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B e te ilig  van een Anarchist
■ « In eene cel der gevangenis (van Leuven) 
greep er, op den hoogdag van Paschen 1916, 
een gebeurtenis plaats, welke in de oogen 
van God grootere beteekenis had dan al *de 
krijgsverrichtingen, die toen op de Europeesche 
slagvelden bij ’t bulderen van ’t kanon afge
speeld werden. -• Zöo leest men op bl. 83 van 
het boeiend werk dat E. P. Salsmans S. J. 
daareven geschreven heeft onder den titel : 
De la mort à la vie.

Gij zult zelf oordeelen. Albert, de held van 
het verhaal, te Parijs in 1892 geboren, na 
alleen lagere studies gedaan te hebben, lijft 
zich in bij de Jeunesse révolutionnaire, verlaat 
echter weldra deze gezellen, die het een gezag 
slechts omverwerpen om er een ander in de 
plaats te stellen. Pas 18 jaar oud, gaat hij 
om meer vrijheid te genieten, naar Londen, 
om kort nadien te Brussel aan te komen, waar 
hij bevriend wordt met den beruchten Garnier, 
van de bende Bonnot en Carouy. Albert laat 
zich overhalen door deze sluwe bandieten, en 
wordt betrokken in een diefstalzaak, waarvoor 
hij tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld 
wordt en te Leuven opgesloten

Albert bezit een vlug verstand ; door het 
lezen van allerlei révolutionnaire boeken is hij 
op den doolweg geraakt, met hart en ziel aan 
zijne anarchistische overtuiging verkocht. Maar 
hij is heerlijk van gemoed, en heeft een op
rechte kinderlijke liefde voor zijne moeder be
waard..., en nooit moet men wanhopen voor 
een zoon, die durft zeggen dat hij zijne moeder 
niet vergeet. Godsdienstzin bezit hij niet : hij 
kent God niet meer. hij wilt Hem niet kennen. 
Hij weigert een almanak, omdat er van geloofs
zaken in gesproken wordt.

In zijn cel begint hij te lezen, te studeeren .. 
Twijfel bevangt hem meer en meer, zijn 
anarchistische overtuiging verslapt. Na vijftien 
maanden gevangenis schrijft hij in zijn dag
boek : « Zal men mij van uit dees gevang 
de Kerk zien binnengaan?... ô neen! die 
zwakheid, die afval is niet te vreezen... Mijn 
overtuiging staat vast !... »

En toch spreekt uit elke bladzijde van zijn 
dagboek angst, twijfel, wanhoop. « Ik voel 
dat er in mij iets verandert... Maar de waarheid 
vóór alles !... » En wat -later : « Mijn vroeger 
overtuiging heb ik verloren, en nu twijfel ik, 
nu vrees ik. Ik heb te veel ongekende dingen 
gezien in het heelal, dat beangstigt mij, ik 
durf niet meer. En toch, de rust, het eeuwige 
vergeten, wat moet dat zoet zijn ! »

Albert spreekt soms van den aalmoezenier 
van het gevang, doch neemt geen deel aan 
de godsdienstoefeningen, hij maakt gebruik 
van de sermonen van het retret om zich in 
de sténographié te oefenen.

Albert leest, studeert voort. . angst en twij
fel folteren hem meer en meer. Op 28 October 
1915 schrijft hij : « Retté is een anarchistisch 
schrijver, die zich bekeerd heeft... Misschien 
is zijn voorbeeld na te volgen... Wie weet? 
De twijfel maakt mij moe. . » Na vijf jaar 
gevangenis, in Maart 1916, eindigt hij zijn 
dagboek met dezen wanhoopskreet : « Alle jaren 
hier in dezen kerker gelijken op elkaar, welke 
lichaamspijnen, maar nog meer welke ijselijke 
zielskwellingen ! »

: Middelerwijl stijgen voor hem vurige gebe
den ten hemel, en de genade begint in hem 
te werken, geheimzinnig maar krachtdadig. 

Den 21 April 1916 ontvangt hij van zijn 
vriend en medeveroordeelde Marcel een kor
ten brief : « Ik heb gebeden, schrijft hij, ik 
geloof ; vandaag ga ik te biechten, en morgen 
doe ik mijne eerste communie van bekeering 
tot inzicht van uw geluk, van uwe ver
rijzenis... »

— O ! Wat heeft Marcel wel gehandeld ! 
Wat heeft hij gelijk ! zucht Albert.

— En gij dan ! vraagt hem de Eerw. Pater, 
die hem den brief bracht.

— O !  Pater, ik zou wel willen, maar... 
Ik moet eerst nadenken. Kom wêer na veer
tien dagen.

Twee dagen nadien reeds — met Paaschen
— is de Eerw. Pater terug.

— O ! Pater, roept hem Albert toe, waarom 
zijt gij gisteren niet gekomen ?

— Maar gij hadt mij gezegd veertien dagen 

te wachten...

— ’t fs waar ; maar gij waart nog geen half 
uur weg, of ik was vast besloten het voor
beeld van Marcel te volgen... En nu, wilt gij 
mijn biecht hooren. Ik wil mij ontlasten van 
mijn verleden...

Hij biecht, ontvangt de heilige absolutie ; 
vervoerd van geluk, springt hij recht, en in 
de vurigste vreugdeuitboezeming omhelst hij 
zijn biechtvader en kust hem op beide wangen : 
treffend zinnebeeld van den vredeskus, welken 
de hemelsche Vader op het hoofd van den 
wederkeerenden zoon drukt... Albert beschrijft 
zijn zielsgenot in een brief aan Marcel, zoo 
vol heiligen gloed en teedere godsvrucht dat 
Cardinaal Mercier niet aarzelt, in zijn voor
woord, hem een echt meesterstuk te noemen. 

*
* ¥

En welke diepe verandering in het hart van 
den bekeerling ! Hij herneemt zijn dagboek. 
Geen spottende hoogmoed meer, die fier gaat 
op twijfelzucht, maar eenvoudig mediteeren 
van het H Evangelie, waar hij zekerheid en 
gerustheid vindt ; geen angstig rondtasten, geen 
verscheurende wanhoopskreten meer in/t vruchte
loos najagen der waarheid, maar vredige rust 
en diepe kalmte . Hij droomt van zich toe 
te wijden aan de Afrikaansche Mission... hij 
wil zijn vroeger leven uitboeten met zijn eigen 
geluk aan anderen mede te deelen. De zon 
schijnt in zijn blijde ziel, hij schrijft gemoe
delijk over vogelen en bloemen en vlinders, 
en als het vijlen aan zijn werkbank hem te 
lastig valt, dan kijkt hij op naar Jezus « die 
zich omkeert en hem zegt : Kind ! bezie Mij, 
en uw kruis zal licht worden».

* »
> * *

Nog twee jaar gevang, en dan naar de Mis
siën... God had het anders geschikt. In Oc
tober na zijne bekeering, valt Albert doodelijk 
ziek. « Hij dien gij bemint, is krank... », seint 
de bestuurder van ’t gevang naar Albert’s 
biechtvader, die nog bijtijds aankomt om hem 
de laatste H. H Sacramenten toe te dienen.

Marcel heeft de toelating gekregen zijn ster
venden vriend te bezoeken. Aandoénlijk schouw
spel ! Een bekeerde anarchist dié zijn vroegeren 
medeplichtige, nu zijn broeder in ’t geloof, 
door zijn gebeden en troostende woorden ver
kwikt en opbeurt om gelaten de eeuwigheid 
in te treden ..

— Met Gods w il! .. Ik ben bereid ! ’t Zijn 
de laatste woorden van den stervende... Mijn 
moeder bemint mij. , hijlt hij nog.

En Marcel drukt op zijn stervende lippen 
het beeld van het H. Hert, en het portret 
zijner duurbare moeder. . Na zijn bekeering 
had Albert geleefd als een heilige, als een 
heilige is hij gestorven. . Wonderbare uit
werksels der bovennatuurlijke genade !

Dit M verleden der landelloor.
Dinsdag 28 December is alhier begraven M. 

Camiel Kerckhof-Vandommele, medestichter en on
dervoorzitter van den « Mandelkoor ».

De duurbare afgestorvene was een doorbraven 
man, door' zijn minzaam karakter van iedereen ge
prezen en bemind. Ook kwam veel volk eene laatste 
hulde brengen aan zijn stoffelijk overblijfsel, en 
een blijk van genegenheid geven aan de achtbare 
familie Kerckhof, waarvan hij het hoofd was. Zijne 
medeleden van den « Mandelkoor » geleidden hem 
tot zijne laatste rustplaats en zongen er een tref
fend klaaglied.

Mijnheer Camiel Vanden Berghe, voorzitter der 
maatschappij, las een hertroerende lijkrede, waarin 
hij herinnerde, hoe heer Camiel Kerckhof, sedert 
62 jaren het ij verste lid was en ’t voorbeeld aller 
leden. « De Mandelkoor » is mij lief zoo sprak 
de ouderling nog over één maand op het Ceciliafeest: 
« Ik ben oud van jaren en heb mijn plicht gedaan ; 
nu is het uwe beurt, gij jonge mannen ! Liefheb
bers der kunst volg mijne daad, en laat mij 
uitroepen met wijlen President Berlamont : Spijts 
alles door storme en door regen, zoo bloeit de 
Mandelkoor ».

Het aandenken van den afgestorvene wees een 
spoorslag voor de leden der maatschappij, en dat 
intusschen de Heer hem beloone voor zijn deugd
zaam en rechtschapen leven.

De ondervoorzitter blijven wij indachtig, en de 
familie bieden wij onze christene rouwgevoelens.

De « Mandelkoor » wierd gesticht onder de 
burgerij van Iseghem ’tjaar 1858. Mijnheer Fran
çois Berlamont-Lecluyse was er de eerste voorzitter 
van en bleef het tot zijn overlijden 15 Feb. 1896, 
(geb. den 19 Mei 1820). De Heer Theophiel De- 
fauw volgde M. Berlamont op als voorzitter in 
1896, tot zijn overlijden den 27 Maart 1901, en 
M. Leon Defauw volgde zijn broeder op van 1901 
tot den 23 Augusti 1910 wanneer hij kwam te 
overlijden.

Wel Edelen Heer Baron Jean Grillés de Pélichy 
was eere-voorzitter tot zijn overlijden in 
Nov. 1919, (geboren in 1837;. -M. Valère Vanden 
Bogaerde was onder eere-voorzitter tot zijn afsterven 
den 21 Oct. 1904, (geboren den 9 Mei *1855).

Onder deze die meest bij brachten tot het stichten 
der maatschappij en desaelfs vooruitgang vilden

wij M Jules Ameye, (zoon van wijlen M Louis 
Ameyo-Vanrnjllaerts) M Emiel Noirynck-Holvoet 
die menig koor voor de maatschappij in de vlaam- 
sche taal overgezet heeft, en verschil!ige opwekkende 
liederen gedicht heeft, bijzonderlijk tijdens de heuge
lijke schoone feestviering van ’t Kanton (in Feb, 
1866) M. Emiel Gheysens-Lingle? waarvan de 
oude boeken der maatschappij nog gètuisren van 
zijne dienstveerdigheid als muziekcopist. M 
Emiel Gkeysens is voorzeker de eenigste overleven
de der leden stichters, van den < Mandelkoor » De 
gebroeders Thibau en Kerckhof (broeder van den 
overleden Camiel Kerckhof) enz. enz .. Als schrijver 
der Mandelkoor staan bekend M. I'ieter Alouis 
Verhamme-Impe de HH Joseph De Eaedt-R<>s<seeuw, 
Edmond Tanghe, Jean Deldaele, Floreut HeUenbergh 
Joseph Daldycke, Karei Wybo, Arsioe Dosmet, enz..

De zangmeesters die in den loop der tijden de 
Mandelkoor bestuur.ien w.ireu de HH Camille 
Thibau, Henri Neirynck, Florentyn Dumont, August 
Vermeire, Jean Demarets, Piet#r Bourgeois-Lammer- 
tyn en Julien Clement.

De Mandelkoor was in vroegeie tijden een 
der beste koorzangmaatschappijen van de Provincie. 
Getuige hiervan de menigvuldige eeremëtalen die 
zij verworven heeft op festivals en andere muzikale 
uitvoeringen.

In de Mandelkoor wierd niet alleen de zang
kunst geoefend maar ook nog het tooneel. Getuige 
daarvan, de menigvuldige schoone avondfeesten in 
vroegere jaren gegeven door die maatschappij in 
de herberg den Hert, ten tijde dat Louis Dekeyser 
waard was in den Katholieken Kring — later in 
de zaal van den Katholieken Kring Nieuwstraat en 
dan voor den oorlog in de ruime schoone zaal der 
Jongelingen Congregatie.

De eerste piano die moest dienen tot het aan leeren 
der zang, wierd gekocht bij inschrijving per aktie 
onder de bestuur- en werkende leden der maat
schap .ij. Het vaandel dat tot heden wel bewaard 
*s g^ 'ovoti dagteekend van de stichtiing van den 
Mandaikoor 1858-59, en is eene gifte van den Wel 
Edelen Hoer Baron Jean Gillès de Pélichy

Heden telt de Mandelkoor omtrent 20 leden 
M Emiel Vandea Bogaerde is er eere-voorzitter 
van en de Heeren Camille Vanden Berghe en Firrain 
Vande Kerckhove zijn voorzitters Heer Cyriel 
Sintobin-Vandommela is den verkleefden Sekretaris 
Schatbewaarder.

Burgersbelangen.
Professor Sap kwam naar Iseghem spreken voor 

burgers en boeren. In zake finanties, taal-en leger- 
kwestie bepaalde hij ten duidelijkste zijn standpunt, 
en hij gaf voor de boeren eene uitgebreide toe
lichting over het voorstel van pachtwet dat ter 
Kamer zal ingediend worden. Het genomen initia-, 
tief is heerlijk, en de boeren zullen er hem dank 
om wijten.

Wat hij voor de burgers zei was kort In wei
nige woorden wist hij zooveel te zeggen dat ik 
er al menigmaal op nagedacht heb. Daarom wil 
ik het behandelde punt nog wel eons aanraken.

Hij sprak over het krodiet, als zijnde eene 
levenskwestie voor den kleinen burgerstand. In 
’t algemeen moeten kleinhandelaars en ueringdoeners 
te veel krediet geven en krijgen er zelf te weinig 
Er bestaat kredietnood bij de kleine burgerij ; dat 
is eene sociale ziekte die met sociale middels moet 
genezen worden, en dadelijk wees hij het passend 
geneesmiddel aan : In eene welbegrepene en ste
vige vereeniging, in de organisatie volgons vakken 
en belangen, is de oplossing van het noteiige vraag
stuk alleen te vinden.

Dus : eer het vraagstuk van ’t klein krediet zal 
opgelost worden, moet de burgerij nog eerst ver
zaken aan haar diep ingeworteld liberaal princiep :
« elk voor hij », het princiep van den broodnijd 
en van den ieverzucht ; — broodnijd waardoor
men lijdt aan een anders welstand of beter varen ; 
ieverzucht waardoor eigen belang, eigenbaat, boven 
’t algemeen welzijn wordt geplaatst.

Al te zwart wil ik echter den toestand niet 
inzien. Beeds zien wij hier en daar groepeeringen 
ontstaan, wel is waar «oms doorj den nood der 
omstandigheden, maar ze kunnen tot richtsnoer 
dienen voor dezen die het wel meeueu met hunne 
standsbelangen. Onder meer geeft de Bakkersbond 
van Iseghem een treffend voorbeeld De bakkers 
doen goede zaken ; hnn onderling belang snoert ze 
aaneen, en moesten ze krediet noodig hebben, ik 
ben overtuigd dat het weinig moeite kosten zou 
om er te vinden.

Wat is er immers noodig om krediet te verkrijgen ? 
Waarborgen. En waar stoffelijke waarborgen niet 
genoegzaam voor handen zijn, kunnen zij dikwijls 
door zedelijke waarborgen aangevuld worden. Eene 
sterke vereeniging die proeven geeft van leefbaar
heid biedt zulke waarborgen.

De kredietkwestie is niet van deze die door 
wetten moet opgelost worden. In den schoot van 
den burgerstand zelve diene zij opgelicht door den 
mächtigsten hefboom van het maatschappelijk leven : 
de vereeniging. Anksktm.

Voor Handelaars, Nijveraars en Fabrikanten.

Ten gevolge van den oorlog, heeft menigeen 
zijn handel gestaakt, anderen heoben herbe
gonnen, hunnen handel uitgebreid, of eenen 
nieuwen koophandel of fabrikaat aangegaan. 
In het voordeel der Burgerij van Iseghem, zal 
de Burgersbond zich kosteloos gelasten voor 
hare leden, die zich willen aangeven, ze te 
doen inlassc'nen in de binnen en buitenlandse he 
adresjaarboeken, ten einde die fabrikanten en 
winkeliers te doen kennen in ’t bin of buiten
land, voor den inkoop of verkoop hunner waren. 
Daar deze inlasschingf volkomen kosteloos zal 
zijn, en dit van zulk groot belang is, wakke
ren wij eenieder aan te zorgen van zich be
hoorlijk te doen inschrijven. Daarom worden 
de bslanghebbende verzocht, zoohaast mogeliik 
hunne adreskaart te willen bestellen bij de 
Heeren Schrijvers van den Burgersbond C. 
Bourgeois en C. Sintobin-Vandommele, of bij 
een lid van den bestuurraad fvan den bond 
of ook in het lokaal * Café Royal, » Iseghem, 
Nieuwstraat.

Namens het bestuur van den Burgersbond.

De Voorzitter, De Proost. De Schrijvers, 
A. Vanden Berghe. E.H.Delaere. C. Bourgeois,

C. Sintobin

BiDaenlaadsGb Omzicht.
Een naklank van bet koloniaal kongres.

Over eenige weken hebben we een woord 
gerept over het koloniaal kongres. Mgr. Roe
lens heeft een artikel geschreven en medege
deeld aan de pers Hij vraagt met nadruk : 
Wanneer zal het bestuur medewerken tot de 
zedelijke en verstandelijke verhejfing van den 
kongolees ? De ondervinding en de tegen
woordige moeilijkiieden in de kolonie bewijzen 
zonneklaar, dat het onderwijs zonder zedelijke 
vorming op mislukking uitkomt en gevaarlijk is.
* Een onwetend mensch is duizendmaal meer 
weerd dan een geleerde deugniet. » Het eerste 
grondgedacht voor de verstandelijke en zede
lijke verheffing van den neger kan men als 
volgt samenvatten : d« opvoeding van den neger, 
’t zij kind, ’t zij volwassen, moet gepast zijn aan 
zijn natuur, aan zijn karakter, aan de geestes- 
gesteltenis, En die leert men niet in Europa, 
maar door de ondervinding In plaats van Eu
ropeesche modelscholen zou men beter en 
voordeeliger de scholen der missionarissen 
steunen.

Het 2ie grondgedacht : Men hoeft rekening 
te houden ; met zijne godsdienstige opvattingen, 
zijne gedachien, zijir familie en maatschappelijk 
leven. Wat goed is behoude men om stilaan 
den neger tot nuttige hervormingen te brengen. 
Voor den neger moet de Blanke niet een dwinge
land, maar wel een vader zijn, die hun goed 
wil en goed doet, zoetaardig, doch vastberaden 
zoodanig, dat de neger den hoogeren invloed 
van den Blanke gevoele en eerbiedige, gelijk 
hij eerbiedigt al wat groot en machtig is 

Fanatisme aan ’t werk :

Socialist Destrée, minister van onderwijs, 
werkt zijn onverdraagzaamheid uit Weg met 
schijnheilige woorden om onnoozelaars te paaien. 
Zijn daden bewijzen genoeg : heeft hij de 
meeste katholieke ambtenaars van zijn bureelen 
niet ontslagen ? heeft hij de' verbeteringsraad 
niet omgekeerd ? Staat er bij ieder school
opziener geen zijner mannen als waakhond ? 
Slaat hij ons kristen huisvaders niet in ’t aan
gezicht met zijn onafhankelijke zedenleer : als 
God buiten de school gecijferd wordt, dan 
zal Hij stilaan buiten het leven gebannen 
worden.

Minister Neujean (lib.) doet het zelfde ge
knoei in het Ministerie van ^Spoorwegen. — 
De Vèze (lib ) zal nog meer fanatiek te werk 
gaan; zijn naam is gemaakt. En Franck (ifb.) 
heeft in Kongo, den liberalen Gouverneur van 
Oost-Vlaanderen doen springen boven het hoofd 
van den katholieken Onder-Gouverneur Rutten ; 
hij was katholiek... dus mocht hij geen gou
verneur worden

Zulk gouvernement brengt een land ten on
deren op ’t stoffelijk gebied : door die domme 
haatstokerij van burgers tegen burgers, door 
gemis aan ernst bij het bestuur, door konsel- 
foeserij en vervolgingszucht, door zotte en 
nuttelooze uitgaven. Beheert uw zaken, heeren, 
en verlost ons van veinzen en ondergang.

Het Bolchevism in Belgis.

Sinds eenigen tijd wordt de bolchevistische 
propaganda in België op groote schaal gevoerd.
— Is dit te verwonderen ! Neen : gelijk het 
socialisme, het natuurlijk kind is van het li
beralisme, zoo is het bolchevisme met zijn 
dwingelandij en vernielingszucht, het natuurlijk 
kind van het socialisme.

De werking van de Kommunisten wordt in 
het Walenland gevoerd ten nadeele van het



regeeringssocialisme. Er bestaat een kommu
nistisch dagblad, ondersteund met Duitsch en 
Russisch geld ; duizende nummers worden gratis 
verspreid

Die propaganda wordt een gevaar voor Belgie : 
ons land zou bedreigd worden met den gruwel 
van een Rusland.

Lijk de moordenaar uit de samenleving wordt 
gebannen, zoo heeft de Staat den plicht de 
schurken uit de samenleving te bannen, welke 
de koppen en harten vergiftigen van onze beste 
krachten.

In het sjovistisch Rusland is het waarlijk 
beter te sterven dan te leven : een menschen- 
leven is daar van geen tel meer en de menschen 
vallen dood langs de straat door het al te vast 
toesnoeren van den buikriem. De kommunis- 
sarissen en roovers genieten een zorgeloos 
leventje. Wie watertandt niet naar zulk regiem. 
Van vrijheid? gelijkheid? broederlijkheid? 
Het woord is aan de liefhebbers.

Buiteulaudsch overzicht
Belgis en Frankrijk.

De betrekkingen tussdieii Belgie en Frankrijk 
waren sedert zekeren tijd min hqrtelijk. Frankrijk 
had ons veel beloofd en bitter weinig gegeven. 
Tot het ekonomiscti verbond en kwam het 
niet omdat Frankrijk nists, volstrekt niets en 
wilde toegeven.

Nu zijn die betrekkingen nog koeler geworden 
sedert de beruchte redevoering van den Fran- 
schen gezant L>e Margerie te Brussel.

Daarin doet hij beroep op het m il i ta ir ver
bond tusschen Belgie en Frankrijk om de beigen 
aan te preken dat zij den diensttijd in hun leger 
niet te veel en zouden inkorten, en om hen 
te verzoeken op tijd en stond Frankrijk ter 
zijde te staan bij de bezetting van het Ruhr- 
gebied.

De beigen, franschgezinde lijk de Vlamingen 
vinden dat zulks binnenlandsche kwesties zijn 
waar een vreemdeling niets in te zien heeft, 
en dat men beter zou doen dat heerschap van 
Brussel te verwijderen, ’t gene gebeuren zal.

Doch geheel die historie spreidt licht op 
andere zaken. Is het Frauco-Beigisch akkoord 
wel zoo onschuldig als men ons heeft voorgé- 
spiegeld ? —  Te Parijs schijnt men van een 
ander gedacht re zijn, Het is immers niet aan 
te nemen dat de Margerie zonder overleg zou 
gesproken hebben. Zijn redevoering is troef in 
de kaarten der vlamingen die , tegen ’t militair 
verbond met Frankrijk opkomen.

Wat de bezetting van het Kuhrgebied aan
gaat. daarvoor is ons ministerie niet ’t huis. 
Wij hebben geproefd daarvan bij de bezetting 
van Francfort, en Belgie heeft maar weinig 
zin om te herbeginnen. %

Handelspolitiek.

Onze handelspolitiek gaat geleidelijk naar 
Duitschland. Sedert dat Frankrijk voor de have 
van Antwerpen zijn grenzen zoo goed als ge
sloten houdt, moet er elders eenen uitweg ge
vonden worden. Duitschland biedt hem aan : 
Van Antwerpen weer eene aanlegplaats maken 
voor den duitschen handel.

’t Belgisch gouvernement verzaakt aan eenige 
taj voegelijke artikels van ’t verdrag van Ver
sailles : wij zullen geen duitschen eigendom 
meer aanslaan, geen beslag leggen op duisch 
tegoed in banken enz. enz. — Juist de voor
waarden welke England ook toegestaan heeft.

Frankrijk is daarom zeer mistevreden doch 
ons ministerie antwoord nu ronduit dat wij 
eerst onze belgische belangen moeten beherti- 
gen. — Dat is wijs gehandeld.

Oe ontwapening in Duitschland.
Frankrijk en England komen hier weerom 

niet gansch overeen : England vindt dat
Duitschland eerlijk de verplichtingen naleeft op 
de -Conferentie van Spa aangegaan, en is ge
negen om toegevend te zijn, en iets door de 
vingers te zien. Frankrijk integendeel is onte
vreden, en wil Duitschland nijpen zooveel het 
kan. en bijzonderlijk droomt van het Ruhrge- 
bied te bezetten als al die verplichtingen niet 
op de letter vervuld zijn. ’t Zou Belgie in die 
politiek willen meehebben, doch ons ministerie, 
gelukkiglijk en hoort al dien kant niet.

FIUME

’t Is 't enden met de comedie van d’Annunzio: 
Zijne troepen zijn voor goed bij het Italiaansch 
leger ingelijfd, en d’Annunzio zelf is vertrokken.

■ Voor hij wegging hebben dieven (’t waren 
van zijn soldaten) de brandkas opengebroken, 
en al zijn geld hestolen. Dat i s ’t laatste^nieuws 
dat wij vernomen hebben.

OOSTENRIJK en HONGARIE.
’t Gaat slecht in Hongarie. Volgens het vre

deverdrag moest dit land aan Oostenrijk eene 
provincie, West-Hongarie te weten, afstaan.

,I)e Hongaren vindt dat zulks onmogelijk is: 
lange hebben zjj gehoopt dat ze daarvan gingen 
vrijschieten. Frankrijk scheen ze te steunen. 
Nu komt er algelijk van, ze worden ook van 
Frankrijk verlaten, en dat valt hun hard.

GRIEKENLAND.

Constantijn is er weer koning. Het eerste 
gevolg daarvan is dat gelijk we reeds gezeid 
hebben de grieksche finantien in nood komen, 
frankrijk en England laten de' grieken alleen 
uit hunnen toestand spartelen.

Het verdrag van Sevres en is nog niet be- 
' krachtigd, en ’t zou nu nog zekeren tijd kun
nen aanloopen eer het bekrachtigd geraakt.

Gaan wij voor een Griekenland staan dat 
eene soort van grootmacht wordt, of gaan zijne 
grenzen merkelijk ingekort worden, dat zal 
afhangen van 't gene de grieken doen.

De politiek van Venizelos met zijnen groot- 
i : Iswaanzin had Griekenlands finantien nogal 
.■f'ïM'n duw  gegeven, en daar lag, zegt men,
■■■ oorzaak dat de grieken weer verlangden 

' huDnen koning.
Za.' ie  koninar nn. met, minder onkosten de 

idspol^jék van Venizelos voort doen of 
e kl .Hen nn koste een kleiner Grieken

land regeeren — dat zal de toekomst uitma- 1 
ken. De kaart van Europa en is nog niet vast.

TURKYE.

De toekomst van dit rijk staat in verband 
met die der grieken. Frankrijk ware nogai 
genegen om aan de turken toe te geven.

Doch ’t is daar ook een onklare toestand. 
De Mogendheden handelen met het gouverne
ment van Constantinopel,  ̂dat in kiein Azie 
bitter weinig te zeggen heeft, ’t Zijn daar de 
Nationalisten en Khemalisten die heer en meester 
zijn ; De politieke der Entente schijnt de vol
gende te zijn : ze willen ’t Gouvernement van 
Constantinopel steunen, daaraan toegeven al 
wat mogelijk is om het dati te g'ebruiken tegen 
de Khemalisten’ en Bolchevisten die ia fvlein- 
Azie huis houden.

DE ONTWAPENING.

De volkenbond te Geneve had den wensch 
uitgedrukt dat de Mogendheden hunne budjet- 
ten voor militaire uitgaven zouden beperken 
om geleidelijk tot ontwapening te komen.

Frankrijk en was daarvoor niet te spreken 
en America miek toebereidselen om de grootste 
vloot der wereld te bouwen. — England, en 
Japan die zien dat ze ’t tegen America niet 
en kunnen houden zijn geneigd nu om den 
wensch van den volkenbond in te volgen. 
Beperken zij hunne vlootbewapening dan zal 
America zijn dreigement niet uitvoeren. De 
Vereenigde Staten en vragen niet beters dan 
al dat kostelijk oorlogstuig ongemaakt te laten.

Doch men weet niet in hoeverre Japan recht
zinnig is, en ’t zal -van de Japanners afhangen 
of de wensch van den volkenbond kan inge
willigd worden of niet

Bericht aan de gewezen soldaten.
Het magazijn voor Officieren en Troepen te 

Brugge (oude Bassyn) zal van af 12 Januari 
1921 in verkoop stellen alle soorten van Bur- 
gerkleederen, schoenen, hoeden, hemden, enz. 
Die kleedingstukken zullen alleen verkrijgbaar 
zijn door de verminkte en al de militairen 
die voor 1 Oktober 1919 gedemobiliseerd zijn.

Om kunnen koop te doen moeten boven
genoemde militairen drager zijn van hun burger
pasport en hunne demobilisatiepapieren en mo
gen zich slechts eenmaal in het magazijn 
aanbieden om aankoop te doen.

Het Bestuur.

N. B. Het magazijn is open aille werkdagen 
van 8 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. uitgenomen 
den zaterdag slechts tot 12 uur.

V E R S T A N D IG  SPREKEN .
Sommigen zeggen en roepen : met al dat geld 

voor het leger, zon een groot gedeelte van het 
land hersteld zijn I

Dat is waar. Doch ’t eene is er noodig lijk het 
andere. Wij zijn tegen alle militarisme en tegen 
alle geldverkwisting. Maar de handelwijze der Duit- 
schers heeft toch klaar en duidelijk bewezen dat 
wij een goed leger noodig hebben, en ’t leger 
kan toch niet uitgerust en afgericht zijn zonder 
groote onkosten. Elk gezond verstand moet dat 
toegeven.

BANDIETEN.
Te Putte bij Mechelen woont de landbouwers

familie Desmedt. De boer had laat in den avond 
nog de ronde gedaan van zijne gebouwen, en 
niets ongewoons bemerkende was hij ter ruste 
gegaan.

■ I
Al met eens werden hij en zijne vrouw uit 

hunnen slaap gewekt door het breken van de 
kas die in hunne slaapkamer stond. Dieven 
waren ingebroken en reeds bezig aan het stelen. 
Van zoohaast zij bemerkten dat ze verrast 
waren, schoten de dieven revolverschoten naar 
boer en boerin. De boer werd erg , gekwetst, 
de boerin op den slag gedood. — Dieven zijn 
moordenaars.

— In ons laatste nummer werd — buiten onze 
wete — een artikel opgenomen waarin de 
gemeenteraad nog al fel en hard gehekeld 
wierd om wille van zijne houding in de taal
kwestie.

Rechtuit gesproken, De Iseghemnaar betreurt 
dat die voorgestelde motie niet gestemd wierd, 
maar betreurt nog meer dat er zijn die de 
handelwijze van den gemeenteraad verkeerd 
uitleggen

De gemeenteraad staat niet vijandig tegen
over de Vlaamsche Beweging en daarom ook 
kunnen wij niet goedkeuren dat de gemeente
raad voor die houding worde aangevallen en 
gelasterd.

W ij steunen ook op de beloften van ’t nieuw 
ministerie ; wij wenschen ook eene spoedige 
oplossing te zien geven aan de doelmatige 
eischen der Vlaamsche Bevolking.

— Op nieuwjaaravond wierden er in een win
kel uit de Markstraat — wat laat in den avond
— eenige waren betaald met een briefke van 
100 fr. waarop moest weergegeven tot 32 fr.
—  ’t Briefke van 10O fr. verdwenen, maar 
er wierd toch weergegeven !

— Nieuwjaardag achternoen kreeg een familie 
uit de Pelichystraat en onverwachtsch bezoek : 
een jongeling kwam daarin gevlucht en sloot 
de deur achter hem toe. Er (was ruzie ont
staan in eene danszaal, en de jongeling was 
binnen geloopen uit vrees voor de mannen die 
hem achtervolgden. — Die zich in de danszaal 
niet en begeeft en zal er niet moeten uitvluchten.

—  Nieuwjaardagavond was er op de Koorn- 
markt in ’t licht van de electrieke lampen niet 
een volksbal maar een wildendans. Eenige 
mans- en vrouwspersonen stonden daar te 
dansen met eene kleeding uit wilde streken of 
liever zonder kleeding. Zulke schandalen ver
dienen groote straffen. Zijn die personen nog 
niet gekend ?

— Zondag 16 Januari, om 3 ure namiddag 
in ’t Qildenhuis, voordracht door den Heer 
Leo De Raedt, over het Katholiek Vlaamsch 
programma. Ter dezer gelegenheid zal het too- 
neelstuk « VRIJ » uitgevoerd worden. Ingang 
kosteloos.

— 0e Vlaamsche Oud-Strijders (V. 0. S.) van
Iseghem, in algemeene vergadering :

1°) Steunend op de ondervinding, dat zes maanden 
volstaan tot het volmaakt aanleeren en beoefenen 
van den militairen dienst, eischen in ’t belang 
van den geldelijken toestand van ’t land, den 
diensttijd in te krimpen, door de vernietiging van 
de zoo juist gestemde wet op den diensttijd en 
de onmiddelijke invoering van denzesmaandelijkschen 
dienstplicht alsook de gewestelijke indeeling van 
het leger, met de moedertaal als voertaal.

2°) Zweren nooit te zullen oprukken zóó de 
de mobilisatie het gevolg is van het geheim mi
litair fransch-belgisch Verbond.

3°) Eisschen de vervlaamsching van het bestuur, 
gereeht en onderwijs.

4°) Verlangen in naam der menschelijkheid 
dat er onmiddelijk kwijtschelding kome voor 
onze oud-strijders, en vragen dat het Parlement 
eene daad van wenschelijkheid daarstelle door de 
kerkers te openen voor hen die eens hun leven 
veil hadden voor de verdediging van het land. 
Deze enkei zouden geene kwijtschelding genieten 
die zich plichtig maakten aan moordaanslag, op 
de zeden en groote diefstallen, alsook deze die 
krijgsgevangen zijnde aan den vijand inlichtingen 
verschaften die dezes legerplannen konden dienen.

5°) Vragen dat het Parlement, ten spoedigste de 
oplossing van de huishuur der oud-strijders zoude 
behandelen.

6°) En teekenen ten hevigste protest aan, tegen 
de wraakroepende geldverkwistingen en het niet 
voldoen aan de rechtmatige eischen der oud
strijders, der ouders en weduwen van gesneuvelden, 
der opgeeischten en weggevoerden der burger
lijke slachtoffers en der geteisterden uit de ver
woeste streken.

Jonge bandieten trachten den overste 

van een gesticht te vermoorden.
Te Woluw'è-St-Lambert, bij Brussel is er een 

gesticht van doofstommen en blinden. Daar 
verblijven ook kinders door den kinderrechter 
veroordeeld en toevertrouwd aan Broeder Vin- 
centius.

Dezer dagen nu was aan de politie ter oore 
gekomen, dat zekere D., van Laken, zestien 
en half jaar oud, oud-kostganger van het ge
sticht, samen met twee andere deugnieten, die 
voor het oogenblik in het gesticht verblijven 
middelen beraamd had om Broeder Vincentius 
te vermoorden. De moord moest Maandag na
middag gepleegd worden.

Als werkman verkleed ging een adjunct-po- 
litiekommissaris den rekel op wachten. Deze 
belde aan te 1 1/2 uur en zei, dat hij zijn 
oud-kameraden kwam bezoeken. De adjunct- 
politiekommissaris vatte hem terstond bij den 
kraag en vond in zijn zakken een browning, 
geladen met 7 kogels ea een doos met 25 
kardoezen. Na een behendige ondervraging | 
legde de kerel volledige bekentenissen af. Het \ 
lag in de bedoeling van den jongen schurk, na 
den manslag op Broeder Vincentius, gansch J 
het gebouw te doorsnuffelen, waarna de kerels 
zich dan wel een paar revolvers zouden aan- 
geschaft hebben om zich achteraf te verdedigen 
tegen de politie, welke tegen hen zou uitge
zonden worden.

Volgens wij vernemen zou Broeder Vincentius 
een inboorling zijn der streke immers zoo het 
schijnt noemt hij Leo Boucquet is rond de 
70 jaar oud en geboortig van Cachtem. Hij 
heeft in Cachtem, Ardoye en Ingelmunster nog 
van zijne bloedverwanten wonen. /

STADSN IEU W S.
Een gedacht is opgevat om ’s Zondags van

11 1/4 tot 12 1/4 uren bereidende lessen te geven» 
aan de Jongelingen.die nog moeten soldaat zijn. 
Inschrijvingen worden genomen in Sint Josephsge- 
sticht, de Zondagen 9 en 16 Januari aanstaande 
na de Hoogmis. Daar zullen de voorwaarden van 
aanveerding aangeduid worden. — Na gemelde 
dagen kan, voor de eerste reeks lessen, niemand 
meer bijkomen.

Dertienavond bij onze K

Schoenfabrikanten.
Woensdag avond had de Bond der schoenfabri

kanten, het genoegen zijne geachte leden te zamen 
met hunne huisgenooten op een muziek- en liederen
avond uit te noodigen.

Om 7 1/2 ure, komen de Bestuurleden de zaal 
binnen. Ze wierden begroet door handgeklap van 
meer dan 80 aanwezigen. Onmiddelijk vangt de 
symphonie — onder leiding van M. Joseph Clement
— het openingstuk aan : Marche van Gillis.

Op een hangkaart (spelwijzer) zien wij aange- 
kondigd : Vlaamsch lied, M. Depreitere met zijn 
Zwarte Leeuw oogst veel bijval. Bewijs dat onze 
Schoenfabrikanten onze taal zeer genegen zijn. 
Vervolgens speelde Madame Era. Accou eene mooi 
klavierstuk. Alle ware muziekkenners stonden in be
wondering, nooit hoorde men eene uitvoering waar 
zooveel gevoel en kunstsmaak in stak.

Opvolgentlijk krijgen we kunstmuziek en liederen 
te hooren. ’t Is buiten ieders verwachting.

M. Jules Strynckx — iedereen kent hem — 
komt wat afwisseling brengen met zijn « Miauw » 
Of er gelachen wierd, niemand had meer succes 
dan Jules Strynck.

« Het looze visschertje » gezongen door M. en 
Jufvrouw Depreitere — broeder en zuster — is 
heel puik voorgedragen. Bij het driemaal zoenen 
wordt er aanhoudend bis geroepen, ’t Is bij dezes 
herneming dat ons geacht medelid den Heer Bur
gemeester de zaal binnen treed. Allen staan recht 
om M. Bral te verwelkommen.

De Burgemeester bedankt voor den blijk van 
genegenheid. Het bij wonen van een vergadering 
belette hem vroeger op het feest tegenwoordig te 
zijn. Met voldoening — vervolgt de Burgemeester
— heb ik vernomen dat de Schoenfabrikanten een 
muziek- en liederenavond zouden inrichten. TJw 
Bestuur had het Stadsbestuur de toelating ervan 
gevraagd. Het zou eene onrechtveerdige daad ge
weest zijn van mijnen kant, moest ik geweigerd 
hebben : ge moogt gerust feesten tot middernacht. 
Uw feest is een blijk van verbroedering. Dat wij 
allen hetzelfde bedrijf uitoefenen mag geen reden 
zijn om ons van elkaar te verwijderen. In het 
schoeubedrijf opgegroeid heb ik altijd mijn vak 
liefgehad, en alle geschillen tusschen vakgenooten 
betreurd. Altijd heb ik mede geholpen en wil nog 
medehelpen, aan den groei en den. bloei onzer 
nijverheid, tot welzijn onzer bevolking.

Spreker belooft alle mogelijke steun van wege 
stadsbestuur on brengt vervolgens hulde aan den 
lieer Voorzitter en het Bestuur. — Heeft de Bond 
der Schoenfabrikanten een bloeiend tijdperk inge
treden ’t is dank aan uw wijs beleid en uwe 
volstrekte eendracht.

De Ondervoorzitter staat recht, in naam van 
liet Bestuur dankt den Heer Burgemeester voor 
zijn beloofde steuu, eu zijn blijk van genegenheid. 
Aan âlle leden wenscht hij een jaar van voorspoed. 
Mochten wij spoedig de huidige crisis te boven 
komen ; werkherneming zou de moeilijke tijden 
die we te doorworstelen hebben spoedig doen ver
geten.

Spreker verheugt zich over den geest van broeder
lijkheid die onder al de leden bestaat en zegt 
verder een woord over handel en nijverheidskamer 
on hare werking. Hij eindigt met den wensch — 
Leve de Burgemeester ! Leve onze vereeniging 
(algemeene toejuiching). *

Tweede deel : Danse Américaine uitgevoerd door 
de Symphonie Afwisselend dansmuziek en liederen. 
M. Depreitere, oud-strijder, komt op met verschilende 
strijd- en vaderlandsche liederen, die tijdens den 
oorlog bij de beigen van bachten de kuipe zoo 
voel bijval hadden.

Met « I l  est minuit», en « Je suis fabricant de 
beurre », weet M. Fl. Clement-Brabant de lachlust 
weder op te wekken , langen tijd kon men het 
ha ha ha niet wederhouden. Het was bijna midder
nacht toen men de Vlaamsche Leeuw aanhief en 
in de ronde dansten zingend « Zij zullen hem 
niet temmen ». Na de Brabançonne dankte de 
Heer Voorzitter de ledeu van de feestcommissie. 
MM. Em. Accou, J. Dekimpe en Fr. Vanoverbeke 
die zon&er een centiem hosten, noch voor de leden 
noch voor den bond, ons zoo een gezelligen en 
aangenamen avond hebben weten voor te bereiden. 
Dankte ook alwien aan het welgelukken van het 
feest heeft medegeholpen en drukte den wensch 
uit nog dergelijke feesten te zien op touw zetten.

Voldaan en tevreden ging iedereen huiswaarts 
om welhaast te droomen van muziek, gezang en 
broederlijke vereeniging. A. D.

TIJD IS GELD... en... MEN MOET HET IJZER 
SMEDEN TERWIJL HPT 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 znllen geven.

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 %
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
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
iGemeenteontvanger,

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.

Hoogeschoolintbreiding voor Meisjes.
Op Zondag 17 Januari 1921,’ zal er ter stede, 

een leergang geopend worden voor hooger 
ontwikkeling. Er zullen lessen gegeven worden 
over :

Geloofsleer, zielkunde, taal- en letterkunde, 
staatshuishoudkunde, gezondheidsleer, geschie
denis, opvoedkunde, kunst, muziek... enz. Door 
EE. HH. en dokter van stad.

De Jufvrouwen die begeeren den leergang 
te volgen worden verzocht zich zoo haast mo
gelijk aan te geven bij : Jufvr. G. Lafaut, 
Kerkstraat, 3,j waar zij verdere inlichtingen 
kunnen bekomen.

BURGERSBOND - ISEGHEM.
Afdeeling Smeden. 

Leergang van Hoefsmederij.

Het bestuur van den Burgersbond brengt ter 
kennis der belanghebbenden, dat in de maand Januari 
1921, M. Scharlaken Louis, veearts te Rousselare, 
door het ministerie van Landbouw aangesteld, aldaar 
de leergangen van hoefsmederij zal openen.

Zullen tot de lessen aangenomen worden al de 
hoefsmeden en personen die ervan aan hem de 
aanvraag zullen gedaan hebben.

Zij zullen daarna aage bijzondere uitnoodiging 
ontvangen,

De hoefsmeden moeten zich voorzien van de 
kleine werktuigen welke zij noodig hebben om 
het ijzer te maken en op te zetten.

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

5.90 1/4 5.19 1/8 
58.07 1/2 58.22 1/2
94.85 3/8 95.35 3/4
20.00 3/8 22.00 3/8
16.23 3/4 16.33 3/4

211 1/2 215 1/2
243 3/4 249 3/4

53 3/4 573/4
328 0/0 332 0/0
259 0/0 263 0/0
257 0/0 261 0/0

13.85 0/0 14.00 0/0
18 0/0 22 0/0
16 50 20 50



GEBOORTEN :LI' Omer Vierstraete, zv. Valere, en Gentila Derhore, 
i— Cyrille Vandecaveye, zv. Michel en Elisa Van- 
houtte. — André Malfait, zv. Georges, en Maria 
[Casier. — Luciania Himpe, dv. Oscar en Julia Vro- 
maii — Jerome Samyn, zv. Alphonse en Juliana 
Vanneste. — Maurice Vanndommelle, zv. Hieronymus 
en Elisa Beernaert.

STERFGEVALLEN :
Bafaël Vandaele, 10 m. zv. Michel en Maria Ca

nette. — Maria Geldolf, 15 j. dv. Basilius en 
Florence Dsplukker. — Leon Laverge, zb. 83 j. 
ff' Ursula] Scherpereel. — Jules Degezelle, 61 j. 
echt. Maria Durty. j — Michel Verbeke, 16 m. zv. 
François en Magdalena Deldaele. — Sophie De 
Janckheere 87 j. dv. Antonius en Barbara Van- 
lluchene.

HUWELIJKEN :

Marcel Himpe, vuurm. 24 j. on Margaretha Van- 
loorne, naaister, 23 j — Leo Marey, bakker 38 j.

Maria Vandenberghe, winkelierster, 31 j ,  — 
ustavus Mulier, vlasw. 41 j. en Elisa Bruneel, 
uish. 39 j. — Maurits Deraeve, metser, 23 j. en 
lugenie Decommere, huish. 24 j. — Benoni Ver

lote, vlasw. 31 j. en Albina Vanwalleghem, bot- 
iienstekster, 36 j.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar de

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

STAD ISEGHEM
Openbaar en kosteloos Jesssn over

O O M T E E L T
egeven d#or M. Arthur LAG AST, Leeraar te Kortrijk

in de Herberg « HET DAMBERD », Gentstraat.

Zondag 9 januari, — Algemeene beschouwingen 
fcver fruitboomteelt. — Aanleg van fruittuinen voor 
Jurgers liefhebbers. — Aanleg van boomgaarden.

Bereiding van den grond. — Invloed der mest
stoffen. Zorgen binst en na de planting.

•  •  •  •  •  •

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN
BIJ

ïjlT Sujnaen-Hojaitnijt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

alle slach van

goede, schoone en sterke STOVEN
aan zeer voordeelige prijzen

— buiten alle concurentie —

V E L  O S
Banden en toebehoorten van alle merken. 

HERSTELLINGEN.

Trouwe en spoedige bediening.

•  •  •  •  •  •

AMEYE[ R o g e r
H A N D ELS IN G EN IEU R ,

(Diploma, I. C. 1. H. 1909),
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
Eich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(AC COU N T AN T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
yoor 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. 
i IV. Waarneming van commissariaat in han- 
dalsvennootschappen.

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

(Contracten. BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

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 coutfl of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

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

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55 , lSEG H cM

CI GA REN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verhoop in ’t groot en in

Studie van den Notaris MUSSELY van Ledeghem,

Openbare Verkooping van

H U I Z E N  en L A N D
te ISESHEM

en

H U I S  en L A N D
te LEDEGHEM

STAD ISEGHEM

a) Het Huia bewoond door Cyriel Rommel zijnde de 
herberg De ICortskeer. groot twee aren vijf centiaren.

b) Het Huia bewoond door Ivo Vanhaverbeke, ge
hucht “ de Kortekeer „ groot twee aren vijf centiaren.

c) Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.
d} .Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.

GEMEENTE LEDEGHEM.

e) Land groot 23 aren gehucht “ de Sinte Pieter „ ■
f) Huia in puinen groot 21 aren 24 centiaren.
g) Suikerijaat in puinen groot 15 aren 71 centiaren.

ZIT O iVGJ- tCTVJ' :
INSTEL Donderdag 13 Januari 1921,
OVERSLAG Donderdag 27 Januari 1921, ielkena ter 

Herberg Au Café de la Poste, gehouden door den 
medeverkooper Henri GLAEYS, Statiestraat te Ledeghem 
om twee uren namiddag.t klein.

f  OPENING VAN HET HUIS 1

” V .  ÿ î O Y Â B ^ T H Ü E V O L D E ^ E  |
Rousselarestraat, 6 ISEGHEM-

KUNST-FOTO
f  M O D E R N E  I N R I O H T I N Q -  %

§  Laatste nieuwigheden met de papieren Geyaert op Chloro-Bromure f*

H FOTO-SCHETS, SANGUINE

H  -- .... , ■- =  K A D E R S  IN  A L L E  S T I J L E N  = = = = = =

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

”  M arktstraat, 4 4 , I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

[FABRIKAAT

A X A
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

PASTA

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

GEVRAAGD aanstonds een goeden REIZIGER 
kunnende Vlaamsch en Fransch, voor de om
streken ; enkel noodig 2 dagen per weke. 
Zich te bevragen bij François Vansteenkiste, 
bij de ijzerweghalte van Cachtem.

TE BEKOMEN BIJ

Ï1
Meenenstraat, ISEGHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

ERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

W O O N H U IS
dienstig voor Winkel

staande en gelegen

te ISEGHEM:, Brugstraat.

De Notaris T . e  G o r J i e s i e r ,  verblijvende 
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
3VÆ. G l o r i e ,  notaris te Eyne, en met de pleeg
vormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk ver- 
koopen, het volgende goed :

STAD ISEGHEM.
Eenige Koop. — Ean WOONHUIS met afhangen 

staande en gelegen in de Brugstraat, samen groot 1 a.
71 ca., gekend op het kadaster sektie A. nummer 180e 
180a, palend of gepaald hebbende noord, de weduwe 
Charles Verstraëte en kinders te Iseghem, west de 
Brugstraat ; 003t en zuid Adolf Buyse te Iseghem. 

Gebruikt door Jozef Decoutere, übnder pacht.

Z i t d a g e n  :

T O E S L A G  V r i jd a g  21 J a n u a r i  1 9 2 1 ,
om 2 ure namiddag, in de gehoorzaal van het VRE
DEGERECHT, * in den Hert, -fci Ise^hm .

Kantoor van den Notaris IE  CORBESIER te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING VAN 

Twee onlangs nieuwe

W O O N H U I Z E N
waaronder

de herberg “ De halve Liter „ en landen 
te EMELGHEM, Baronstraat.

KOOP I.
Een WOONHUIS met afhankelijkheden, zijnde de 

herberg “ De halve Liter „ en erve, staande en gelegen 
te Emelghem, Baronstraat, in 't kadaster bekend Sektie 
A n° 185k en deel van nummer 185*, groot 2 a. 40 cent.

Bewoond door Jufvr. Elisa Casteieyn, onvergeld, tot 
den Ie der 3d« maand volgende den toeslag.

KOOP II.
Een WOONHUIS met afhanklijkheden en medegaande 

erve, 3taande nevens het voorgaande, in ’t kadaster 
bekend Sektie A n. 185L en deel van n. 1851, groot
1 a. 85 cent.

Bewoond door H. Casteleyn-Gregoor, mits 12 fr. per 
maand tot 1 October 1922.

KOOP III.
Een perceel LAND, nevens koop II, in ’t kadaster 

bekend Sektie A deel van n. 185*, groot 4 a. 70 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

KOOP IV.
Eeç< perceel LAND, nevens koop III, in 't kadaster

bekend Sektie A deel van n. 185‘ , groot 4 a. 90 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

KOOP V.
Een perceel LAND, nevens koop IV, in ’t kadaster

bekend Sektie A deel van n 1851, groot 5 a. 30 cent.
Onmiddelijk ingenottreding.

ZITTINGEN :
INSTEL op Dinsdag 4 Januari 1921,
TOESLAG op Dinsdag 18 Jannari 1921, telkens om

2 ure namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht 
te Iseghem.

1/2 °/o Instelpenning.

OPEN BARE VERKOOPING
van de welgekende

HERBERG « De Pauw  >
en medegaande LAND 

t e  O o s t - R o o s e b e k e .

De Notaris D o s s e ü e '  te Oost-Roosebeke zal 
met tusschenkomst van den Notaris I -.c Gortoe- 
sier, te Iseghem. openbaar verkoopen :

GEMEENTE OOST-ROOSEBEKE.

Kcop Een. — Huis stalling, tuin, boomgaard en land, 
gelegen langs de kalsijde van Ingelmunster naar Oost-Roo
sebeke, groot 77 a. 40 ca. sectie E nummer 1180b-l 182a- 
1178-1176a en deel 1183. Boom- en haagprijs 500.

Koop Twee. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Drie. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Vier. — Land, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Vijf. —Lend, groot 23 a. 45 ca. sektie E deel 1183.
Koop Zes. — Land, groot 31 a. 60 ca. sektie Ë deel 1183.
Koop Zeven. — Hooiland langs de Mandei, groot 13 a.

7O ca. 3ektie D nummer 337. Al de koopen te samen ge
bruikt door Adolf Decaevele, mits 500 fr.’s jaars ende 
lasten tot 1 November 1923.

Zittingen. :
INSTEL op Donderdag 13 Jan. 1921
TOESLAG op Donderdag 27 Jan. 1921 telkens om 

1 ure namiddag in de herberg “ DE PAUW „ te Oos- 
Roosebeke, langst den steenweg van Oost-Roosebeke naar 
Ingelmnnster.

Een half ten honderd Instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING  
van een schoon

GROOT W O O N H U IS
en Suik'ereiast 

Z E V E N  W  O O N H U I Z E N
waaronder de herberg “  De Vlasbloem „

eene tweewoonst en meersch 
te EMELGHEM, Vijf we genstraat

De l̂Notaris Le Corbe«ler, te Iseghem,
zal openbaar verkoopen.

GEMEENTE EMELGHEM, Vijfwegenstraat.
Koop 1. — Twee WOONHUIZEN, magazijn stalling 

en suikerijdroogerij, groot 13 a. 50 cti. Sektie A nummers 
281d, 281f, 282fex S80a. Boom- en haagprijs 200 fr. 
Gebruikt door Berlamont Cyrille tot 1 Oct. 1921 mits 
486 fr. en Declerck Teophiel mits 12 te maande.

Koop 2. — WOONHUIS en stalling, groot I a. 10 ca. 
Sektie A ex 280a. Gebruikt door Vanneste Florent, mita
10,50 fr. te maande.

Koop 3. — WOONHUIS groot 65 ca. Sektie A 279g 
ex 280a Gebruikt door Debusschere Alois, mits 11 fr. 
te maande.

Koop 4. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A. 
279e ex 280a. Gebruikt door Delcourt Louis,' mits 11 
fr. te maande.

Koop 5. — WOONHUIS, groot 65 ca. Sektie A. 279q 
ex- 280a. Gebruikt door Sabbe Oct. mits 11 fr. te maande.

Koop 6. — WOONHUIS, herberg u De Vlasbloem, 
stalling en land, groot 4 a. 10 ca. Sektie A. 278L ex 
280a. Boom- en haagprijs 75 fr. Gebruikt door Van- 
dekerckhove Maurice, mits 15 fr. te maande.

Koop 7. — WOONHUIS en huis in pninen, groot
1 a. 40 ca. Sektie A. 283f en 283g ex 283q, gebruikt door 
Vancoille Cam. mits 7.50 te maande.

Koop 8. — WOÓNHUIS, groot 1 a. 50 ca. Sektie A. ex 
283q. Gebruikt door Callens Teoph. mits 13 fr. te maande.

Koop 9. — WOONHUIS en land, groot 5 a 80 ca. 
Sectie A. 289a ex 288a ex 290a. Boom- en haagprijs 
20 fr. Gebruikt door Ameye Cam. mits 11 fr. te maande.

Koop 10. — WOONHUIS en land, groot 6 a. 10 ca. 
Sektie A . 289e ex 288a 290a. Boom- en haagprijs 10 fr. 
Gebruikt door Ameye Jules, mits 10,SO fr. te maande.

Koop 11. — Een perceel HOOILAND, 21 a. 90 ca. 
'Sektie A. 2S7, 291 ex 288a. Gebruikt door Berlamont 
Cyriel, mits 50 fr. ’s jaars tot 1 October 1921.

De oorlogsohade wordt mede verkocht.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

1/2 O/o Instelpenning.
I N S T E L  op Dinsdag, 2 5  J a n u a r i  1 9 2 1 ,  
T O E S L A G  op D insdag  8  F e b ru a r i  1 9 2 1 ,  telkens 

om 2 ure namiddag, te Emelghem in ’T HOP VAN 
COMMERCE, bewoond door Emiel Vermaete.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te voor
zien van hun huwelijksboekje of een uittreksel hunner 
geboorteakt.

OPENBARE VERKOOPING van een

Hofstedeken en Land
vier Woonhuizen en Land

t e  I J V G E T ^ I V t l J J V S T B  R  .

De Notaris Le Gortoesler, te Iseghem
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen r

GEMEENTE INGELMUNSTER.

Koop Een. ' — Een WOONHUIS met erve en aan- 
hoorigheden, gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie D nummer 340g en deel van 
nummer 340e, groot volgens meting 3 aren 70 centiaren 
palende noord aan de Heirwegstraat.

Bewoond door Theofiel Goeminne mits 15 fr. te maande.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met erve en aan- 
hoorigheden gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten 
kadaster bekend sektie D nummer 340f en deel van 
340e, groot volgens meting 6 aren 88 centiaren palende 
west aan de Heirwegstraat.

Bewoond door Bruno D’Hondt mits 16,25 fr. te maande
Boom en haagprijs honderd vijf en twintig franks.

Koop Drij. — Een WOONHUIS met erve en aanhoorig- 
heden, gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten kadaster 
bekend Sektie D. nummer’ 340i en deel van nummer 
340h, groot volgens meting 10 aren 27 centiaren, pa
lende zuid en west de Heirwegtsraat.

Bewoond door Declercq mits 15,60 te maande.

Koop Vier. — Een WOONHUIS met erve en aan- 
hoorigüeden »estaan en gelegen te Ingelmuns er ten ka
daster bekend sektie D nummer 340k en deel van num
mer 340h, groot volgens meting 2 aren 77 centiaren 
palende west de Heirwegstraat. '•

Bewoond door Henri Vandt mits 15,60 te maande.

Koop Vijf. — Een HOFSTEDEKEN bestaande uit 
schuur, stalling, verdere gerieven, boomgaarden land,

festaan en gelegen, te Ingelmunster, ten kadaster be
end sektie D nummers 254a-256a-257a-258 en 259s, groot 

volgens meting 2 h. 25 a 95 cent ; palende noord de 
Steenweg van Ingelmunster naar Iseghem.

Verpacht tot 30 September 1926 aan Camille Windels 
mits 500 fr. s’ jaars boven de lasten.

Boom en haagprijs acht honderd frs.
Zittingen :

INSTEL op Vrijdag 14 Jannari 1921
TOESLAG op Vrijdag 28 Jannari 1921, telken* om

2 ure namiddag ter zittingszaal van het VREDEGE
RECHT te Iseghem, ter herberg “ De Groote Hert „

Een half ten honderd instelpenning.

TE KOOP bij We THIBAU  
Zegeplaats, 22 ISEGHEM.

1) Eene extra schoone groote KOOKSTOOF met 
4 ovens, genikeleerde banden en versierselen, 
gansch nieuw, bijna ongebruikt.

2) Een extra goeden KACHEL, dienend voor 
verwarming van een estaminet of een andere 
groote plaats.

-Henri BELAEN-BUYCK, Voerman, Ommegang- 
straat, 14 gelast zich met het voeren van alle slach 
van voervracht.

- - CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - -
(BELGISCH GRONDCREDIET)

Xaamlooze AÆaatscliappiJ gesticlit m 1 8 3 3

Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel

i J V D /Y n m T f r i*  I fi, fi, \rïVTf'ï7V °P dea vo0t va!l merkelijk verminderde tarieven zonder 
i l  I  r U  1 n llC itV ljC iC i.il voerafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen

van Huizen an 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 vau het verschuldige kapitaal.

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
. . . . gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door

Ü D l l g a t i e n  4  O het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en hetf A^ ortissei??ilt!1f̂ f t J n a d® Leenmg van den 0naf 
hankelijken Congostaat bezitten voor 8,400.000 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, hunne terugbetaling en de betahng der 
koepons zich wenden tot den heer OMER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.



Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
— (recht op de Marktstraat) —

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen
U U R W E R K E N

voor Heere il eu Damen in goud, zilver en nickel 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E I S T E L L I N G E N
van Uurwerken, G-oui en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt 

van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS

WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WORDT TEN HUIZE

-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

HUIS

0. SCHELOEMAN-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.

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

KASTEELSTRAAT, 10

-  I S E G H E M  “

Extra Stout en Jannekens bier
* VI de iSolâllïrouwarij Gaöraaders Salleöaat, Wieze
- - B o e i t  oX X  P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concureniie.

Nickeleeren & Polieren
Moderne ElectrieRe Instelling 

voor STOVE-en VEL, O MA. KEUS

Polieren van alle Koperwerk

- Kunstwerk op Douillen enz. -

TROUWE SN SPOEDIGE BEDIENING

bij C y f ïe l V E flM O T E
8 , tResepensfetfaafe I5|WEI-rGHElVI (Dam).

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! 

SCHURFT e n  JICHT
van alle gedaante genezen door

Onction Augièni aan 5,50fr.depot,

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E lex iP

Oe zuiverste, de beste, de goekoopste Borstplllen 

zijn de
“ Borstpillen Laleman. „

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

U L E IM A N -G H E K IE R E
Opvolger van A. RODENBACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alwaar uiUeg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

■ rooet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
hebt aangeprezen.

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
■ - — - i  1 ti — ; mijne

Met mijnen hertehjken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73

VERVOERDIENST.
ERNEST DEVOS, Bruggestraat, 29, Iseghem 

zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
den Maandag, den Donderdag naar Wervick 
en Meenen.

H U I S

J. Vanlaiidegliein-Beliaeghe
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, Baeieu en Onder

broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartfkelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H D B.

Vensterramen met glas en sloten aan voor

deelige voorwaarden. Adres ten bureele van 

’t blad.

SUIKERBAKKERIJ

V ao Lafjdegtjern
GR A VINNESTR A AT, 24,

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

Ohoeolade — Praii.un.en 
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOON i-OenF IJN E  ^EBA K K Stf
voor Do'open, Hu wolijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikaräakkerartikels 

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

Teruggekomen van den soldatendienst kom ik
mij aanbevelen voor alle slach van TIMMERWERK 
en het maken van MEUBELS aan de voordeeligste 
voorwaarden

Vaière ROUSSEAU-VANSTEENKiSTE,
Krekelmotestraat, 379, 

bij de Paters Kerk, Iseghem.

Den Heer 

Albert CARPENTER

(volgens een foto^

Geen rugpijn meer
Zekere ontlasting na 2 4  uren
Zijt gij niet peinzend wanneer gij 

wakker wordt met pijn in den rug en 
een vuilen smaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint evan 
vermoeid als wanneer gij hem eindigt?

Wanneer gij stekende pijnen in den 
rug gewaar wordt?

Wanneer armen e» beenen u pijn 
doen?

Wanneer gij u teneergedrukt en 
prikkelbaar gevoelt?

Dit zijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dal op de ingewanden inwerkt, maar 
een stof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al (toüe pijnlijke kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
van rheumatisms, jicht, heupjicht, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen I)e Witt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De Heer Albert Carpenter, 17, Lam- 
beth-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft ;

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert mijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
’t gasthuis overgebracht worden, 
aangetast door rheumatisme. In 
Kaart 1912 bevond ik mij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; mijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
De Witt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette de 
behandeling voort en na zes weken 
kon ik mijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen «n behandelen en 
wordt mijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de Heer Car
penter *ijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik heb de pillen De Witt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwekkenden toestand 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas genezen alle ziekten der lenden 
en blaas door de oorzaak der ziekte te 
doen verdwijnen : het giftig pisguur 
dat uit het bloed langs de pisblaas 
verwijderd wordt. Wanneer gij vast
stelt dat de pis een blauwachtige 
kleur aanneemt, dan beteekent zulks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op tie flesch een 
■stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De Witt 
and C* Ltd, East Croydon, London, 
ns et vermelding vau dit aanschrijven.

De pillen De Witt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

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

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

E.-C. De Witt et C°, 22, rue de l a  
Glacière, Bruxelles.

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, 

Marktstraat; LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELAKE

Waarom wordt het huis, O. 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 gezichta'ànduider 
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 uitgelezens glazen eu alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr Q-EEN'E WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen. 
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, tegan de NI ordstraat, Roussalare.
Er is altijd «en oogmaaster tea leder beschikking.

R M  DSYOLOER-YGftSGHiBVE
Schilder- Glazenmaker

de Pélichystcaat, 18. ISEOHEM

float- Marmer en Sieraalschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING.

IN DE PLASTRON.
Marktstraat, 4 4 ,  Iseghem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER A FG EW ERKT
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 en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

HUIS M0ENÂERT-N0PPE
29, Rousselarestraat — Iseghem.

S P R E E K M A C H IE N E N

Wilt ge de lange winteravonden aangenaam door 
brengen, voorziet u van een PHONOGRAAF en platen

OJDÈ ON  I —  '

de schoonste, de sterkste voor den langen duur, 
de bestluidende 

Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs
— met waarborg. —

Het huis heeft ook de Spécialiteit der 

ZAKUURWERKEN -  R0SK0PF en DE STERRE

oud gekende en gewaardeerde merken ; 

ONVERSLIJTBAAR — JUISTE GANG. 

JUWEELEN van allen aard aan.lage prijs.

BRILLEN -  PINGENEZ; BAROMETERS; 
THERMOMETERS voor boter en kaas ; 

voor broeikassen en baden.

W ERK H U IS  VOOR H ERSTELLIN GEN

VERZORGD WERK — TROUWE BEDIENING
-  INKOOP -  VERWISSELING —

IN  DE GOUDEN PLU IM

itobi
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

satine laine, moirette en zijde

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — f*âle-ale.
V e r k o o p  v a n  ' W i j n e n .

HANDEL in KOLEN.

t j b :  k o o p
Per occasie, een traamkarre en peerdalaam,

bij Ernest Devos, Brugstraat, 29.

HUIS VAN VERTROUWEN


