie,

Engeland heeft van den Volkenbond het man
daat gekregen onder andere over Palestina en 
Mesopotamie. In Palestina bevoordeeligt England 
de Joden, ’t gene ten zeerste mishaagt aan de 
Mahomedanen die daar ook in groot getal zijn. 
Om nu de Mahomedanen ook tevreden te stellen 
is er sprake een Mahomedaansch rijk te stichten 
in Mesopotamie ; men zou daar den beruehten 
Emir Feisul op den troon zetten die in Syrie 
nog al in den weg geloopen heeft. Zoo zouden 
Joden en Turken alle twee voldaan zijn.

Engeland en vraagt ondertusschen niet wat 
de kristenen daarvan peizen,

Turkye.
De grieken bereiden eenen nieuwen aanval op 

turken. Koning Constantijn is naar Smyna om de 
toebereidsels van bij te zien.

De' turken ook leggen aan om de Grieken uit 
Klein t\zie te jagen, en men zegt om ook de 
franschen uit Cilicie te verjagen.

Op hun eigen zijn ze een macht waarop te 
rekenen valt, en nog hebben zij een soorte van 
overeenkomst« met de Bolchevisten die een leger 
zenden om ze te helpen.

Men zegt dat een turksch-russisch leger op weg
is om niet alleen Frankrijk en Griekenland tê  
bedreigen, maar ook om op te rukken naar Qon-- 
stantinopel en de Dardanellen,



Turken en grieken en zijn dus nog niet moe- 
gevochten.

Frankrijk en Duitschland.
Duitsche en fransche ministers zijn neerslig aan 

’t bespreken hoe Duitschland zijne schuld zal 
betalen. Frankrijk dat eerst opperwaart uit. van 
geen duitsche waren noch werkvolk en wilde zou 
nu al genegen zijn om ook duitsche waren aan 
te nemen, en de duitschers t,e laten helpen in 
’t herstel der verwoeste streken.

De onderhandelingen rollen dus over de kwestie 
wat en ho3 en wanneer zal Duitschland leveren.

Frankrijk heeft weer zijne tolrechten opgeslagen, 
en dat bediedt weer de dood van eenige belgische 
nijverheden : ’t zijn nu de wapenfabrieken van Luik 
die er door lijden.

Eenen troost, als ’t volk geen werk meer en 
heelt ze mogen zich laten inschrijven in de Amitiés 
Françaises, ze kunnen daar in aangenaam ge
zelschap aangename avonden doorbrengen.

Duitschland
Fritz moet zijn wapens iudienan, en hij en doet 

het niet geerne. Moeten is dwang.

Beieren zelf dat weigerde zijne zivilwehren te 
ontwapenen heeft van Berlijn de complimenten ge
kregen dat ze niet te rap en kunnen zijn.

De beiersche minister heuge tegen jneuge be
gint ; maar’t is kwaadwilligheid bij ’k levere in zegt 
hij wat ik kan, maar ’k én krijge niet alles.

Ze zullen ’t hem wel anders leeren.

In Duitschland is de leger .vet gestemd die de 
gewapende macht op 100.000 man brengt.

Maar de duitschers zullen ’t wel weten te 
schaveelen dat ze toch een leger daarnevens hebben.

De mogendheden zullen moeten uit hunne oogen 
zien willen ze niet bedrogen worden.

Te Leipzig voor de rechtbank is de beul van 
Geeraardsbergen Ramdohr vrijgesproken.

Die schurk had nochtans genoeg op zijnen 
kerfstok om voor zijn leven in ’t drooge gesteken 
te zijn

Die rechtbank is een komedie.
Gaan de Franschen, de Engelschen en de Belgen 

daarmee content zijn ?
Van twee dingen een : als ze die processen niet 

serieus en doen ze zouden beter blauw blauw 
laten en er niet aan beginnen.

De diefstal vaa 471000 fr. te Brussel.
De aangehouden broeders Finet bekennen 

den diefstal en klagen een algemeenen bestuur

der van het Ministerie van Coloniën aan.

In de zaak van dezen aanzienlijken diefstal 
is er een donderslag gevallen, er is bekente
nis van de aangehouden broeders F., en door 
hunnen uitleg werden drie medeplichtigen zoo 
zwaar in de zaak betrokken dat zij reeds 
aangehouden werden en op hunne beurt schuld 
hebben bekend.

De zaak zit volgenderwijze ineen :
Elie Finet, rekenplichtige aan _e Banque du 

Congo, had, eenigen tijd voor den diefstal 
ontdekt werdt, 'zijn ontslag den bankbestuurder 
geboden, hij zegde voornemens te zijn een 
wisselagentschap op te richten. Toen de ont
vreemding echter vastgesteld, bood hij zijn 
patroon aan te blijven zoolang het onderzoek 
duurde. Hij meende aldus de deugnieterij kracht 
te geven en alle vermoedens af te weren. De 
bestüurder was hem feitelijk dankbaar over 
het voorstel, terwijl het bij den onderzoeks
rechter eer argwaan verwekte.

Eene bezwarende omstandigheid.

Want deze magistraat was niet werkeloos 
gebleven, en terwijl het enkwest oogenschijn- 
lijk vooral ging over de omstandigheden van 
den diefstal zelf, won heer de Landtsheere in
lichtingen in, nopens den finantieelen toestand 
der twee aangehoudene broeders

Aldus vernam hij, dat enkele dagen geleden 
deze verdachten verklaard hadden aan den 
beheerraad eener fabriek van Marcinelle, dat 
zij enkel voor twee duizend frank konden 
meedoen in eene uitschrijving van actiën waarop 
bedoelde fabriek hunne financieele medewerking 
had verzocht.

Maar tevens had het onderzoek uitgebracht 
dat zij kort daarop voor ruim 100 duizend 
frank titels hadden aangeschaft, in verschillende 
geldelijke inrichtingen.

Ondervraagd wie hun die 100.000 fr. bezorgde, 
gezien zij enkele dagen vroeger, slechts over 
2000 fr beschikten, bleef Elias Finet het 
antwoord schuldig en gaf hij door zijne hou- 
hing klaar genoeg te verstaan dat hij in de 
garens der wet verstikt zat.

Een oogenblik later, voelende dat er geen 
ontkomen meer te verhopen viel, barsste hij 
in tranen los, en bekende schuld

— Maar wij zijn alleen niet schuldig, heer 
rechter, vervolgde hij : ik en mijn broeder 
hebben twee naudiangers C... R ..., en V... 
H... Hij vervolgd :

—  De cheque werd uit een boekje gescheurd 
dat een onzer medeplichtigen C-, algemeen 
bestuurder bij het Ministerie van Coloniën, 
in zijn brandkoffer gesloten hield.

V... H ... bracht het naar de Congobank, 
van waar ik het met een inkasseerder naar 
mijn broer Alfred deed dragen, rekenplichtige 
bij de Banque d’Outremer.

De twee Banken doen heele dagen der
gelijke operaties De Congobank zendt checques 
aan de Banque d’Outremer, die in verwisseling 
een overdracht van fondsen deelt.

Maar mijn broeder deed geenerlei overdracht 
en na dat hij zijne taak had afgewerkt deelde 
hij de 475.000 fr. Heer V. H., kreeg voor 
zijn paart 250.000 frank waarvan hij een deel 
aan C en R. heeft besteld, wij kregen voor 
ons paart 225.000 frank.

Verdere bekentenissen.

Nadat de broer Alfred bekentenissen had 
gedaan, werden de aangeklaagde fonctionna- 
rissen van het Ministerie van Coloniën aan
gesproken.

Eerst toonden zij zich verontwaardigd en 
loochenden met de grootste onbeschaamdheid. 
Maar ze zongen een toontje lager toen ze de 
magistraat onder verpletterende bewijzen begroef.

Ai te sluw.
Gaston C., ton einde de zaken van het 

onderzoek in de war te sturen, had l*et inci

dent van den tweeden gestolen chèques op
geworpen.

Maar, toen het chequeboekje in kwestie 
nagezien werd, bevond men dat de vingerin
drukken die er op voorkwamen, juist deze 
waren van den achtbaren heer algemeenen be
stuurder van het Ministerie van Coloniën. Heer 
C., maakte sinds 11 jaar van het personeel 
der Coloniale ministeries -deel.

Over een paar weken werd hij als een 
! oneerlijk mensch gesignaleerd. Een eere-jury 

waschte den beklaagde lanrvit. Zou die jury 
nu geen bietje spijt voelen o/er haar oirdeel ?

Van de gestolen som zijn 225.000 fr. terug 
« gerecupereerd »

Nadere Bijzonderheden.

De drie aangehoudene "ambtenaars uit het 
ministerie van Coloniën zijn : heeren Collet, 
algemeen bestuurder ; X  , bestuurder, en zekeren 
Van Hooren, ondergeschikt ambtenaar. De 
laatste heeft het bedrag van den cheque ont
vangen en den buit gedeeld met de gebroeders 
Finet, de ontrouwe kassiers 

Eerst werd Van Hooren, de tusschenpersoon, 
ondervraagd. Hij bekende alles wat men hem 
zegde reeds te weten uit de bekentenissen der 
twee gebroers. Hij voegde erbij dat hij in 
het ministerie ontlasting gaf van de stukken,

I welke van de Banque du Congo kwamen, 
stukken onder welke zich het bordereel bevond, 
dat de betaling van den valschen cheque ver
meldde. Hij vernietigde dat stuk.

Hij betichte verder Collet de aanstoker te 
zijn van het bedrog.

Van Hooren beweerd door brieven, uit 
Londen op ’t Ministerie toegekomen, vernomen 
te hebben dat Collet belangrijKe terugbetalingen 
ontving op wisseloperaties, gedaan voor re
kening van het Ministerie van Coloniën. Een 
dier terugbetalingen bedroeg 75 000 frank.

Van Hooren, in ’t bezit dier brieven, dreigde 
zijnen overste geld af ; zoo Collet niet afdopte, 
zou Van Hooren hem bij den minister aanklagen. 
Collet stelde voor hem eenen cheque van 
4 )0 000 fr. te bestellen, ten einde zijn stil
zwijgen af te kpopen. Van Hooren vond die 
som te luttel, onder voorwendsel dat hij het 
bedrag met derde personen, medeplichtigen 
deelen moest. Dan verhoogde Collet het bedrag 
van den cheque tot 475.000 frank.

Collet protesteerde heftig tegen die betichting. 
Het verhoor duurde tot ’s morgens 

I Zaterdag morgen werden de gebroeders Finet 
i voor de raadskamer gebracht, die de aanhou- 
I dingsmandaten bekrachtigde.

De politie-auibtenaar Vanderstricht heeft den 
buit der gebroeders Finet teruggevonden ; 
daaronder waren nog 100.000 frank baargeld.

Wat de 250.000 fr. betreft welke Van Hooren 
aansloeg, deze blijven zoek. De betichte weigert 
hardnekkig uit te brengen waar hij met de 
som gebleven is.

Zaterdag heeft de rechterlijke politie op 
vele plaatsen huiszoekingen gedaan.

Gaston Collet had voor zijne jaarwedde, 
duurtetoeslag, commissiën, enz., een jaarlijksclï 
inkomen van rond de 50 000 frank. Vroeger 
bekleede hij eene hooge plaats in het Per
zisch douanenbestuur.

Toen hij in Belgie was teruggekeerd, nu 
eenige maanden geleden, werd er eene grove 
beschuldiging van omkooperij tegen hem uit
gebracht. Hij vroeg eenen eerëraad, die, juist 
op 7 Mei, een vonnis in zijn voordeel uitbracht.

Van Hooren heeft eene jaarwedde van 7500 
frank, zonder duurtetoeslag. Hij is een mu
zikant van zeker talent ; die bijna in alle 
concerten werd gevraagd en, daar zijne patroons 
hem veel vrijheid lieten, was daardoor zijne 
jaarwedde nagenoeg verdubbeld.

Elias Finet bezit eenen witgoedwinkel in de 
Stad die schoone winsten oplevert.

Alfred is hertrouwde weduwnaar. Hij heeft 
een kind uit het eerste huweluk, dat hem nog 
het vruchtgebruik van een kapitaal van 300.000 
frank oplevert.

Op dit oogenblik zitten dus vier personen 
in hechtenis wegens die zaak : de gebroeders 
Finet, Gaston Collet en Van Hooren. Ze zijn 
opgesloten in het gevang van Vorst.

Zondag is het onderzoek voortgezet. Het 
strekte voornamelijk hiertoe, de schuldeischers 
van Collet op te sporen, die hij sedert 7 Mei, 
zou voldaan hebben.

Akelige ontdekking te Heuie.
Zondag namiddag liet een schaapherder zijne 

kudde grazen in het pionnierspark te Heule 
(bij Kortrijk). Opeens begon een hond gewel
dig de aarde om te wroeten, hetgeen de aan
dacht gaande maakte van den schaapherder. 
Deze deed nog wat meer aarde weg en stond 
voor een afgrijselijk schouwspel ; een aan stuk
ken gekapt kinderlijkje kwam te voorschijn, 
Terstond werd de politie verwittigd die een 
onderzoek instelde In een nabijstaande onder
stand vond men nog een armpje van ’t wiphtje ; 
men vermoedt dat in den onderstand het wichtje 
is gedood geweest, De rug was in gansch 
zijn lengte opengekapt. Het parket is verwittigd.

Moedige vrouw te Faliais.
In gezegd dorp bij Hoei gelegen, waren twee 

aardwerkers een put aan het graven bij het 
bosch van genoemde stad.

Op zeker oogenblik gaf Lambert Richer geen 
teeken van leven meer en beantwoordde hij 
de vragen niet meer die hem in dit gevaariijk 
hol werden gericht. Zijn maat Florent Kinet 
daalde in de i put af, maar nauw had hij den 
bodem bereikt of men hoorde hem ten gronde 
storten. De twee werklieden, door stikgassen 
vergiftigd, moesten daar eenen afgrijselijken 
dood sterven Maar eene moedige vrouw kwam 
daar voorbij, de vrouw van Kinet, die hoorend 
wat daar gebeurd was, niet aarzelde zich met 
eene koord in de leden tot bij de ongelukkigen 
te laten zakken. Zij droeg twee koorden mede 
die zij rond de slachtoffers bond, die aldus 
konden opgehaald worden. Deze vrouw ver
dient de hoogste onderscheiding die in het 
land aan moed en zelfopoffering wordt toege
kend.

STADSNIEUW S
Verleden week wierd in St Hiloniuskerk het 

jaargetijde gezongen tot zielelavenis der afge
storvene leden der gilde van het Allerheiligste 
Sacrament overleden gedurende het jaar 1920- 
1921.

1 Rosalie Descheemaeker, overleden 21 Juni 
1920, oud 75 jaar.

2 François Vandecapelle, overleden 22 Juni 
1920, oud 83 jaar.

3 Pélagie Dg Keirsschieter, overleden 22 
Juni 1920, oud 86 jaar.

4 Jean Werbrouck, overleden 1 Oogst 192(1 
oud 85 jaar.

5 Jules Callens, overleden 18 Oogst 1920, 
oud 47 jaar-

6 Felix Van Quaethem, 'overleden 4 Sept. 
1920, oud 79 jaar.

7 Leonie Desaer, (wed. Gustave Demuynck) 
overleden 1 Oct. 1920, oud 70 jaar.

8 Romanie Rosseel, overl. 8 Nov. 1920, oud
79 jaar.

9 Leonie Deserano, (huisvrouw Emile Mon- 
teyne), overleden 28 November 1920, oud 57 jaar.

10 Romanie Scherpereel, huisvrouw Gustave 
Lecluyse', overleden 8 Dec. 1920, oud 46 jaar.

11 Auguste Vyncke, overleden 17 Dec. 1920, 
oud 77 jaar.

12 Philomène De Jonckheere, (wed. Constant 
Vandenberghe), overleden 19 Dec. 1920, oud
80 jaar.

13 Camille Kerckhof, overleden 25 Dec. 
1920, oud 76 jaar.

14 Lucie Bossuyt, (weduwe Emile Callens), 
overleden 3 Feb. 1921, oud 87 jaar.

15 Jules Gits, overleden 3 Feb. 1921, oud 
55 jaar.

16 Wel Edele Barones Alexander Gillès de 
Pelichy, geboren Barones van Caloen, overleden 
17 Feb. 1921, oud 70 jaar.

17 Constant Verbrughe, overleden te Ingel
munster, oud 88 jaar.

— Morgen achternoen te 5 ure in de Con- 
gregatiezaal, Avondfeest gegeven door de 
« Turners » aan de eereleden van hunnen 
Club.

— Magndag en acht dagen in de Congre- 
gatiezaal vermakelijk Avondfeest voor de leden 
van den Burgersbond. Tot dit avondfeest 
worden toegelaten, de leden en hunne familie 
(Burgersbond, Bakkersbond, Winkeliersbond, 
Vlasbazenbond, enz ).

Eerste zitting vaa ODzen stedelijken 
Gemeenteraad. 4

De nieuwe gemeenteraad van Iseghem kwam 
bijeen Woensdag laatst, om 10 ure voormiddag.

Elf der gekozenen waren tegenwoordig als
ook ’ M. Alfons Dejan plaatsvervanger te weten 
de Heeren Allewaert Emile, Bral François, 
D ’Hondt Leopold, Dejonghe Petrus, Dewaele 
Henri, Rebry Constant, Staes Cyriel, Vanden- 
broecke Joseph, Vandommele Eugène, J/an- 
steenkiste Jean en vrouw Marie Wallaert 
echtgenoote van Heer Jules Dejaegere.

Er waren verscaillige punten op de dagorde.

1) De gekozenen leggen- den eed af van 
getrouwheid aan den Koning e n ’s lands wetten.

2' Er wordt lezing gegeven van het ontslag 
van M. Emiel V aid ïn  Bojasrde als gemeen
teraadslid, en Dokter Eugène Verhamme als 
plaatsvervanger. Heer Alfons De Jan als 2e 
plaatsvervanger, legde ook den eed af.

3) Er wordt overgegaan tot de kiezing van 
drie Schepenen, de Heeren Leopold D ’Hondt, 
Cyriel Staes en Constant Ref>ry worden Sche
penen gekozen, met 8 stemmen tegen 4 witte 
briefkes

Daarop verklaren de Schepenen te zullen 
zorgen "voor de belangen, niet alleen voor 
wat den stand dien zij vertegenwoordigen, 
maar voor de belangen van al de standen of 
van geheel de bevolking.

4) Aanduiding kandidaten voor het ambt 
van Burgemeester.

Deze kiezing gaf den volgenden uitslag. 
Stemming voor den eersten kandidaat, Heer 
Cyriel Staes bekwam 7 stemmen M François 
Bral 2 Stemmen, er waren 3 witte briefjes.

Stemming voor den tweeden kandidaat 12 
witte briefjes of 12 onthoudingen.

Op woensdag 15 Juni 1 1. had hier te Iseghem 
het Congres plaats van de Raadsleden der Derde- 
Ordevergaderingen van het distrikt Iseghem.

De ruime zaal van de Jongelingscongregatie, 
bereidwillig ten dienste gesteld aan de Con
gresleden door E. H D 1 Baecker. onderpastoor 
op St Hilonius, was sober maar netjes ver
sierd ; op het tooneel prijkt het prachtig vaandel 
der Derde-Orde — afdeeling van Iseghem.

Om 10 1/2 uren opent Eerw. Pater Constan- 
tinus, Commissaris der Derde-Orde, de ver- 

j gadering met het gebed en een diepgevoelde 
welkomgroet aan de Congresleden, die ten ge- 

j talie van honderd en-twintig uit alle streken 
j van West-Vlaanderen toegestroomd waren en 
! die wij den kern van de Derde-Ordelingen 
I mogen noemen. Wij zagen er uit Gheluwe,
! Lendelede, Pitthem, Alveringhem, Beveren, enz. 

enz. en met hunne priesters-bestuurders aan 
’t hoofd. Gretig luisterden alle naar de ver
slagen gegeven door Z. E. Pater Honorius O. 
Cap. «over de plichten van de raadsleden na 
den Wereldbrief van Z. Heiligheid P. Bene- 
diktus XV... en door Z. E. Pater Epiphanius 
O. Cap. over de plichten van den Raad tegen
over de Oversten der 1ste Orde

Die twee puike verslagen zoo klaar en warm 
voorgedragen werden ook geestdriftig toegejuicht.

Na de bespreking door Eerw. Pater Constan- 
tinus ingeleid, werden bijzonderlijk twee wen
schen uitgebracht en tevens algemeen aanveerd.

1. Dat jaarlijks eene soort van franciskaansche 
Hoogeschooluitbreiding zou ingericht worden,
’t is te zeggen, hier en daar eene reeks voor
drachten over St Franciscus en de Derde-Orde

zoude gegeven worden, om de Derde-Orde 
beter en grondiger te doen kennen.

2. Dat er in ’t kort een groot congres der 
Derde-Orde in Vlaanderen zou ingericht wor
den, waartoe alle vrouwen- en jongelingen- 
vereenigingen, enz. zouden uitgenoodigd worden.

Om 12,30 wierd een sober noenmaal cïen 
Congresleden aangeboden in een andere zaal 
der Congregatie. Daar heerschte ware fran
ciskaansche verbroedering.

Na het noenmaal hield E. Pater Valentien, 
Cap een Voordracht met Lichtbeelden over 
St Franciscus en de Derde-Orde, of hij bijval 
inoogste ? Men moet deze schoone voordracht 
gehoord hebben, die lichtbeelden gezien hebben, 
welke den St Franciscus als minnaar der ar
moede, der boetveerdigheid, als Serafien der 
liefde, voorstellen om begeesterd te zijn voor 
dien grooten' Heilige en fier te zijn lid te zijn 
van de Derde-Orde, ja kind van den Heilige 
Vader, St Franciscns van Assisie.

Zulke congressen zouden regelmatig moeten 
ingericht worden. Zulke voordracht zoude moeten 
gehouden worden in alle patronaten, vrouwen
en inannenvereenigingen om St Franciscus en 
zijne Derde-Orde beter te doen kennen, en 
zoodoende, volgens de begeerte van Z. Hei
ligheid den Paus, meer en meer leden te 
winnen voor de Derde Orde, tot eer van [esus- 
Christus en tot nut der Kerk.

Wel geslaagd mag het Congres heeten, dank 
den iever van Eerw. Pater Constantien, Com
missaris en inrichter van het Congres Hier 
zij hulde gebracht aan al de medewerkers en 
mocht dit Congres rijke vruchten afwerpen 
tot verheerlijking van St Franciscus en zijne 
Orde.

Het Weezenbloempjj e.

Morgen Zondag is de dag vaa het Weezen- 
bloempje. Dien dag wordt er. een bloempje 
verkocht'ten voordeele van dezen die door den 
oorlog meest beproefd werden. Het land geeft 
aan de oorlogsweduwen en weezen een pensioen ; 
maar dit is niet voldoende om de schuld te 
betalen die wij tegenover hen aangegaan 
hebben. Allen arm en rijk, groot en klein 
moeten daarin medehelpen, en liever eene vol
doening laten varen om eene bijdrage te geven 
voor het weezenbloempje. Gelijk wij het in 
ons vorig nummer zeiden, heeft het comiteit 
van 't WMZinbloe npjii, hier te Iseghem eene 
kleine feest opgaricht, met medewerking der 
St a d s f a n f a r e n  en de Maatschappij der V. O. S.

Op Morgen Zondag, na de Hoogmis, op de 
Groote Markt, en ’s avonds om 8 ure Muziek- 
Goncert ter zelfde plaats.

EMELGHEM. — Zondag 19 zullen eènige kin
deren bloempjes te koop bieden. Weiger die 
bloempjes niet, en betaal den prijs, of doe er 
liever nog wat bij ! De opbrengst ervan moet 
dienen om het lot te verzachten der oorlogs- 
weezen.

Zoo zult ge een dubbelen plicht vervullen : 
plicht van vaderlandschliefde en plicht - van 
christen naastenliefde.

Den arme gegeven is Gode geleend !

Een kleine grootspreker !
Woensdag laatst bij het samenstellen van den 

gemeenteraad waren er eenige nieuwsgierigen 
opgekomen. Waelke moest iets bijzonders doen, 
om te laten zien en hooren dat hij mocht 
zetelen als gemeenteraadslid I Nu. dat ventje, 
na eerst en vooral zooals de andere leden den 
eed van getrouwheid aan den,Koning te hebben 
gezworen, alsook gehoorzaamheid aan de grond
wet en aan de wetten van het Belgisch volk, 
vond niets beters dan er bij te voegen :

• Dat hij wel de eed had af gelegd lijk de 
andere leden, maar dat hij moest doen opmerken 
dat de socialistische groep immer met Repu- 
blikeinsche gedachten bezield is ! »

Daar is dus het programma van de Sossen !

BOND DER W IN K EL IER S
Lokaal, Nieuwstraat, “ Koningshof „

Morgen Zondag om 4 ure zeer stipt GROOTE 
VERGADERING voor de leden. Het dagorde is 
zeer belangrijk en moeten de leden in groote ge
tal aanwezig zijn.

De leden van den Bakkersbond en andere Win- 
liers van Iseghem worden vrij toegelaten tot de 
Vergadering.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Georgette Delannoy, dv. Jozef en Lia Demey. 
— Marie Vanneste, dv. Arseen en Gemana Duyck. 
—■ Albert Soenen, zv, Gustaf en Suzanna De- 
schyvere. — Julia Geldof, dv, Jules en Helena 
Vanhauwaert. — Rachel Gullemyn, dv. Jules 
en Magdalena Boucliaert.

STERFGEVALLEN :
Romanie Canniere, huish. 68 j. wed. Ch-Ls 

Debusschere.

HUWELIJKEN :
Henri Debacker, fabriekw. 25j. en Julia Folens 

borstelm. — Camille Parmentier, schoensnijder, 
25 j. en Marie Folens, borstelm, 2q j. — Ju- 
liaan Delaere, wever, 24 j en Palmyre Giaeys, 
borstelmaker, 2 1  j. — Petrus Deltomme, sta- 
tiewerkman, 24 j, en Helena Naert, huisw. 
20 j. —  Hubert Binquet, kóollosser, 21 j. en 
Magdalena Delbaere, huisw. 20 j.

Belangerijk bericht 

voor wat de Oorlogsschade betreft.

Het wordt bij deze de belanghebbende ken
baar gemaakt, dat de briefwisseling welke de 
geteisterden met de Griffiers, Staatskommis- 
sarissen of personneel der bureelen van de 
Oorlogsschade hebben, dikwijls op hunne brieven 
niet zetten wat hoogst noodig is te weten. 
Dit veroorzaakt groote opzoekingen, wat na
tuurlijk een merkelijke vertraging in de zaken 
te wege brengt. Die dus schrijft voor dingen 
die Oorlogsschade betreffen, let op het volgende :

I 1° Of er sprake is van schade aan personen 
I of aan goederen ;



2° De plaats waar de schade werd aangericht ;

3J Het nummer van bet ontvangstbewijs 
waaruit blijkt dat de eisch ingediend werd, 
met aanduiding van het gemeentebestuur of 
van de griffie vanwaar dit bewijs uitgaat en, 
zoo noodig, den naam van den met het onder
zoek belasten Staatskommissaris ;

4" Familienaam voornamen en juist adres 
van den onderteekenaar ;

Betreft het gewezen vonnissen, zoo dient er 
bovendien melding gemaakt van :

Den datum van het vonnis, de kamer die 
het uitgesproken heeft en het nummer van den 
rol.

Voor de Minster :

De A lye ine Bestuurder van den Dienst 

voor Oorlogsschade.

Landmeters. Examen.

BERICHT.

De Gouverneur van West-Vlaanderen brengt 
ter kennis der belanghebbenden dat het aan
staande onderzoek' der kandidaten die verlangen 
het diploma van landmeter Ie bekomen, zal 
plaats hebben in de eerste helft der inaand 
Augustus aanstaande.

Om tot dit onderzoek aangenomen te worden 
moeten de opnemelingen het vóór den 1 Au
gustus aanvragen en vóór dezen datum in de 
:ie Afdeeling, ur 13 der bureelen van het pro
vinciaal bestuur eene som van fr. 57.91 storten.

Deze som, verminderd van 5 fr. voor kos
ten, zal teruggegeven worden aan de kandi
daten welke de Onderzoekscommissie niet zou 
bekwaam geoordeeld hebben het diploma te 
bekomen.

Het programma en de voorwaarden betreffende 
het examen van landmeter staan in het Bestuur
lijk Memoriaal der provincie van het jaar 
1901, algemeen gedeelte, bladz. 109, overgedrukt.

RUDDERVOORDE. -  Op Zondag 28 Oogst
aanstaande zal alhier plaats hebben de plechtige 
ONTHULLING van het STANDBEELD, der ge- 

' sneuvelden der gemeente ter eere, alsmede de 
OVERHANDIGING van het VAANDEL aan de 
V. O. S. De prachtige feesten ter dier gelegen
heid zullen later bekend gemaakt worden.

’T IS UWE EIGEN SCHULD ! indien gij nog 
aan Hoofd- en Scheele Hoofdpijn, Tandpijn, 
Rhumatiek of Grippe lijden wilt. want iedereen 
weet nu dat de MONOPOEDERS deze pijnen 
onmiddelijk stillen en altijd genezen. Te koop 
in doozen van 1,75 fr. Iseghem, bij de apo- 
tuekers Wyffels, Verhammo, Laleman en in alle 
apotheken.

Rö GER AMEYE
H A N D ELS IN G É N IEU R ,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 

heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(AC-JOUiMTAiMT)

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

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opnaking 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 niosns biizoniare qevallsn 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 ü.

VAN HEDEN AF ALLE DAGE

VERSCHE en INBELEGDE VISCH, 

alsook NIEUWE PEKEL HARING
V e r m i n d e r i n g -  v a n  Prijs 

—  —  a a n  Voortverkoopers —  —

bij Isidoor VANBEYLEN
1 6 , W ijn g a a rd s t ra a t ,  16

ZORGEN VOOR MORGEN... maar... SPAREN 
BAART ZORGEN... Wilt gij zonder de minste 
bezorgdheid nopens uwe spaarpenningen leven, 
wendt U in volle vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek, die met 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 °/°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/0
d)| Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

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

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

M A R K T P R IJZ E N .
KORTRIJK 13 Juni — Haver, (30.00 tot 65 

peerdeboonen, 70 tot 76 ; aardappelen, 35 à 45 
Boter 11 à 12 fr. de kilo; eieren’t stuk, 0,47 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 170 tot 
172 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, 00 tot 
00 >; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
54; sodanitraat, 87 ; ammoniak, 84-00
suikerij, 56 tot 57 ; duivenboonen, 53 tot 54 
hooi, 14 tot 18; strooi, 9 tot 10.

OPENBARE VERKOOPING
van hetK a s te e l  T e r  W a ile
met groot

Park, Conciergerie, Stallingen, Remisen
L A N D

en D R IE  W E R K M A N S H U IZ E N
• t e  I S E G H E M .

De Notaris C O R B E S I E R ,  te
Iseghem. daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan 
van den heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en 
met de pleegvormen der wet van 12 'uni 1816, ovet- 
gaan tot de openbare verkooping van :

S tad  Is e g h e m .
Koop Een. — Het KASTEEL * Ter Walle „ te Iseghem 

Kortrijkstraat, met m»degaand schoon groot park, vijver, 
conciergerie, stallingen, remisen. en andere afhankelijk-' 
heden, DRJJ WÉRKVt AïTöHlJlZEN en eene partij 
LAND, samen groot volgens kadaster 3 hectaren 42 
aren 20 centiaren.

Het Kasteel met ’t park, de conciergerie het huis 
hiernevens en het huis palende ain de remisen zijn 
verpacht aan de Zusters Arme Clären Collettinen tot
1 Oct. 1922, mits 1850 fr. ’« jaars boven de lasten. 

Het an 1er werkmanswoonhuis en de partij land zijn
verpacht -aan verschilligen tot 1 Oktober aanstaande 
mits 235 fr. ’s jaars la^tenvrii.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met koeistal en 
andere afhankelijkheden en koer, staande en gelegen te 
Iseghem. Gentstraat, samen groot- volgens kadaster 1 
are 28 centiaren palende zuid aai de Gentstraat west 
aan Heer Vital Delobelle. noord en oost aan de Burger
lijke Godshuizen van Iseghem 

Gebruikt door Heer Victor Brouckaert. tot 1 November 
aanstaande mits 1̂ 7,50 fr. ’s jai.r-i boven de lasten.

De oorlogsschade vergoeding wordt hier mede verkocht. 

Koop Drie. —Een WOONHUIS ten dienste van Bak
kerij en Herberg, genaamd “ De Bakkerij „ met afhan
kelijkheden en medegaande land, staande en gelegen te 
Iseghem, Wijk “ t’ Kotje „ langs de Lendeledestraat, 
samen groot volgens kadaster 8 aren 69 cent palende 
west aan de Lendeledestraat, noord aan Heer Eugène 
Carpentier-Hamman, oost aan het Bureel van Welda- 
.digheid van Iseghem en zuid aan Juffrouw Elodie Vincke.

Gebruikt door Heer Louis Christiaens-Meurisse tot 
21 Januari aanstaande mits 250 fr. ’s jaars, betaalbaar 
alle 6 maanden de helft, en boven de lasten.

251' X  " X-ITMCa-EJTOB- :

I N S T E L  op] D insdag  2 8  Juni 1 921  
T O E S L A G  op D insdag  1 2  Juli  1921 telkens om

2 ure namiddag ter zittingszaal van ’t VREDEGERECHT 
te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.

GROOTHANDEL in MARGARINNEN

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

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

-  P A S T A  =

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

*

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

OPENBARE VERKOOPING

van een

COED HOFSTEDEKE
te MEULEBEKE “ Panders M

Bij deze wordt het publiek kenbaar ge
maakt dat benevens m ijn Werkhuis van Photo
graphien, ten mijnen huize’ ook een WINKEL 
zal geopend worden te rekenen van 24 JUNI
aanstaande van alle' slach van

WITGOED
zooals Mans- en Vrouwhemden, Cache-CoYsets, 
broeks, lakens en fluwijnen, bonnetterie, hand
doeken, enz. enz.

Verhopende door de matigheid mijner prijzen
en mijn t>'Ouwz bediening de gunst van het 
geacht publiek te winnen, bied ik UEd. de 
verzekering mijner oprechte hoogachting.

Maurice Moyaert-Letens.

ECHTE BERGSCHE KOLEN
per W agon  of Schip.

Prijzen vragen aan :

G E R M A I N  D I O K
Coupure. 72, GENT 

Teleph 338.

GEVRAAGD

Eene goede en deftige Meid (goeden loon)
in een burgershuishoijden te Doornijk. Adres 
ten bureele van ’t blad.

De Notaris I_ .e  G o r b e s i e r  te Iseghem, 
zal, met tussohenkomst van den Notaris de Meurisse 
te Moerkerke, openbaar verkoopen :

KOOP I. — Eene HOFPLAATS bestaande uit 
Woonhuis, Stallingen. Schuur, en ^n^ere afhankelijk
heden. Hof, Boomgaard, Weiden en Zaailanden, samen 
groot volgens kadaster 2 Ha. 60 a. 3-3 ca. en aldaar 
gekend Sektie D, nummers 337, 3-38, 339a, 351, 467, 
467/2, 477, palende of gepaald hebbende, noord Heeren 
Jan en Ivo Van Hodebeke te Meulebeke, Heer Gustave 
Vanderougstraete-Lievens te Meulebeke, west Heer Henri 
D’Hallewyn-De Rommelaere te Meulebeke vrouw wed. 
Pieter Malfait-Tack en kinders te Aerseele, zuid koopen 
II en III, oost Heeren Jan en Ivo Van Hollebeke te 
Meulebeke.

KOOP II. -  Eene PARTIJ ZAAILAND groot vol
gens kadaster 80 a. 40 ca. en aldaar gekend Sektie D, 
nummer 468, palende of gepaald hebbende, noord 
koop I, west Heer Piet.er Seynhaeve-Martam te Wiels- 
beke, zuid koop V, oost koop III.

KOOP III. — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“ De Mortier,, groot volgens kadaster 83 a 40 ca. en 
aldaar gekend Suktie D, nummer 476, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, en Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke, west koopen II en IV, 
zuid Heer Pieter Seynhaeve-Martain te Wielsbeke en 
Heer Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost 
koop - IV.

KOOP IV. — Eene PARTIJ ZAAILAND, genaamd 
“ De Commandant,, groot volgens kadaster 77 a. en 
aldaar gekend Sektie I), nummer 481, palende of ge
paald hebbende, noord koop I, Heeren Jan en Ivo 
Van Hollebeke te Meulebeke en Heer Cyriel Van den 
Bu8sche-Degraeve te Ardoye, west koop III, zuid Heer 
Charles Lebrun-Vandewalle te Pitthem, oost Jufvrouw 
Fiavie Vand«n Bussche te Ardoye en Heer Pieter 
Verbrugghe-Goemaere en kinders te Meulebeke.

KOOP V. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot 
volgens kadaster 38 a. 68ca. en aldaar gekend Sektie 
D, nummers 469 en 471a ; palende of gepaald hebbende, 
noord koop II. west Heer Pieter Seynhaeve-Martain. 
zuid de Panderstraat en <Heer Pieter Seynaeve-Martain 
west zelfden Efeer Seynhaeve en Heer Charles Lebrun- 
Vandewalle.

Deze vijf koopen uitmakende een goed HOFSTEDEKE, 
ter eenen blok, zijn in pacht gehouden door Heer 
Henri WulUert tot 1 Oct. 1922 mits 940 fr. ’s jaars 
boven de lasten.

Zittingen :

INSTEL op Woensdag: 29 Juni 1921,

TOESLAG op Woensdag 13 Juli 1921, telkens om 
2 ure te Iseghem ter herberg “ St HILOMIUS „ (bij 
de groote kerk) bewoond door Heer FRßDERic KERCK1 
HOF.

1/2 O/o INSTELPENNING.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

De koopers worden verzocht zich te voorzien van hun 

huwelijksboekje of een uittreksel uit hunnen geboorteakt.

MauricelvioYAERT
PHOTOGRAPHE, Zegeplaats, 6, ISEGHEM.

MERKWEERDIGE VENDITIE 
van

VRUCHTEN op STAM
bij 't Kasteel van ISEGHEM.

De Notaris L e  G o r b e s i e r  te
Iseghem zal op

MAANDAG 27 Juni 1921,
om 2 ure namiddag overgaan tot de openbare 
verkooping, ten verzoeke van Heer Henri Naert 
Landbouwer te Iseghem, van :

3 Hectaren Rogge, 

en 3 Hectaren Haver, 
V E R D E E L D  I N  3 0  K O O P E N

Vergadering aan KOOP I op ’t gewezen 
Pionierspark.

Verborging ter Herherg « Ma Campagne » 
bewoond door Heer Karei Dupont.

.9 Maanden tijd van betaling. 

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE HERBERGEN
en verschillige perceelen LAND 

-----  te ISEGHEM . ------

De Notaris X_ï<3 C O R B B S I E 3 H  te Ise
ghem daartoe in rechte benoemd zal ten overstaan van den 
Heer Vrederechter van ’t Kanton Iseghem en met de 
pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en met tus- 
schenkomst van den Notai is CAMERLYNCK te Rous
selare, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Koop 1. — Huis, tuin en stalling, Herberg “ St Eloy „ 

3 a. 80 ca , sectie D, 329d-329e. Boom- en haagprijs 50 fr. 
Gebruikt door Debruyne Alfons mits 440 fr. per jaar 
met ptrceel D 55a tot 1 Oktober 1921

Koop 2 Huis en land. 12 a. 90 ca. sectie D 326b 
en deel 330c. Gebruikt door Debruyne Allard, mits 
13 fr. per maand tot 1 October 1921.

Koop 3. — Land, 20 a. sektie D deel 330c,
Koop 4. Bouwland, 18 a. 10 ca. sektie D deel 55a.
Koop 5. — Bouwland, 8 a. 10 ca. sektie D deel 55a.
Koop 6. — Land, 15 a. sektie D deel 55a.
Koop 7. — Land, 11 a. 60 ca. sektie D deel 55a.
Koop 8. — Land. 8 a. 60 ca. sektie D deel 55a.
Koopen 3 tot en met 8 zijn verpacht aan Debruyne 

Alfons, mits 440 fr. per jaar, met D 329d-329e tot 1 
Oktober 1921.

Koop 9. — Herberg “ De Klokke „ met gerieven, 
gelegen in de Gentstraat, 1 a. 8 ca. sektie A 829a. 
Gebruikt door Vandenbussche Alberic, mits 17.50 per 
maand.

Koop 10. — Herberg “ De Katte „ met hof en ge
rieven, gelegen in de Kortrijkstraat, 2 a. 33 ca. sektie 
A 617c-6!8k. Gebruikt door Vansteenkiste Emiel, mits 
17 fr. per maand.

Er zollen samenvoegingen toegestaan worden. 
*r’T iiv rc 3 - E :rs r  :

TOESLAG op Vrijdag 24 Juni 1921, om 
2 ure namiddag in het Vredegerecht te Iseghem. ter 
herberg “De Groote Herfc„.

De koopers worden verzocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING 

van eene

B A K K E R I J

dienende voor Handelshuis
— te CACHTEM —

De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal ten 
overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton 
Iseghem, openbaarlijk verkoopen :

Gsimnte Caïtiten. — Eenige Koop.
Een WOO^HIUIS, dienstig voor bakkerij en winkel, 

staande en gelegen te Cichtem, op de plaats, bekend 
ten kadaster Sektie A, nummers 420f en 420g. voor 
eene grootte van 8 a. 80 ca.

Deels gebruikt door Leopold Buyse aan 150 fr.’s jaars 
tot 1 October 1922 Het andere deel onmiddelijk beschik
baar met de geldtelling.

ZITDA.&-ÇTST :
OVERSLAG Vrijdag 24 Jnni 1921. om 3 ure

(4 ure) namiddag, in de gehoorzaal van het Vre legerecht 
te Iseghem, Herberg DE GR ) JTE HERT, Marktstraat.

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

TE KOOP

bij de firma O. Decoexe & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Dr DELCROIX

Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewarking. Herstellen van gebitten, enz.

GflÉDIT F O N C IE ft  D ’ R J I V E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze M aatschappij — K ap itaa l 6 00  0 . 0 0  0

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/°

3» op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

B. Spaarkas vrij van alle belastingen.
1° op zicht 3 60 °/°
2° op termijn van een jaar 4. °/°

3' op termijn van twee jaren 4.25 °/°

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sngelsch en Ämerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen l ij  den Plaatselijken Beheerraad

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

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



U i t  t e r  lia iid  te  k o o p
eene zeer goede partij

Z A A I L A N D
Kunnende dienen voor bouwgrond

GriOt 50 aren 92 centa.

gelogen te ISEGHEM

(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wenden bij 
VUYLSTEKE G ebroeders, Rousselarestr. Iseghem.

X J i t  t e r  h a n d  t e  l r o o p

OJP M A A N D A G  3 0  J U N I
in de zaal CINEMA LÙXE Statiestraat 

van 2 tot 4 ure namiddag

Een schoone en goede PIANO
en

1 1 0  schoone K E U K E N ST O E L E N

De piano is van heden af zichtbaar in de her
berg « De Broederliefde » Statiestraat, Iseghem,

(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

voorafgaandelijke kosten om het koopen van hnizen en 
gronden en het Bon wen van Hnizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop aer werkingen zonier verlies van intresten 
RECHT van door La Royale Belge, mita eene zeer 

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

n , .. 7" , : gewaarborgd : 1° door ever-
UDIIgatien 4 1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2* door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
•(17,000,000).

De llgtmftne Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
T»n de leerling van den Onafhankelijken Congostaat bentten roor 
8,400,000 frank Tan die obligation.

Zij mogen een allerbeste geidplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
aunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den lieer 0MSR SAEF, Wisselaar, 1, St- 
Jerisstraat, KORTRIJK. _______________________

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

sire
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Modelbrouwerij Gebroeders Gallebaut, Wieze

- - 33ooit. »ix Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

M E K A N IE K E  F A B R IE K  VAN

L u x e -  e n  g e w o n e  M e u b e ls
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach Yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLO CO N W O L 

PLUIMEN, WiNDHAAR, CRIN EN ZEEQRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP >EDIGE E N  TROUWE BED IEN IN G .

In 't groot en in 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D S  P E U C H Y S T R A A T . 1 2 ,  |  S E 6 H £ M.
recht over St Huomiiskerk

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

&oede en ter trouwe verf te verkrijgen lij Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, 6, alsook Meu
bel papier, enz Elk zeg het voort.

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 onderieder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

S - a . 3NT r * E : n > a r

Komt zien naar onze nieuwe uitstallingen van 
de pas aangekomen « Swan » vulpennen.

< Swan » is een der best alomgekende merken.

« Swan » is de hoogst verdienstelijke pen voor 
den zaakman en intelectueelen werkman want :
« Tijd is geld 1 »

De gouden « Swan pen » is zacht en buigzaam, 

en geeft eenen gematigen en onmiddelijken inktloop.

Te verkrijgen bij J. DE BUSSCHERE-BONTE 
Rousselarestraat, 97 Iseghem.

Cyriel SINTOBIN-VANDOMMELE

de Pélichystraat 26, ISEGHEM
Goede Naaisters om op den winkel of te huis 
te werken, voor broeks, vesten, mans- en 
vrouwhemden, rokken, blousen en kinder- 
kleedjes.

MEN VRAAGT bij Vrouw LONCKE-SOENEN, 
Kleermaakster, Rousselarestraat, 33 een goed Leer
meisje, alsook een meisje iets van den stiel 
kennende.

e

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEM

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 

hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen enz. alles wat onzen stiel 
betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

Gentstraat, 4 1 , IS E  J  HEM .

OPENING VAN EEN W U K E L

van alle slach van W IT G O E D .
MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 
en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIEN ING.

In  de Belgische V lag

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

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

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

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

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

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, teqen de H oHstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HeerC. J.WATTS

volgens een foto

Een wonderbaar geval
Van het steen genezen 
op 76 jarigen leeftijd

Het is een ware triomf te zien dat levens
gevaarlijke; in gewoekerde ziekten, na vier 
jaar lijden», zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. Al kunnen de 
eerste kenteekens niet van ergen aard zijn, 
tocli is er niets pijnlijker en govaarlijker 
dan een volledig ontwikkelde lendenziekte.

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

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

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

in betrekking wild stellen • fi2, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 l'ebruai 1918 schreef de Heer 
Watts :

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

Wie de eerste kenteekens van stoornis in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jicht, heupjiebt, 
lumbago, rheumatisme, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de 
andere ziekten te zaïnen.

Rug- en rheumatische pijnen, onregelinu 
tige werking der darmen, troebel water, 
algeheele zwakte en zwaarmoedigheid, zijn 
de kenteekens die het gevaar aankondigen : 
zorg dan yoor een onmiddellijke behan
deling.

De pillen De Witt voor 1,enden en blaas 
verfrisschen, reinigen en genezen de lenden 
bij hun rechtstreekschen doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tint der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zijn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in bÿna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing.

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

Indien gij de pillen koopt, verzekert n dat 
het echte pillen I)e Witt zijn, in witte doozen 
niet drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de ffesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wensclit, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De Witt & C« Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijye».

De pillen D,e Witt yo,or lenden en blaas 
worden in alle apotheken jn gansch de

Te Verkrijgen te ISEGHEM 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de eclite 
pillen I)e W itt voor lenden en blaas aan te 
schaffen— met blauw stempel op den stop 
— zend de tegenwaarde aan het diclitsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

De 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.

VERHA.MME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat;

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

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
IV Iark tstraa t, 4fc4t, Iseg\hem. 

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

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Mi

Meeaenstraat. ISE G H E M .

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

jlk gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — fSpoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen -

De Cachetten KEPHIL
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.

A LLE E N  TE BEKOMEN  
§ B IJ  DEN UITVINDER

•Apotheek L Ä L E f l ï Â E f

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

IN  D E  G O U D E N  P L U IM

)1

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

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

. ELLEGOEDEREN, enz.

Ï
 HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
IKortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J a y a  S t e r k  — D u b b e l  S t e r k  

W e s t m in s t e r  S t o u t  

S c h o th - a le  —  P â le - a ie .
~V erteoop van. WT ij nen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PA.TATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Rbulez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor IJ. Van Quaelhem !
Specialiteit 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.

H U I S

J. Vaiilandegliein-Behiieghe
Groote Markt, 21, 1SECHEM. 

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cra vatten, 
Cbales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spéeialiteit van

GORSETS Merk H. D. B.


