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'rijs van ’t Brood.
Het wordt niet meer tegengesproken dat wij, 

n België, ons dagelijksch brood veel te duur 
jetalen, omdat wij voor dit artikel afhangen 
yan het handelstalent van heer Staat, en van 
illerlei voorschriften en verordeningen welke 
heer Wauters invoerde.

I ’t Is een feit, trouwens, duizend keeren be
wezen in alle landen, dat het telkenmale on
gunstig uitdraait wanneer de Staat, of ’t is 
gelijk welk ander openbaar bestuur, koopen 
in verkoopen wil doen. Zelfs uitbatingen, als 
iet spoorwegvervoer, die op ernstigen voet 
:ijn ingericht, zelfs zulke uitbatingen gelukken 
ir nooit in de twee einden aan elkaar te knoo- 
ien, en daarom ook spreekt men er aan hoo- 
'erhand gedurig van ons nationaal spoorwegnet 
: laten beheeren door een verantwoordelijke 
ommissie van techniekers en zakenmannen, 
ie het zouden uitbaten — voor rekening van 
taat, natuurlijk — zooals een nijveraar zijn 

jndustrieele onderneming bereddert.

Maar wij hebben ’t over den prijs van ’t 
rood, niet waar ? Dus, wij betalen ieder brood 

tot 25 cent. te duur ; ’t is te zeggen, waren 
raanhandel, maalderij en bakkersbedrijf vrij, 
!an zouden we ons brood aan 20 tot 25 cent. 
en kilo goedkooper eten.

De gepatenteerde verdedigers van minister 
auters en zijn roode strekkingen, hoe ze ook 

ijferen en goochelen, kunnen geenszins nopens 
ie waarheid het tegenbewijs leveren ; maar 
e denken het gevonden te hebben met te 
erklären dat, waren de graan- en broodhandel 
rij, de handelaars en voortbrengers spoedig 
Ikander zouden verstaan en trusts vormen, 
en einde de prijzen hoog te houden en woe- 
;erwinsten te maken op den rug der verbruikers. 

Eerlijk gesproken, dat is praat voor den 
aak. Want dergelijke trusts waren niet moge- 

jijk, tenzij ook de socialistische broodcoópe- 
fatieven er zich bij aansloten — en die gaan 
pat toch zeker niet doen, vermits die immers 
Besticht zijn niet om woekerwinsten te maken 
in ’t volk te helpen uithongeren, maar wel 
lom ’t volk ten nutte te wezen, niet waar ?

Of zijn wij m is?

We hebben er veel zin in dat te gelooven : 
ioe, anders, de hardnekkigheid der socialisten 
litgelegd om een stelsel te verdedigen en te 
villen handhaven dat alle vrije mededinging 
litsluit : het gewone, het groote middel om 
luurte te verwekken en te bestendigen ?

Bijgevolg, de eenige opwerping welke van 
socialistische zijde nog wordt gevoerd tegen 
iet herstellen van den vrijen graanhandel en 
iet vrije bakkersbedrijf, houdt geen steek ; 
:n zoo de socialisten er, ondanks alles, toch 
lan vasthouden, erkennen zij vlakaf dat hun 
:oóperatieven zich in voorkomend geval bij 
trusts zouden aansluiten, dat zij voor hun coö- 
leratieven — de melkkoeien hunner propaganda- 
organisatie — woeker- of althans overdreven 
winsten verlangen, en eenvoudig elke poging 
dwarsboomen er toe strekkende om den prijs 
van ’t brood te doen afslaan.

iielstal van 346 duizend Irani,
ten nadeele van het ministerie van finantien.

Over eenige weken schreven wij in « De I seghem- 

i’aar » over de dood en de begraving van Eerweerde 
ioeder Felicitas, in de wereld Juf. Paulina Eos-

1, eere-overste van ’t Klooster van West-Roos- 
e. Den dag der begraving zelve der Eerw. 

)varste zijn twee harer medezusters uit het klooster, 
en verhaor te Brussel ontboden geweest, in het 
[abinet van den Heer Minister van Finantiën. Zie- 
ïier volgens « H et N ieuws van den Dag » waarvan 
kwestie was.

Teruggeven van Titels.
In het ministerie van Finanties, te Brussel, 

ifdeeling der teruggave van gestolen titels, is er 
tene ontvreemding van 346,000 fr. ontdekt geworden, 
;epleegd door den ambtenaar Désiré F ..., 52 jaar 
iud, wonende Voetgangersstraat, te Sint-Joost-ten- 
Joode. Het parket van Brussel heeft deze zaak 
ïauwkeurig onderzocht, en ziehier hoe die ambte
naar erin gelukt is die belangrijke ontvreemding 
Ie plegen. De'siré F... was goed op de hoogte 
tan den dienst der titelsrestitutie en wist dat er 
in de Nationale Bank voor 800,000 fr. titels neer
gelegd waren, die tijdens de bezetting door de 
Duitschers gestolen en naderhand teruggegeven 
werden. De eigenaars van die titels waren gekend. 
Maar, in de bank berustten ook nog voor 300.000 
fr. titels, waarvan de eigenaars niet gekend zijn.

Te West-Roosbeke.
Op zekeren dag ondernam Désiré F... eene reis 

naar West-Roosbeke, in West-Vlaanderen, en bracht 
er een bezoek in het klooster der Zusters. Daar

bood hij zich aan als ambtenaar van het minis
terie, gelast met te onderzoeken of de Duitschers 
in het klooster niets gestolen hadden. De moeder
overste deed haar beklag over de Duitsche plun
deraars, doch bekende dat zij geene vraag tot 
vergoeding had ingediend, omdat het gestolene 
geene groote waarde had. Désiré F... keerde naar 
Brussel terug en maakte daar al de noodige stukken 
en papieren in regel op voor eene restitutie van
346.000 fr. ten voordeele der Zusters van West- 
Roosbeke Door zijnen invloed als ambtenaar wist 
hij de zaak te bespoedigen, zoodat er door het 
ministerie een mandaat van 346,000 fr. naar het 
klooster van West-Roosbeke gestuurd werd.

Désiré F... wist wanneer het mandaat opgestuurd 
was en kwam bijna gelijktijdig met dit postbericht 
te West-Roosbeke toe.

Daar wist hij de overste te overtuigen dat er 
hier eene vergissing in ’t spel was, die hij ver
plicht was terug goed te maken, want zijne brood
winning hing er van af. Hij verzocht 'dus de 
overste het mandaat per aanbevolen brief terug te 
sturen naar zijn adres, Voetgangersstraat te St- 
Joost-ten-Noode. Het gebeurde aldus, daar de 
zuster niet het minste argwaan koesterde.

Op de vlucht.
Eens in ’t bezit van het mandaat, maakte Désiré 

eene valsche prokuratie op en deed de 346,000 fr. 
in het ministerie opstrijken door zijne bijzit, 
zekere Alice D... Sedert dan zijn Désiré F... en 
Alice D... spoorloos verdwenen. De zaak is aan 
’t licht gekomen door zijne langdurige afwezigheid 
uit zijn ambt. Er werd een onderzoek ingesteld 
en aldus kwam de zaak aan ’t licht.

De beste opsporingsagenten zijn uitgezonden om 
de daders op te zoeken. Uit het onderzoek is ook 
gebleken dat Désiré F . , een Antwerpenaar, niet 
aan zijn proefstuk is. Vroeger werd hij nog tot 
15 jaar gevang veroordeeld voor afiruggelarij, 
schriftvervalsching en gebruik van vervalschte 
stukken. Hoe is dergelijke oudveroordeelde er toch 
in gelukt tot zulk hoog ambt in het ministerie 
van financies op te klimmen ?

Jan-Désiré Feym, door het parket van Brussel 
opgezocht voor diefte eener som van 346,000 fr., 
ten nadeele van den Staat en die er mede met 
zijne minares op de vlucht is, is volgens het vast
gesteld onderzoek, een uitgeslepen bedrieger.

Feym, einde 1913 veroordeeld voor aftroggela- 
rijen, schriftvervalschingen, enz., tot verscheidene 
jaren gevang, was nu bediende geworden in een 
der ministeries. Hoe hij daar aangeland is, blijft 
een raadsel.

Feym, een zeer behendige schriftvervalscher, 
had met medehulp zijner minnares zich die groote 
som geld toegeëigend. Het bedrog zou voorzeker 
nooit uitgekomen zijn, had hij zelf geene vergis
sing in de berekening gedaan.

Hij had door zijne minnares een groot pak titels 
doen afhalen bestemd voor een vrouwenklooster van 
West-Roosbeke, waar de waardijen door de duitschers 
waren gestolen en die moesten teruggekeerd worden

Nu in den dienst van nazicht der rekeningen, 
stelde men vast dat de opgemaakte stukken niet 
in regel waren en er eene vergissing van 3000 
frank in de berekening was geslopen.

De overste van het klooster moest dus het geld 
dat zij te veel had ontvangen terugbetalen aan 
het ministerie van ekonomische zaken.

Maar deze antwoordde dat zij nooit iets ontvangen 
en nog min iets gevraagd had.

En zoo ontdekte men den diefstal gepleegd 
door Feym en zijne minnares ten nadeele van den 
Staat.

Vervolg op de tweede bladzijde.

Oorlogschadevergoedingen
AAN DE GROOTE FIRMAS VAN ROUSSELARE.

In de « Rousselaarsche Bode » van Zondag lezen 
wij een zeer belangrijk artikel over de oorlogschade 
toegekend aan de bijzonderste firmas van Rous- 
selare en waarvan de voorschotten beloopen tot

1 Aan de firma Mich. Coussement&C“8 720 .000 fr.
2 Soc. An. Lainières des Fl. Rumbeke 510.000
3 We Carlier-Andries 750.000
4 Coussement & Cie 879.777

Wyckhuyse-Vanderhaeghe 1.115.000
6 Brouwerij Rodenbach 600.000
7 Deschryvere Georges 690.000
8 Vandamme-Croes 618 000
9 Wyckhuyse-Cornelis 1 000.000

10 Tant Louis W° 900.000
11 Olieslagerij Hostens-Houtsaeger 920.000

Voorschotten op rekwisitie Bons

De Gryse-Facon 687.000
De Meester Br. & Zust. 1.012 000
Veroegstraete-Lagae 513.700

Voor wat Rousselare betreft is die lijst zeer 
onvolledig daar er vele andere zijn die reeds groote 
voorschotten ontvingon maar in mindere deelen.

Het bedrag van die sommen daar zooeven op
gegeven, doet eens deuken aan de zooveel kleine 
burgers en werklieden die nog altijd wachten 
achter den eersten cent van hunne oorlogschade.

Handel en nijverheid moeten vooruit en vooral

opgeholpen worden, zegt schrijver verder in zijn 
artikel, maar hoeveel kleine burgers en werklieden 
zijn er niet die nog geen cent zagen.

De coöperatieve bestaat die deugdelijk werk 
verricht maar heeft te weinig macht en te veel 
werk. Er staan -duizende menschen aangeteekend 
met een nummer en 't blijft daarmede.

Hetgeen de « Rousselaersche Bode » schrijft heb
ben wij al dikwijls gezeid en geschreven dat 
men gewestelijke (per kanton) tribunalen inrichte 
voorgezeten door den Vrederechter, de Greffier en 
eenige ingezetenen der plaats, de zaak ware al 
lang geklonken, maar dat systeem zou te klaar 
en te gemakkelijk en te snel afgewerkt — , en 
’t gouvernement heeft liever duister zaken die 
lang duren en waaraan er veel haakjes en oogjes 
zijn en niemand klaar ziet.

Sinnenlandscti Overzicht.
Eerste bedrijf van den Schoolstrijd.

Men verbiedt te bidden ! Waar ! in de 
aangenomen belgische scholen van bezet 
Duitschland. De opper-generaal van het bezet
tingsleger heeft het gebed voor en na de lessen 
verboden. Belgische kindertjes mogen dus in die 
scholen niet meer bidden, men wil de ziel van 
onze kinderen ontkristenen ! Die handelwijze 
strijdt met de wet. Luistert :

« Bidden in de lagere scholen, aan wette
lijk toezicht onderworpen, voor en na de lessen, 
is door de schoolwet van 1895 heelemaal niet 
verboden : is, ja, volstrekt naar den geest der 
wet. De andersdenkende of ontslagen leerlingen 
kunnen zich van deze oefeningen onthouden ». 
(ministerieele omzendbrief van 30 Mei 1896).

Moeten de wetten niet meer onderhouden 
worden door Ministers en generaals. Zijn het 
« papierenvodjes ».

Men begint in het bezette gebied en hier 
zal men eindigen ! Welke spotternij met ge
wetensvrijheid, met onze belgische wetten.

We zullen nu zien, wat de overtuigde Katho
lieke Kamerleden zullen doen !

Weg met de zedenleer zonder God.

Oe Kamer.

Dinsdag zijn de debatten ingezet over Am
nistie. Het ging er rumoerig toe. Duizenden 
in Vlaanderen wachten met ongeduld op den 
uitslag van die bespreking. K Huysmans (soc.) 
deed de eerste interpellatie Hij bekende, dat 
het een teere en ingewikkelde kwestie is. Ge
rechtigheid sluit geen vergiffenis uit ; zooveel 
te meer, dat de Regeering reeds verzoenend 
en vergevend optreedt, menschen die hun land 
verkocht hebben voor geld, zijn geen interpel
latie waard ; maar het getal der anderen is 
aanzienlijker. Doms (soc.) spreekt ten voordeele 
der geschorsten, van dezen die getroffen wer
den door maatregelen van bestuurlijken aard. 
De oorzaken van hun handelwijze zijn de 
volgende onvoorzichtigheden in veel gevallen, 
onwetendheid waarin hun overheid hun gelaten 
heeft, in ongevallen ; het geval van prof. Ver- 
meylen werd aangehaald : deze laatstgenoemde 
werd als professor der Vlaamsche Hoogeschool 
geweerd, omdat hij de vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool voorstond. Deze inter
pellatie zal dinsdag voortgezet worden.

De gemeente kieswet werd dees week duchtig 
besproken, en verscheidene artikelen der wet 
aangenomen.

Eene nieuwe Pachtwet.

Onze knappe Volksvertegenwoordiger M. Sap 
met zijn Katholieken kollega Dievoet, heeft 
eene nieuwe pachtwet als wetsvoorstel ingediend.

Socialistische besluiten.

De « P euple » heeft verleden week durven 
schrijven dat de belgische arbeider niet rijp 
is voor revolutie. Het schijnt dat de révolu
tionnaire mannen nog niet gemaakt zijn ; er 
zijn geen plichtbewuste, gewetensvolle arbeiders 
genoeg I...

Intusschen vergenoegt zich de Heer Wauters 
met het kristen sociaal programma af te schrij
ven. Hij zou voorstander zijn van een soort 
bedrijfsraden, juist gelijk de kristene arbeiders, 
een toezicht over het bedrijf.

De Staat noemt hij een slecht handelaar ; 
De formuul : « de mijn aan den mijnwerker» 
vindt hij ouderwetsch, uitgediend om menschen 
te foppen, Als onze handelaars en nijveraars 
geen afzetgebieden ontdekken, zoo zal de Staat 
ze nog min ontdekken, dan moeten de menschen 
sterven van honger.

De crisis in de Nijverheid.

De crisis heeft de gansche wereld overwel
digd. Amerika zit er meer in dan Belgie, men 
mag sakkeren en zuchten de ekonomische wetten 
van rechtveerdigheid, eerlijkheid, vraag en 
aanbod wreken zich op de menschen. H et is

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en andere 0,40 per regel* 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

onnoozel de crisis te willen oplossen gelijk de 
socialisten het voorstellen, met vermeerdering 
van successierechten, met heffing op het kapi
taal enz. Al de standen van de maatschappij 
moeten bereid zijn een sacrificie te doen voor 
het algemeen welzijn. Wat meeris, men bewijst 
een grooten dienst aan de werklieden met hun 
op de hoogte te brengen van de ekonomische 
wetten en van de gekende oorzaak der crisis 
Wauters en socialistische politiek in Belgie met 
opeisching, belasting en Albertsfond hebben 
ons geleerd.

Katholiek en Vlaamschgezind.
Ik ben vlaamschgezind, omdat ik in de taal 

een middel zie. en nog wel ’t beste, tot 
godsdienstige, zedelijke, verstandelijke en so
ciale opleiding en verheffing van ons volk.

Ik heb gezeid een middel. Het doel zelf staat 
boven de middels, zelfs de beste, die er naartoe 
leiden. Men moet mij dus niet ten laste leggen 
dat ik een overdreven flamingant ben, die niets 
en zie dan vlaamsch, of zoo anderen dat 
noemen nederlandsch. Jammer is het dat eenige 
overdreven elementen soms den strijd verbitte
ren, en door hun geweld maken dat menschen, 
in den grond de vlaamsche zaak genegen, op hun 
weerhouden zijn, en ons den steun niet en 
geven dien wij met recht van hen mochten 
verwachten Jammer is het ook dat soms een 
Vlaming die in ’t geheel niet overdreven is, 
van zoohaast hij voor zijn vlaamsch uitkomt 
zonder onderzoek en zonder reden van licht
zinnigheid en onbezonnenheid beschuldigd wordt 
en verwezen. Ik herhaal het, daar is verbitte
ring in den strijd, en zoowel buiten als binnen 
het vlaamsche kamp staat de drift dikwijls in 
de plaatse der koele redeneering. Ik vind dat 
men van weerskanten moet werken om dat 
misverstand te doen verdwijnen.

Leening per lot van een milliard franken.

De Federatie der coöperatieven voor oorlogs
schade ; — coöperatieve vereeniging geplaatst onder 
het toezicht van den Belgischen Staat — gaat een 
leening per lot van een milliard frank uitgeven. 
De openbare inschrijving zal open zijn van 1 tot
10 Februari 1921.

Deze leening heeft de bijzondere waarborg van 
den Belgischen Staat en is vertegenwoordigt door
4.000 000 obligatiën van 250 trank ieder Deze 
obligatiën 4 0,-0 zullen aan 80 p. c uitgegeven 
worden (’t zij 200 frank per titel van 250 frank), 
wat gelijk staat met een plaatsing van 5 0/0 zon
der rekening te houden met de premie van terug
betaling en der loten.

Van 1921 tot 1930, alsook van 1931 tot 1940, 
zullen er 8 trekkingen per jaar plaats hebben, 
bevattende verscheidene loten van 1 millioen, van 
500 000 fr. ; 250.000 fr. ; 100.000 fr. en van
50.000 frank.

De intrest der obligatiën is vrij van alle geheven 
lasten ten voordeele van den Staat en van alle 
taxen ten voordeele der provintiën en gemeenten.

Het goede' voorbeeld.
In een gesprek verklaarde minister Anseele dat 

de tunnel onder de schelde wel 160 tot 200 mil
lioen kosten zou. Natuurlijk de Staat heeft op 
dit oogenblik geen geld om zulk werk te bekostigen : 
de Amerikaansche contrakten hebben al het be
schikbare en niet beschikbare opgeslorpt.

Men weet waarin de Amerikaansche contrakten, 
een uitvinding van den Heer Anseele bestaan. Een 
groot openbaar werk moet uitgevoerd. Van open
bare aanbesteding geen sprake. De minister duidt 
eenen aannemer aan, een die hem ’t beste aan
staat. Onder dezes leiding wordt het werk uitge
voerd, maar hij loopt niet het minste risico, ’t Is 
de Staat, eigenlijk, die alles ten zijnen laste neemt : 
materialen, loonen, werktuigen Dr aannemer werk- 
leider geniet als eereloon een percent op de alge
meene onkosten dit beduidt, hoe meer geld er aan 
opgaat, hoe meer hij verdient. Bijgevolg heeft de 
aannemer er belang bij dat de uitvoering van 
’t werk lang duurt en zooveel mogelijk geld 
verslindt. Wie zal uitrekenen wat kapitalen de 
Staat nutteloos wegsmeet door ’t invoeren en in 
voege houden van dit stelsel ?

Het papierengeld
De papierengeldomloop is in alle landen ontzag

gelijk hoog gestegen on klimt nog steeds met 
millioenen. Is het dan te verwonderen dat het 
geld waardeloos wordt, dat de wisselkoers buiten 
het evenwicht blijft en dat er geen beterschap 
komt in het duur leven ? Hier geven wij een 
kort overzicht van den vergelijkenden toestand in 
1914 en 1920.

In Frankrijk klom het papierengeld van 6 mil
liard op 39 milliard ; in Belgie van 1 op 6 milliard ; 
iu Italie, van 2 milliard lire op 20 milliard, en 
in Engeland van 57 millioen pond op 351 millioen 
pond sterling.



onder hen. De kerel, zeer verstandig en glad 
ter tong, werd de leider der vluchtelingen van 
Rijssel, gaf hun raad, sprak hun moed in, 
offerde zich op om die ongelukkigen hulp en 
steun te verschaffen, ging hunne zaak bepleiten 
in de komiteiten en bij de overheden, kortom 
hij was te Brussel de officieele woordvoerder 
der Fransche vluchtelingen. Hij deed zich 
overal doorgaan als een eerlijk belgisch burger, 

die te Rijssel gevestigd was, waar de duitschers 
zijn huis hadden verwoest en geplunderd. 
De oorlog had hem ten onder gebracht en 
van welstellend man zou hij thans een arme 
geteisterde geworden zijn. Aldus had hij het 
vertrouwen gewonnen van de overheden, met 
wie hij onder den oorlog schier in dagelijkschen 
omgang was. Wanneer het ministerie van 
ekonomische zaken, na den wapenstilstand 
ingericht werd, kreeg de kerel den steun van 
talrijke overheden. En aldus werd hij ambtenaar. 
Uit een onderzoek, te Ryssel gedaan, is ge
bleken dat hij volstrekt geen geteisterde was. 
Men weet zelf niet wat hij in die stad deed 
of waarvan hij er leefde.

Jonge jdoordenaarster.
Een meisje uit Moorseele was verleden jaar 

in dienst gegaan naar Roubaix. Ze kwam on
langs terug, en heeft haar pasgeboren kind 
vermoord.

BLA U W ERS.
Zondag nacht poogden eenige smokkelaars 

de grens over te steken bij Luigne. De douaniers 
bemerkten het en achtervolgden ze. Van weers
kanten werd er geschoten. Op een einde lieten 
de smokkelaars pakken tabak en cigaren achter 
en zetten bet op de vlucht.

Eene honderdjarige te Ronsse.
Mad. wd. Antoine Ogez, die haar honderd en 

derde jaar was ingetreden in December laatst, is 
zacht, gelijk een lampken dat al zijne olie had 
verteerd, in de vrede des Heeren gegaan.

Afschuwelijke Bandietenstreek

bij Antwerpen.

Verleden Maandag, 10 Jan. kwam de genaamde 
Coenen Leontina, 35 jaar oud, woonachtig te Cha- 
telineau, met den trein van 8 u. ’s avonds te Bouwel 
aan en begaf zich naar Herenthout, om aldaar boter 
te koopen. Zij was vergezeld van een meisje van 
Herenthout. Deze laatste verliet haar bij een huis 
langs de baan, om, naar zij zegde, haar velo te 
nemen. Coenen Leontina wilde eerst op haar wach
ten, doch, daar ernogvolkop densteenweg verkeerde, 
stapte zij door, overtuigd dat haar gezellin haar 
wel zou inhalen. Voor haar gingen nog 3 personen, 
die zij op een afstand van nagenoeg 10 m. volgde. 
Na ’n 5 minuten had ze deze echter vervoegd. 
Plotseling vroeg een hunner : « Kent ge Jansens 
van H^renthont ?» waarop zij antwoordde : « Neen, 
want ik ben niet van de streek ». De persoon, die 
haar de vraag had gesteld, kwam dichterbij, onder 
voorwendsel, dat hij haar niet goed had begrepen, 
en sloeg haar meteen een doek om den mond. het 
was donker. Coenen liet een schreeuw, doch dade
lijk stiet de aanvaller haar een revolver tegen het 
voorhoofd, zeggende : « Als ge krijscht, zijt ge 
dood ». De twee andere hadden ha^f ook seffens 
vastgegrepen en van den steenweg weggesleurd, 
na haar te hebben geblinddoekt. Vervolgens be
roofden de'schurken hun slachtoffer van eene som 
van ongeveer 1400 frank. Ze eischten nog meer 
geld, doch, daar de vrouw beweerde niet meer te 
bezitten, rukten de onmenschen haar de ringen 
van de vingers, maakten zich aan onmenschelijke 
daden jegens haar plichtig, leidden haar terug op 
den steenweg, ontdeden haar van den blinddoek en 
dwongen haar, onder bedreiging met revolvers, 
zich gauw uit de voeten te maken.

Men denkt hier te doen te hebben met dezelfde 
bandieten, die over een tweetal maanden de aan
randing hebben gepleegd op 3 reinigers, tusschen 
Gierle en Turnhout.

Allerhande Nieuws.
Verleden week is den E. H Beheydt Pastoor 

op O. L. V. parochie te Kortrijk overleden en 
begraven. Hij bediende voorheen de pastorij van 
ßolleghem-Capelle en Ingelmunster.

Te Kortrijk huurde men in een burgershuis een 
nieuwe meid. Zij kwam bij hare meesters t’huis 
met pak en koffers, een splinter nieuwen damen- 
velo en een piano. Andere tijden andere zeden.

Dinsdag heeft het geweldig gewaaid. Te Meenen 
is er een huis ingewaaid, juist toen er omtrent 
een 15tal kinders voorbij waren. Verders heeft een 
man een muur op zijn lijf gevangen. Hij bleef 
onder de puinen liggen, wierd er uit gehaald 
door voorbijgangers, bezorgd door eenen geneesheer 
en naar zijn huis overgebracht.

Te Ceurne is den tram in botsing gekomen, 
met een gespan van den voerman Naert.

Te Kortrijk wierd Madeleine Van Lerberghe hare 
handtasch gestolen bevattende 520 franks.

Erge brand in Heule bij een vlasmarchand, het 
parket doet onderzoek. Men spreekt dat er kwaad
willigheid in ’t spel is.

Te Beernem hebben stoutmoedige dieven inge
broken bij een landbouwer die daar woont met 
zijne zuster. De bandieten hebben 4000 fr. ge
stolen. De daders zijn tot nu onbekend.

Te Ruysselede deden de konijndieven eene ronde 
en haalden h ier en daar eenige maalsche beestjes 
uit de koten.

Te Parys is de geldomhaler eener bank met 
een half miljoentje gaan vliegen. De kerel was 
61 jaar oud en is geknipt door de Politie te 
Pontarlier ; hij was in bezit van 97 duizend frank 
bevonden.

Priesterlij ke Benoemingen.
Mgr. de Bisschop heeft benoemd :

Pastoor in St-Walburgskerk te Brugge, M. 
Claeys. id. te Oostende.

Pastoor in O. L Vrouwkerk te Oostende, 
M. Butaye, id. te Clemskerke.

Pastoor te Clemskerke, M. Krelly, almoeze- 
nier van ’t toevluchthuis te St-Andries.

Pastoor in St-Franciscuskerk te Meenen, M. 
Vanoverbeke, pastoor te Snaeskerke, in ver
vanging van M. Bossuyt, ontslaggever.

Pastoor te Snaeskerke, M. Isebaert, onder
pastoor te Ledeghem.

Pastoor te Middelkerke, M Butaye, onder
pastoor in St-Vedastuskerk te Meenen, in 
vervanging van M. Vanhee, ontslaggever.

Onderpastoor te St Denys, M. Debrabandere, 
onderpastoor op Touquet (Moeskroen).

Almoezenier in de weleadigheidskolonie te 
St.-Andries-bij-Brugge, M. Vantieghem, Almoe- 
nier van ’t bedelaarsgesticht te Brugge.

Onderpastoor op Le Touquet te Moeskroen, 
M. Decuypere, leeraar in ’t kollegie te Meenen.

Onderpastoor te Ledeghem, M. Muylle, 
doktor in wijsbegeerte.

Onderpastoor te Moorslede, M. Depoorter 
almoezenier der Belgische vluchtelingen in 
Frankrijk.

S T E R F G E V A L
Te Blankenberghe den 18 dezer is over

leden in den ouderdom van 34 jaren Mijnheer 
Alexander Neirynck, echtgenoot van Vrouw 
Rachel Vandommele. Heden Zaterdag om 10 1/2 
wordt hij aldaar geuitveerd en begraven. W ij 
bevelen zijne ziel in het godvruchtig aanden
ken onzer lezers, en bieden genegen onze 
innigste gevoelens van deelneming aan de fa- 
milien Neirynck en Vandommele.

STADSN IEU W S.
De Katholieke Kiesbond. — Afdeeling Bur

gers — wordt bijeengeroepen in algemeene 
vergadering voor den eersten Zondag van 
Februari, ’s namiddags te 5 u. in de Feest
zaal van de Congregatie. Al de leden worden 
van nu af reeds dringend uitgenoodigd. Dag
orde : Standregels. — Herziening van het be
stuur. Het aantaal bestuurleden wordt van 
negen op vijftien gebracht.

Te dezer gelegenheid wordt een nieuwe op
roep en een nieuwe poging gedaan om alle 
Katholieke Burgers te vereenigen.

De dagen lengen.
De eerste stukken van de nieuwe machien 

voor het Elektriciteitsgesticht zijn toegekomen. 
Met de Meimaand zal alles in Regel zijn.

Deze weke heeft het Bestuur der Borstel- 
nijverheid de hiernavolgende brief aan ’t ge
meentebestuur van Iseghem gezonden.

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen, I/S.
Mijnheer en,

De Bond der Vereenigde Fabrikanten uit de 
Borstelnijverheid neemt de vrijheid Uwe aan
dacht te vestigen op den onregelmatigden gang 

van het uurwerk van den toren. Daar het uur van 
den toren in ’t algemeen als het uur van be
gin en uitscheiden der fabrieken aangenomen 
is, lokt den onregelmatigen gang van het 
torenuurwerk tal van moeilijkheden betwistingen 
en schade voor werkgevers en werklieden uit. 
Daarom ware het hoogst nuttig hierin tusschen 
te komen en het torenuur in orde te brengen.

; Meteen heeft de ondergeteekende Bond de 
eer het Gemeentebestuur te wijzen op het 
gevaar welke er bestaat voor de plaatselijke 
nijverheid in het onophoudend verhoogen van 
den prijs der elektrieke kracht en vraagt 
laatste verhooging te willen herzien en ver
minderen

De bond is van oordeel dat er van het 
uitbaten van het Electriciteitsgesticht door de 
Stad geen misbruik mag gedaan worden in 
dezen zin dat men onder den vorm van levering 
van electriciteit in de werkelijkheid eene be
lasting heft, welker toepassing eene onrede
lijke verdeeling daarstelt.

Hopende, Mijnheeren, dat gij aan onze vraag 
welwillend zult voldoen bieden wij U onze 
achtingsvolle groeten.

Voor de Vereenigde Fabrikanten uit de Bor
stelnijverheid .

[fe Sekretaris, De Voorzitter,

(g) Jules Sintobin. (g) Arthur Gesquière.

Bericht aan de Lastenbetalers.
Het Gemeentebestuur van Iseghem, brengt ter 

kennis der belastingsplichtigen dat er op Woensdag, 
26 Januari 1921, om 2 ure namiddag, in de zaal 
van het Vredegerecht alhier, Marktstraat n° 2, een 
uitleggingsvoordracht zal gegeven worden, over de 
nieuwe belastingen, door den Heer Kontroleur der 
Rechtstreeksche Belastingen.

Iseghem, den 21 Januari 1921.

Namens het Gemeentebestuur : 

De Burgemeester,

P . B r a l

De papierengeldomloop is dus verzesvoudigd in 
Frankrijk, Belgie en Engeland en vertienvoudigd 

in Italie.
In Belgie was de metalen waarborg rddr den 

oorlog 1/3 van het papier. Thans hebben wij nog 
eene waarde van 1/20 !

N IE U W S .
De Duitsche Marken.

De onderhandelingen tusschen heeren Jaspar en 
Theunis en de Duitsche afgevaardigden, betreffende 
de overname der marken, zijn mislukt. De Duit- 
Kchers zijn Dinsdag naar Berlijn vertrokken en 
zullen misschien naar Brussel terugkeeren met 
nieuwe voorstellen.

De Vijandelijke Goederen
De middenafdeeling der Kamer heeft Dinsdag 

morgen het wetsvoorstel over het sekwester en de 
likwidatie der vijandelijke goederen onderzocht. 
Men kan nog niet schatten welke waarde de vijan
delijke goederen in België vertegenwoordigen.

Heiligschendende wandaad te Hoei.
Onbekend gebleven boosdoeners kapten de beenen 

af van een Christusbeeld, dat zich op de hoogte, 
die het dorp beheerscht, bevond. Deze calvarieberg 
heeft eene echte oudheidkundige waarde en wordt 
dan ook aldus door de oudheidkundige commissie 
aanzien De daders van dit onverschoonbaar sacri- 
legie worden naarstig opgespoord.

Belangrijke diefstal te Mariemont.
Stoute dieven zijn in het kasteel van Mariemont 

binnen gekomen, waar heer Raoul Warocquó tal 
van oude kunststukken bijeen heeft gebracht.

Zij deden een goeden slag en droegen eene 
pendule mede, zes gouden armbannen met steenen 
ingezet, gouden herloges van over eeuwen, zes 
halsbanden in verguld zilver, oude brochen, in het 
geheel 35 voorwerpen.

Men schat dat de Staat een verlies van rond de
100.000 fr. doen moet.

Het parket kwam ter plaats.

Bijna doodgewurgd.
Verleden week kwam te Waereghem de genaamde 

Theophiel V. D. S , in dolle vaart per fiets voor
bijgereden. Opeens werd zijn halssjerp door het 
tandwiel gevat. Den wielrijder werd letterlijk de 
keel toegesnoerd. Men vend den man bewusteloos 
ten gronde liggen.

Een Orkaan over Nieuwpoort.

In den nacht van Maandag op Dinsdag is een 
schrikkelijk orkaan over de stad Nieuwpoort en de 
streek losgebroken en heeft den heelen dag, in 
onverminderde hevigheid, voortgewoed. Het dak 
ran zeven bewoonde barakken is dezen namiddag 
door het orkaan weggeslagen. Tot overmaat van 
ongeluk, valt een slag regen en de bewoners van 
die zeven barakken huizen thans in een barak 
zonder dak en waar de regen binnenkletst. De 
menschen zoeken onderkomen bij vrienden. Op het 
open gedeelte van de stad langs de kaai, waggelen 
de barakken als kaartenhuisjes.

Ongeluk met den auto van den Koning.
Koning Albert, kwam Woensdag namiddag, rond

4 ure, per automobiel van Leuven naar Brussel 
gereden. Op Blauwput (Kessel-Loo), moest de ko
ninklijke auto vertragen om een tram door te 
laten. Op dit oogenblik stonden er twee schoolkin
deren, Hermina Soetens, 7 jaar, en haar 9 jarige 
broeder Adolf, op het gaanpad. De kinderen wacht
ten ook tot dat de tram voorbij was om de straat 
over te steken. Zij verlieten het gaanpad en gingen 
achter een kamion, zoodat zij den auto des Konings, 
niet zagen aankomen.

Wanneer de kleinen van achter den kamion 
kwamen, liepen zij recht onder den auto. De voer
der stopte ter plaats zelf. Door den geweldigen 
schok, gleed de auto op den slijkerigen grond 
uit, draaide rond en trof met het achterste deel 
de twee kinderen. Deze werden omgeslingerd.

Het meisje bleef op den slag dood ; zij was 
getroffen aan den hals en de ruggraat gebroken.

Haar broeder werd een been gebroken.
De Koning sprong onmiddelijk uit den auto en 

droeg zelf het lijkje in de ouderlijke woning. Zijne 
Majesteit was pijnlijk getroffen. Donderdag morgend 
is hij met twee geneesheeren bij de ouders Soetens 
geweest. De doktors hebben het zoontje verzorgd.

Goedkoop leven.

Zondag avond kwam in eene herberg van 
de Rijsselstraat te Kortrijk een persoon eten 
en slapen vragen. Hij teekende op het logist- 
boek Alfons Ghislain electricien, 39 jaar, Brugge. 
Hij at en dronk en sliep goed. Den maandag 
morgen was hij vroeg op om zijn werkvolk 
af te halen in de statie, zei hij. Hij nam nog 
twee flesschen cognac en twee kisten cigaren 
mee om zijn volk goed te trekteeren, en zei 
van ’s avonds na het werk terug te komen 
voor eten en slapen. Mijnheer en keerde niet 
terug.

Het orkaan van Dinsdag.
In Iseghem en Emelghem was het vreeselijk 

weder dinsdag noen tusschen I en 1 1/2 ure.
Op andere plaatsen was het nog slechter 

dan hier.
Aan het front zijn er ten allen kante ba

rakken beschadigd of omgewaaid.
Te Meenen en te Wervick zijn vele gevels 

ingestort van huizen die nog niet hersteld 
waren.

Te Rousselare is een klein deel van het 
vellenmagazijn Carlier-Lagae iugestort, zijn er 
verschillige huizen in opbouw erg beschadigd 
of gedeeltelijk ingestort.

Schielijk overleden te Lendelede.
Zondag morgen in de vroegmis te Lendelede, 

V «1 do „"i'iaamde Ferdinand Depuydt in bezwij- 
mir r Spoedig opgenomen, bleef de man, ondanks 
de uesw zorgen, een lijk. Het was een brave man, 
hij laat eene weduwe na met verschillige kinders.

Ster uit het Oosten

De duitsche socialist Bernstein bevestigd in 
« Vorwärts », dat Lenin van de Duitsche keizer
lijke regeering, 50 millioen mark in goud ontving 
om Rusland door gewelddadige revolutie en schrik
bewind als oorlogvoerende mogendheid, machteloos 
te maken.

Dus, Lenin aanvaardde uit de hand van den 
duitschen keizer, 50 millioen mark om zijn eigen 
volk ten onder te brengen en de zegepraal te be
vorderen van het duitsche imperialisme.

’t Is « Le Peuple » zelf, die het feit aanhaalt.

Intusschen noemt « De Volksgazet » Lenin « de
Ster uit het Oosten », die ons, Belgen, den weg
moet wijzen naar ons heil !

Hartelijk bedankt voor die... ster !

Eene Stakingsstatistiek.
Een statistiek betreffende de stakingen in de 

voornaamste landen der wereld, die dezer dagen 
in Londen verschenen is, geeft een overzicht zoo
wel van het aantal der daarbij uitgevallen werk
dagen. Deze statistiek omvat slechts de eerste 
helft van 1920, en geeft het volgende lijstje :

Verloren
Stakers werkd.

Duitschland . 1,866,358 18,201.660

Italië . 1.781,230 21,650,200

Frankrijk . . 1.186.670 19,358,100

Zweden 180.070 4,779,170

Spanje 224,700 11,630,100
6,925,900Engeland . 117,040

Ver. Staten 958,000 11,787,000
7,642,000Australië . 208.400

België 176,930 2,090,110

Oostenrijk . 97,540 902,900

In het geheel zijn dus ruim 100 millioen werk-
dagen door het staken van ongeveer 9 millioen
arbeiders verloren gegaan.

De aardbeving in Albanië 
maakt 30.000 slachtoffers.

Een verschrikkelijke aardbeving viel in Albanië 
voor. Vijf dorpen zijn geheel verwoest. De ramp 
treft meer dan dertigduizend personen. Het aantal 
dooden is nog niet gekend. De ongelukkige lieden 
hebben niets om zich tegen de koude te beschutten, 
koude die meer en meer slachtoffers maakt.

Er is groot gebrek aan kleedingstukken en voed
sel. De regeering en het Amerikaansche Rood Kruis, 
trachten hun zooveel mogelijk ter hulp te komen.

Het Amerikaansch Rood Kruis doet pen warmen 
oproep tot al de Rood-Kruis-instellingen van heel 
de wereld, om hulp in deze groote ramp te bieden.

Ontvreemding van 80 000 fr. in Congo 
Aanhouding te Brussel.

Krachtens een aanhoudingsmandaat, afgelevérd 
door den procureur-generaal van Katanga, heeft de 
Brusselsche rechterlijke brigade, Vrijdag morgen, 
te Vilvoorden, den genaamden X., aangehouden, 
die over 8 dagen van Congo kwam. Hij wordt 
beschuldigd, 80.000 fr. stoffen te hebben ontvreemd, 
ten nadeele van eene maatschappij waarvan (Jen 
zetel te Brussel is. Hij zit te Vorst opgesloten, 
in afwachting dat men hem terug naar Congo zal 
sturen, waar hij ter beschikking van den plaatselijken 
procureur-generaal zal worden gesteld.

Nog de ont¥rs3miiag m 346 000 fr.
Het bestolen ministerie.

W ij hebben gemeld dat Feym ambtenaar was 
in den dienst der titelrestitutie, afhangende 
van het ministerie van financies. Hier drent 
opgemerkt te worden dat de titelrestitutie niet 
tot de financies, maar wel tot het ministerie 
van ekonomische zaken behoort.

Een voorbeeldig ambtenaar.

W ij hebben ook gemeld dat Feym vroeger 
nog eens veroordeeld geweest was voor schrift- 
vervalsching en gebruik van valsche schriften, 
en tevens onze verbazing uitgedrukt hoe der
gelijke oud-veroordeelde tot zulk gewichtig ambt 
is kunnen benoemd worden. Dit getuigd voor
zeker van de schuldigste lichtzinnigheid en de 
onvergeeflijkste nalatigheid bij de verantwoor
delijke overheden. Dat wordt zelfs plichtigheid, 
daar men moest weten dat die Feym niet één
maal maar twintig of dertig keeren veroordeeld 
geweest is. Van 1889 tot 1913 werd hij veroor
deeld: twee keeren tot drie maanden gevang; een 
maal zes maanden; eenmaal één jaar; een 
maal drie jaar ; drie-en-twintig keeren vier 
maanden ; zes keeren twee maanden ; een maal 
vier maanden ; een maal zes maanden ; een 
keer drie maanden en een maal 15 dagen, Al 
deze gevangenisstraffen waren vergezeld van 
de bijhoorige geldboeten.

De redens dezer menigvuldige veroordeelingen 
waren : schriftvervalsching ; gebruik van valsche 
schriften ; misbruik van vertrouwen en drager 
van verboden wapens.

Sedert Augusti 1919!

Wij zeggen hooger dat Feym en zijne me
deplichtige, Alice-Adolphine Dieusart, al den 
tijd gehad hebben om hun fortuintje en hun 
persoon in veiligheid te brengen. Hoe zou het 
anders kunnen ? De diefstal werd gepleegd in 
de maand Augusti 1919. Het toezicht en de 
orde in het ministerie zijn zoo groot, dat de 
schelmerij eerst in December 1920, dus bijna 
anderhalf jaar nadien ontdekt werd. Den 20 
December laatst leverde de onderzoeksrechter 
M. Delandsheere een aanhoudingsbevel af tegen 
Feym en Alice Dieusart. De vogels waren 
sinds lang gaan vliegen, en wie weet in welk 
land zij thans veilig van hunnen buit genieten !

Zou het misschien ten gevolgt dezer zwen- 
delarij zijn, dat de ministerraad Maandag be- 
slistte voortaaji beter toezicht uit te oefenen, 
bijzonder op financieel gebied, in de binnen
diensten der openbare besturen ?

Altijd hetzelfde : te laat den put gevuld als 
’t kalf verdronken is !

Hoe hij ambtenaar werd.

Einde 1913 of begin 1914, na zijne laatste 
veroordeeling uitgeboet te hebben, trok Feyen 
naar het Noorden van Frankrijk, waar hij zich 
te Rijssel vestigde. Men heeft nooit goed ge
weten wat de kerel er uitrichtte. Wanneer de 
duitschers Rijssel deden ontruimen en de in
woners naar Belgie stuurcHn, bevond zich F«yen

Te Sint Jans Molenbeek komt er nu nog eene 
moord gepleegd in 1918 in de klaren. Een man 
is aangehouden ten gevolge Vnoord bedreven op een 
geldomhaler eener brouwerij. De man had 20 
duizend frank op zak en man en geld zijn ver
dwenen.

Te Luik heeft men een kerel aangehouden die 
spionage deed ten voordeele van de Duitschers. 
Hij was nu bediende in het Ministerie. Welhaast 
zal men geheele collection zulke kerels vinden die in 
de ministeries nestelen ; dat is nu den tweeden 
in 8 dagen, met deze van de zaak van West- 
Roosebeke. Hoe verstaat zich daar nen mensch 
aan dat al die kerels daar plaatse vinden en tref
felijke burgers zoo moeilijk in eene staatsbediening 
geraken.

Een legaat per testament aan de Hooge- 
school van Leuven is gedaan geweest door een 
persoon van Iseghem en kwam in de inschrij
vingen van de Hoogeschool dezer week als 
volgt :

Naamloos, per testament beschikking Iseghem 
Jr. 20.000. ______

Eene oude Juffrouw afkomstig van Iseghem 
sterft te Parijs, zonder testament 

met eene fortuin van meer dan twee millioen. 
Men zoekt hare erfgenamen.



ment, maar met een nalatenschap van meer 
dan twee millioen ! De Fransche Staat zoekt 
hier de wettige erfgenamen, maar vindt een 
verschil van schrijfwijze in den naam Lameire 
of Lemiere of Lamiere. Worden de erfgenamen 
niet gevonden, dan legt de Fransche Staat de 
hand op de erfenis.

Het verslag over het feest der Katholieken 
Viaamschen Studiekring []is te laht aangekomen 
en verschoven tot de naaste week.

WAAR SPREKEN VAN ZILVER IS, IS ZW IJ
GEN VAN GOUD., en.. EEN MAN, EEN WOORD. 
— Wilt gij de meeste bescheidenheid nopens uwe 
spaarpenningen bekomen, wendt U in volle ver
trouwen tot onze Agenten uwer streek, die...

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 %
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/0
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 :

!Wr 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.

W ISSELKOERS.
Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italië
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

4.69 0/0
54.50 0/0 
95.05 0/0 
22.72 1/2 
14.20 0/0

205 1/2 
242 0/0 

52 1/4 
333 0/0 
272 0/0 
265 1/4

13.50 0/0 
19 1/4 
16 1/2

4.79 0/0 
54.75 0/0 
93.55 0/0 
24.72 1/2 
14.30 0/0 

209 1/2 
246 0/0 

561/4 
337 0/2 
278 0/0 
269 1/4 

13.70 0/0 
23 1/4 
20 i ß

M A RK T PR IJZEN
KORTRIJK. 16 Jan. — Haver, 00 tot 00 ;

peerdebooneii, 95 tot 100 ; aardappelen, 30 à35 
Boter 18 à 18.50 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,65; 
koolzaadolie, 437 tot 440; lijnzaadolie, 460 tot 
465; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 115 tot 
00 ); koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
92; sodanitraat, 116.50, ammoniak, 135-138, 
suikerij, 55 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 23 tot 27; strooi, 15 tot 18.

GEBOORTEN :

Irma Raes, dv. Jules en Julia Declercq. — 
Georges Vandommele, zv. Georges en Margareta 
Demeester. — Cecile Vandenbussche, dv. Engel
bert en Sophia Samoy. — Henri Viaene, zv. Joseph 
en Jeanne Acx — Gabrielle Leenknecht, dv. 
Jules en Germana Missiaen. — Marie Louise Hae- 
rens, dv. Henri en Gabrielle Lemiere — Georgina 
Callens dv. Arthur en Elisa Werbrouck.

STERFGEVALLEN :

Florimond Barbier, bakker, 55 j. man Florence 
Malfait — Joseph Demeyere, 14 m. zv. Achille 
en Helena Hespeel. — Augusta Vandecapelle, 
vrouw Alfons Depreitere. — Cecile Vandenbussche, 
2 d. dv. Engelbert en Sophia Samoy.

HUWELIJKEN :

Adolf Devlaminck, vlasbew. 26 j. en Silvia Cat- 
teeuw huish. 23 j. — Albert Braekeveldt, steen- 
ovenw. 24 j. en Clara Lippens, spinster 25 j .  — 
Odilon Vansteenkiste, borstelhoutm, 32 j. en 
Magdalena Tack, huish. 35 j.

Ro GER AM EYE
HAN D E LS1 NGÉN I EUR,

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

EXPERT-COMPTABLE
(A C CO U N T A N T )

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

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

Winstrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.

IV. Waarneming van commissariaat in han
delsvennootschappen.

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat. n° 21.

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

HUIS

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

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.

Men vraagt eene goede meid
KOOENMAEKT, 6, ISEGHEM.

Gediplomeerde Chauffeur
vraagt plaats in Iseghem of omliggende. — Adres 
ten bureele van ’t blad.

X E  K O O F *

Per occasie, een traamkarre en peerdalaam,
bij Ernest Devos, Brugstraat, 29.

HUIS VAN VEETEOUWEN

O P E N I N G  V A N  H E T  H U I S

Y / W O Y ä E IRTmD E Y O L O E ^ E
Rousselarestraat, 6 ISEGHEM- 

: KUNST-FOTO —
M O D B R N I C  I I S T R I O H T I l S r a

Laatste nieuwigheden met de papieren Gevaert op Chloro-Bromure

FOTO-SCHETS, SANGUINE

= = = = =  K A D E R S  IN  A L L E  S T I J L E N

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

Marktstraat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGEL SCH 

[FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Barbarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

- — - P Ä m Ätt/rizwsteBsasTi | I s 3 R

B0NA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

PRIJSKAMP op den BILLARD
op Zondag 23 Januari

l O O  I F ï l  A .H N T IK : F P t l T Z E I s r  

bij V. Clement-De Masure

Gasthof “ D E  G O U D E N  L E E U W ,,  

S T A D  I S E G H E M

Prijskamp op den BILLARD
ter herberg « DRINKHUIS »

bij de W ° T H  I B A U
Op ZON T)A  G  3 0  Januari 1 9 3 1

om 3  uren namiddag zeer stipt 

en M A .A -N D A . G  3 1  Januari 1 9 3 1
om 7  uren ’s avonds.

75 Fr. Prijs ] Fr. 75 
3 0  -  2 0  -  1 5  -  1 0 .

Inleg 1 fr. per man.
Inschrijving van heden tot den dag des prijskamps. 
Men speelt twee tegen twee, aan 40 punten.

N. B. De T o m b o la  voor de niet deelnemende inge
schreven zal plaats hebben ’s maandags om 8 uren.

De heeren J. Wolfcarius, L. Verduyn en.A. Vanwal- 
leghem zullen aan den prijskamp geen deelnemen.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. RLoose-Vuylsteke, G-entstraat,
is overgebracht naar;

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

Studie van den Notaris MUSSELY van Ledeghem,

Openbare Verkooping van

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

en

H U I S  en L A N D
te LEDEGHEM.

STAD ISEGHEM
a) Het Huis bewoond door Gyriel Rommel zijnde de 

herberg De Kor tekeer. groot twee aren vijf centiaren.
Ingesteld 1000 fr.

bj Het Huis bewoond door Ivo Vanhaverbeke, ge
hucht * de Kortekeer „ groot twee aren vijf centiaren.

Ingesteld 1000 fr.

c) Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.
Ingesteld 600 fr.

d) Land daarbij gelegen groot 11 aren 45 centiaren.
Ingesteld 600 fr.

GEMEENTE LEDEGHEM.
e) Land groot 23 aren gehucht “ de Sinte Pieter

Ingesteld 1225 fr.
f) Huis in puinen groot 21 aren 24 centiaren.

. Ingesteld 1000 fr.
g) ouikerijast in puinen groot 15 aren 71 centiaren.

Ingesteld 800 fr.
ZITDAG :

OVERSLAG Donderdag' 27 Januari 1921, 
ter Herberg Au Café de la Poste, gehouden door den 
medeverkooper Henri CLAEYS, Statiestraat te Ledeghem 
om twee uren namiddag.

Kantoor van den Notaris LE C0RBESIER te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING VAN 

Twee onlangs nieuwe

W O O N H U IZEN
waaronder

de herberg “ Du 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 1851, groot 2 a. 40 cent.

Bewoond door Jufvr. Elisa Casteleyn, onvergeld, tot 
den 1= der 3de maand volgende den toeslag.

Verhoogd tot 11.000 ff.
KOOP II.

Een WOONHUIS met afhanklijkheden en medegaande 
erve, staande 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. Verhoogd tot 4.000 fr.

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

bekend Sektie A deel van n. 1851, groot 4 a. 70 cent
Onmiddelijk ingenottreding. Verhoogd tot 725 fr.

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

bekend Sektie A deel van n. 1851, groot 4 a. 90 cent.
Onmiddelijk ingenottreding. Verhoogd tot 700 fr.

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. Verhoogd tot 700 fr.

ZITTING :
TOESLAG op Dinsdag1 1 Febrnari 1921,

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

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

HERBERG « De Pauw  >

t e

en medegaande LAND

Oost-Roosebeke.

De Notaris Dossene1 te Oost-Roosebeke zal 
met tusschenkomst van den Notaris !_ .©  G o r l o e '  
sier, te Iseghem. openbaar verkoopen : 

GEMEENTE OOST-ROOSEBEKE.

Koop 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. aektie E deel 1183.
Koop Zes. — Land, groot 31 a. 60 ca. sektie E deel 1183.
Koop Zeven. — Hooiland langs de Mandei, groot 13 a. 

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

Zitting :
TOESLAG op Donderdag 27 Jan. 1921 

om 1 ure namiddag in de herberg " DE PAUW „ te Oos- 
Roosebeke, langst den st««nweg van Oost-Roosebeke naar
3. a I U5JC.

OPENBARE VERKOOPING  

van een schoon

GROOT W O O N H U IS
en Suikereiast 

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 wegenstraat

De Notaris T_.o G o r t o e a l e r ,  te Iseghem, 
zal openbaar verkoopen.

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

en suikerijdroogerij, groot 13 a. 50 ca. Sektie A nummers 
281d, 281f, 282f ex 280a. 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 1 a. 10 ca. 
Sektie A ex 280a. Gebruikt door Vanneste Florent, mits 
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 
£r te inäändö 

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

Koop 6. — WOONHUIS, herberg “ 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 
]. a. 40 ca. Sektie A. 283f en 283g ex 283q, gebruikt door 
Vancoille Cam. mits 7.50 te maande.

Koop 8. — WOÖNHUIS, 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 éx 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 10,50 fr. te maande.

Koop 11. — Een perceel HOOILAND, 21 a. 90 ca. 
Sektie A. 287, 291 ex 288a. Gebruikt door Berlamont 
Cyriel, mits 50 fr. ’s jaars tot 1 October 1921.

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

1/2 O/o Instelpenning.

I N S T E L  op D insdag, 2 5  J a n u a r i  1 9 2 1 ,  
T O E S L A G  op Dinsdag  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 I S T C 3 - E : i _ , Ï M C T lJ J > J 'S T E £ = t .

De Notaris I_ iS  G o r t o a s i e r ,  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:

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- 
hoorigaeden gestaan 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, 
gestaan en gelegen te Ingelmunster, ten kadaster be
kend 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.
Zittiztg :

TOESLAG op Vrijdag 28 Januari 1921,
om 2 ure namiddag ter zittingszaal van het VREDEGE
RECHT te Iseghem, ter herberg “ De Groote Hert. „

Openbare Verkooping van

Een WOONHUIS met LAND
te ISEGHEM, Mentenhoek.

De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem, zal openbaar 
verkoop >n :

Een WOONHUIS met aanhoorigheden en medegaande 
land, staande en gelegen te Iseghem, Mentenhoek, groot, 
volgens titel 13 aren 6 centiaren, in ’t kadaster bekend 
Sektie D, nummers 668b en 669. Verpacht tot 1 October 
1923. aan Aloys Maddens-Debusaeher mits 13,20 fr. te 
te maande. — Verhoogd tot 2050 fr. , j

TOESLAG op Donderdag 3 Febraari 1921,
ter herberg « IN SPANJE » bewoond door den heer 
Joseph Van Sieleghem.

OPENBARE VERKOOPING
van een

W O O N H U IS
dienstig voor Winkel

staande en gelegen

te ISEGHEM, Brugstraat.

De Notaris L . 3  C ïo ir Jöe s iS J tT , verblijvende 
te Iseghem zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M .  G r 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. — E?n 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 Verstraete en kinders te Iseghem, west de 
Brugstraat ; oost en zuid Adolf Buyse te Iseghem. 

Gebruikt door Jozef Decoutere, zonder pacht. 

Z i t d a g e n  :

T O E S L A G  V r i jd a g  4  F e b r u a r i  1 9 2 1 ,
om 4 ure zeer stipt, in de gehoorzaal van het VRE
DEGERECHT, “ in den Hert, te Iseghem.



(Mit Foncier de Belgique
(BELGISCH GRONDCREDIET)

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

Hypotheekleningen ^erLva"e n e% X
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder verlies van intresten 
HECHT van door La Koyale Beige, mits eene zeer 

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

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

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
van de leening van den Onafhankelÿken Congostaat tezitten yoor

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 betaling der koepons zich 
wendnii tot den heer OMER SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

VERVOERDIENST.
ERNEST DEVOS, Bruggestraat, 29, Iseghem 

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

en Meenen.

HuisEdlAES-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 Heeren eil Damen in goud, zilver en nickel 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen 

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E R S T E L L I N G E N
van Uurwerken, Goud 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. —

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

Henri ïanûerlwn-Lapire
KASTEELSTRAAT, 10 

---------- IS E G H E M  ----------

Extra S to u t  en  J a n n e k e n s  b ier
van [Ie lielbronwarij Gatote CalleMut, Wieze

- - Boeit eil Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurende.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

SCHURFT EN JICHT
van alle gedaante genezen door

ü a C t iO ü  A f l g ö l i n i  aan 5 ,5 0 f r .d e pot.

R Iniinatism  en  F le r e c y n
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E lex it*  JPljilijDjDaitfc

De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de

“ Borstpillen Laleman ,,

alleen te verkrijgen in de 
APOTHEEK

LALEIM A N -G H  EKI ERE
Opvolgar van A. RODENBACH.

Brugstraat, 2, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruilcwijze n zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer PL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg
en omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
ebt aangeprezen.

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
“ PHILIPPART,, verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.

ARTH. VANSTEENKISTE Roeselarestraat 73

H U IS

J . Y a n l a n d f f f l i e m - B o h a e g h e
Groote Markt, 2i, ISEGHEM.

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

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 

Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder

broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

VOOK MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 

Spécialiteit van 

GORSETS Merk H  D B.

S T R O O I  D A K E N

^ e t ï ) i  f i a r n b o e t «
Strooi cloli 1* or

Emelghem dorp. nr 21
beveelt hem aan voor het vermaken van oude 
en het leggen van nieuwe strooidaken, men 
kan bij hem bekome band, roeden, latten, na
gels, draad en wissen dienstig tot het strooldak.

Op zeyentigjarigen
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden hevig 
gekweld door de eerste verschijnselen
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

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

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

« Ik ben gaswerker aan de spoor
wegen en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens de pillen 
De Witt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zÿn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de 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, 
met vermelding van dit aangchrÿven.

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

SUIKERBAKKERIJ

Y a f )  L a n d e e j b e f r )
GRAVINNESTRAAT, 24,

------ INGELMUNSTER -----

O h o c o la d e  —  P r a l in n e n

BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEen F IJN E  GE 8 Ä .KKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in 't groot van Suikerbakkerartikels

BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

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 coutii of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich| met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

ouderdom  genezen

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

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

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

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

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gÿ 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 O», 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Robert QSVOLDBR- VERSC9AEVE
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18 ISEGHEM

! Hout- Marmer en qeraâiscliilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING.

IN DE PLASTRON”

M arktstraat, Iseghem .
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZON DER AFG 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

ELLEGQËDÉREN

Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

, ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

! •  •  •  W  ¥  •

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN
BIJ

Sylv. Seynaeve-Huysentruyt
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.

•  •  •  •  •  •

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, IS iiGHEM .

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

M ic h e l  D A L L E -D Ë V O L D E R E
Rousselarestraat, 55 , ISEGHEM

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verhoop in 't groot en in ’t klein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

Cyrille SinlobinYaMomeie
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
ce raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en vaa 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
’W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van TV ij nen

HANDEL in KOLEN.

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

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYPPELS, 53, ;

Marktstraat; LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE

Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is vaa uit^elezene glazen eu alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit' de voornaamste fabrieken vaa Fraukrijk, Eagelaad en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concureutieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oognieesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pin-ce-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met lijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schooneu keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto«gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, bnawerijen. baden en keraeu ; raaximathermometers ; 
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 Hoê Anne, St Amandstraat 3, tegen de N ordstraat, Kousselare.
Er 1$ altijd aan oogmaats.’ ten fadar beschikking.

Verzorgd werk en spoedige bediening.

Scherpe rheumaiiscne pijnen

D e  P i l l e n  D e  W i t t
V O O R  L E N D E N  en B L A A S


