
DE ISEQHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 

Abonnement 7.50 fr. ’sjaars. Buitenland 10 fr.

DRUKKER-UITGEVER :

J. DE BUSSGHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 5.

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en andere 0,40 per regel« 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Schikkingen voor den fasten.
De kerkelijke wet over het vasten en spijs- 

derven bevat de volgende verordeningen :
1. De wet over het spijsderven verbiedt het 

gebruik van vleesch en vleeschsap Worden 
altijd toegelaten : eieren, melk, boter en alle 
andere spijzen, ook al worden ze bereid met 

vet.
 ̂ Het gebod van het spijsderven verplicht op 
de Woensdagen (1) en Vrijdagen in den Vasten; 
de Woensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen van 
Quatertemper ; al de Vrijdagen in het jaar, 
uitgenomen als de Vrijdag valt op een geboden 
heiligdag of op Nieuwjaar; de Vigiliën van 
Sinksen, O. L. Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen 

en Kerstdag.
Zijn verplicht door dit gebod over het spijs

derven al degenen die zeven jaren vol zijn.
; II. De wet over het vasten geldt voor al de 
;dagen van den veertigdaagschen Vasten, tot 
aan Paaschavond ’s noens, de Zondagen uit
gezonderd ; en buiten den Veertigdaagschen 
Vasten, voor de Quatertemperdagen en de 
vier vermelde Vigiliedagen (2).

Zijn verplicht te vasten al degenen die 21 
jaren vol zijn, totdat zij hun zestigste jaar 

begonnen zijn.
III. Op de dagen dat men mag vleesch eten, 

is het niet verboden visch en vleesch te eten 
in denzelfden maaltijd.
ï IV. Krachtens bijzondere macht van den heiligen 
Stoel ontvangen, staan W ij toe aan de mili
tairen van allen graad, aan hunne huisvrouwen, 
kinderen en dienstboden, alsook aan de andere 
personen die dadelijk in militairen dienst zijn, 
het gebruik van vleesch op al de dagen van 
het jaar, uitgenomen op Goeden Vrijdag.

Met de militairen stellen Wij gelijk de gen
darmen, de douaniers en de stadspolitieagenten 
in werkelijken dienst zijnde, de boschwachters, 
degene die in dienst zijn op de treinen van 
ijzerenweg en tram, of werkzaam zijn langs 
de baan aan telegraaf- en telephoonstelsel, 
alsook de briefdragers, de bedienden der ac- 
cijsen in werkzaamheid, de zeelieden, de schip
pers, en de werklieden in de havens.

Wij vergunnen dezelfde toelating aan de 
huisgezinnen die de soldaten in opmarsch zijnde, 
herbergen of voeden; aan de arbeiders die 
in de smeltovens, bij de ovens van glasbla
zerijen, in mijnen of steengroeven werkzaam

Z'Worden ook ontslagen van de wet op het 
spijsderven degenen die, op reis zijnde, of 
om reden van arbeid of bezigheden buiten hun 
huis verblijvende, hun eetmaal nemen in gast
huizen, spijsnuizen of herbergen

V. De Pastoors hebben macht om, in bij
zondere gevallen, geheel of ten deele te ontslaan 
van de wet op het vasten en het spijsderven, 
of om deze verplichtingen te veranderen in 
andere goede werken, op voorwaarde dat er 
daartoe een goede reden bestaat.

Wij verleenen dezelfde macht, doch in de 
biecht alléén te gebruiken, aan al de biecht

vaders.
De zieken en kranken zullen zich schikken 

naar het oordeel van eenen gewetensvollen ge- 

neesheer.
VI. Wij verzoeken de geloovigen driemaal 

den Onze Vader en Wees gegroet, en eens de 
Akten van Geloof, Hoop Liefde en Berouw te 
bidden, eiken dag dat zij zullen gebruik maken 
van volle of gedeeltelijke dispensatie in de 
wet op het vasten en spijsderven ; ofwel eene 
aalmoes, ieder volgens zijne devotie, te storten 

in den offerblok van den Vasten
Deze herderlijke brief zal van op den pre

dikstoel, onder al de Missen worden afgelezen, 
in al de kerken en openbare bidplaatsen van 
ons Bisdom, op den Zondag van Sexagesima ; 
den volgenden Zondag, zal men lezing geven 
van de schikkingen van den Vasten.

Gegeven iè Brugge den 20 Januari 1921 
f  GUSTAVUS-JOSEPHUS, 

BXSSCÔOP VAN BRUGGE 

Op bevel Zijner Doorl. Hoogtv.

H. M ahieu, Kan.-Sekret.

SPAREN ! SPAREN !
Wij hebban reeds herhaalde malen gesprokon 

over de weelderige uitgaven waaraan de verschil
lende ministeriën zich overleveren.

Ziehier die kolossale sommen :

1) Aankoop van nieuwe gebouwen : 3 miljoen 

200 duizend frank.

(1) Voor Belgie mag de Woensdag genomen worden 
f in plaats van den Zaterdag (Pauzelijke vergunning
; van 14 December 1919).

(2) Wanneer eene vigilie vervroegd wordt, zooals 
dit jaar de vigilie van O. L. V. Hemelvaart, moet men
.noch vasten noch vleesch derven.

2) Huurpacht van nieuwe gebouwen : 9.20 dui
zend frank.

3) Papier, bureelbehoeften en drukwerken : 25 
miljoen frank.

— Het ministerie van binnenlandsche zaken
komt daarin voor met een 1 miljoen 467 duizend
782 frank, uitsluitend voor drukwerken, papier, enz.

— liet miuisteriiS van buitenlandsche zaken
heeft een hoerenhuis gehuurd in de Handelstraat,
waarin de archieven der diensten van de adeldom- 
orden worden geborgen, voor de som van 572.048 fr. 
Daarbij heeft datzelfde departement nog twee hui
zen gehuurd voor 16,500 fr.

De uitgaven voor de bemeubeling der bureelen 
in de Wetstraat en in de Leuvensche straat, be
loopt 161 duizend fr.

Papier en drukwerken voor dat ministerie kosten 
211 duizend fr.

— Het ministerie van justicie heeft twee ge
bouwen aangekocht welke gezamenlijk 958 dui
zend 152 fr. hebben gekost.

• Papier en drukwerk kostten 193,300 fr.

— Het departement kunsten en wetenschappen huurt
7 gebouwen waarvoor het 74 duizend 600 frank 
betaalt.

Men heeft voor die gebouwen meubels moeten 
koopen, welke 330,972 fr. hebben gekost.

Het mobilier van het hotel van den minister 
heeft 105,762 frank gekost.

Papier en drukwerk 187,180 frank.

—• Het ministerie van openbare werken heeft 
ook zeven eigendommen gekocht, welke betaald 
werden aan 495,000 fr Drie huizen worden ge
huurd voor welke een pacht moet betaald worden 
van 28,700 frank.

Het papier en de drukwerken slorpten 223,395 fr.
op

— Het ministerie van nijverheid, arbeid en 
bevoorading gebruikt negen gebouwen, waarvoor 
107 000 fr. aan huurprijs moet betaald worden.

Dat ministerie heeft daarenboven betaald 43,884 fr. 
voor de rekwisitie van het Hotel de Prance, 
waarin de dieust der inlandsche levensmiddelen 
en der vergunningen gevestigd is.

Het heeft 222 215 f r . ‘betaald voor de meubelen 
welke het aan het nationaal komiteit heeft over
genomen.

Het papier en de drukwerken in dat ministerie 
gebruikt, bedragen 1 miljoen 590 duizend 592 fr.

De twee reeksen der fameuze suikerkaarten ko
men in die som voor met 400 duizend frank.

— Het < ministerie van landbouw heeft niet veel 
gebouwen in gebruik, maar daarentegen verslindt 
liet machtig veel papier.

In de rekening van dat departement komt, voor 
papier en drukwerken, de ronde som voor van 
517 duizend 846 fr.

Bloedig bruiloftfeest
TE N3DSRZ WA.LIM 

Doodelijke afloop.
Zaterdag was de oudste der gebroeders Dutronoy, 

van Zijngem, in het huwelijk getreden.
De bruiloftsgasten, waaronder de jongere broeder 

van den bruidegom en zekere Oskar Van Haelst, 
begaven zich in den namiddag, voorafgegaan van 
een akkordeonspeler, naar Nederzwalm Overschelde, 
om er feest te vieren.

Zij traden op de wijk Alle Heiligen in eene 
herberg waar zich nog een bruiloftsgezelschap be
vond, waaronder de genaamlen Van Driesche, Van 
Audonck en -de Moor, deze laatste soldaat. Da gasten 
die zich reeds in de herberg bevonden hadden 
eveneens eenen akkordeonspeler met .zich.

Er werd gespeeld en gesprongen, doch ongeluk
kiglijk ontstond er weldra twist nopens eene nietige 
zaak, namelijk welke der beide muzikanten zou 
spelen. De twist liep spoedig hoog op ; van 
woorden kwam het tot daden, en spoedig ontstond 
een algemeen gevecht waarbij de rmssen werden 
getrokken,

De vechters gingen als razen len te werk, en de 
genaamde Oskar Van Haelst zakte weldra badend 
in zijn bloed ten gronde. Het slachtoffer had niet 
min dan 7 messteken bekomen, waaronder verschei
dene diepe en doodelijke wonden.

Mei buitengewoon veel moeite kon men den 
ongelukkige uit de handen trekken zijner aanvallers 
die hem anders voorzeker hadden afgemaakt. De 
genaamde Janssens kreeg daarbij een erg en mes
steek in het hopfd terwijl de jongste der gebroeders 
Dutronoy bij ’t ontrukken van zijn mes aan een der 
woestelingen, de toppen der vingers eener hand 
werd afgesneden.

Het ergst gekwetste slachtoffer, Oskar Van Haelst 
werd op eene ladder naar zijne woning gedragen, * 
en Zondag morgend naar het hospitaal van Oudenaar
de overgebracht. De ongelukkige zou eene heelkundige 
bewerking moeten ondergaan doch zulks is onmogelijk 
ter oorzaie van zijaeu uiterst iw ikcei toestin 1, 
tengevolge van het overtollig bloedverlies ; hij 
verk«ert iu stervensgevaar.

Een streng onderzoek werd geopend en twee 
aanhoudingen werden gedaan, namelijk van zekere 
Van Driessche en Van Audonck. Een derde ver
moedlijke plichtig, de soldaat de Moor is gevlucht 
en wordt opgezocht.

Maandag namiddag heeft het parket van Oudenaar
de zich naar Nederzwalm begeven om een onderzoek 
te doen nopens het ijselijk gevecht van Zaterdag 
avond.

De 'twee aangehouden Van Drie^sche en Van 
Audonck, werden door de gendarmen in de tegen
woordigheid gebracht van het slachtoffer Oskar Van 
Haelst, die zich in het gesticht De Meulemeester 
te Oudenaerde bevond.

De gekwetste heeft zijne aanvallers herkend, erbij ' 
voegende dat er nog anderen waren.

Oskar Van Haelst is Dijnsdag morgend rond 5 
ure aan zijne wonden bezweken.

Het slachtoffer was 24 jaren oud en steenbakker 
van stiel.

Bandieterij te Ertvelde.
Zondag avond, rond 6 ure, kwam de landbou

werszoon Louis Van Heesvelde, wonende Avrij, per 
rijwiel van Ter Venen gereden, langs den grintweg. 
Toen hij nog een 300 tal meters van de eerste 
huizen van den Molenhoek was, werd hem de weg 
versperd door vier mannen, die hem deden afstijgen 
en hem verzochten zijn geld af te geven. Van 
Heesvelde denkende met grappenmakers te doen te 
hebben wilde zijnen weg voortzetten, doch eens
klaps haalden zij hunne revolvers te voorschijn, 
delen h-m met zijne armen omhoog staan, ont
namen hem zijn uurwerk en eene som van 117 fr. 
Daarna lieten de bandieten hun slachtoffer voort
rijden. doch hij moest langs eenen landweg in 
zoo dat hij langs Walprij, de Moerbuizeen Vaart- 
straat, dus een grooten omweg, het dorp moest 
bereiken alwaar hij zijn wedervaren aan de be
volking b^kenl maakte. Onmiddelijk daarna hebben 
de bandieten een tweede persoon, Edmond Van- 
Hecke aangerand, doch deze is kunnen ontvluchten. 
De bandieten schoten op hem en hij kreeg een 
kogel langs achter boven de bil. Zijn toestand 
is echter niet erg.

Uit het onderzoek dat ingesteld werd, blijkt, dat 
die vier kerels met den tram uit Gent om 5 1/2 
ure aan het A.ardoken zijn afgestapt en langs de 
Vaartstraat en over de Moerbuize naar Walprij 
zijn getrokken, waar zich de ver afgelegene hoeve 
van Joseph Van Hyfte bevind.

Petrus Steehbeke, de toeziener der planterij van 
M. Schelfhout, die kerels langs dien verlaten weg 
ziende gaan, nam zijn geweer en achtervolgde hen 
en vond ze slenteren aan de hofstede van Van 
Hyfte. Hem ziende zijn zij voorts gegaan. Steen- 
beke bleef daar nog eçn tijd om te zien of ze 
niet zouden terugkeeren. Wat later hoorde hij de 
revolverschoten knallen die op de macadamweg 
gelost werden.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de bandieten 
zinnens waren de hoeve van Van Hyfte te plun
deren. Van Hyfte had binst de week twee veulens 
verkocht, dus zouden er zeker geld gevonden 
hebben. Men heeft in den omtrek der aanranding 
eene klak en een handschoen gevonden.

Het onderzoek wordt naarstig voortgezet.

Heiligschenderij te Kortrijk.
In den nacht van Zondag tot Maandag zijn dieven 

binnengedrongen langs den kant der Jozef Van- 
daeleplaats (dicht de dekenij) in de St-Martens- 
kerk. Na hun bediend te hebben van een ladder 
dewelke zij tegen den muur plaatsen, zijn zij 
langs een venster uitgesneden binnengedrongen 
en lieten zich bij middel eener koord, soort van 
vlaskommel, afglijden. Na eenige offerblokken 
opengebroken te hebben en den inhoud er van 
buit gemaakt, hebben de .heiligschenders zich be
geven naar het tabernakel waar zij langs achter 
gepoogd’ hebben de ijzeren brandkas die in den 
muur gemetst is open te breken, doch gelukten 
er niet in. Uit het altaar zelf hebben de heilig
schenders eene kleine ciborie inhoudende eenen 
gouden ring, waarin de H Hostiën zich bevonden 
gestolen — deze laatste hebben de heiligschen- 
op het autaar geworpen. — De policie dadelijk 
verwittigd heeft een onderzoek ingesteld. Sporen 
van zware schoenen met nagels zijn er bestatigd 
geweest. Het parket doet onderzoek.

Stoutmosdige diefstal te Oendermande.
De dief zit reeds vast.

In de Dijkstraat alhier houden de echtgenooten 
Vlaeminck-D’Hondt een schoenwinkel. In den 
nacht van Maandag tot Dinsdag, terwijl de man 
naar de markt van Ninove vertrokken was, werd 
de ruit der vitrien uitgesneden en gansch de 
voorraad schoenen, hebbende eene waarde van 3 à 
4000 fr. gestolen. Niemand in het huis had iets 
gehoord en toen de diefstal werd vastgesteld, rond
5 uur des morgends, moest de dief reels ver 
weg zijn, doch weldra vernam men dat de dader, 
of een nunner reeds gevangen was, in de volgende 
omstandigheden :

De dochter van den rivierwachter, Frans De Vos, 
wonende nabij de statie van Grembergen, zag rond
4 uur des morgends van uit hare kamer de scheme
ring van eene elektrieke lamp, die op den koer 
der vaderlijke woning scheen rond gedragen te 
worden. Frans De Vos vermeenende met indrin
gers te doen te hebben sprong beneden gewapend 
met een revolver, en buiten komende liep hij op 
eenen onbekenden manspersoon wien hij den revol
ver op de borst plaatste. De onbekende sloeg de 
handen omhoog, verklaarde Karei Meerseman te 
heeten en woonachtig te zijn te Lokeren De vent 
verklaarde dat hij wat verder op de Zeelsche 
baan braak had aan zijnen kruiwagen, en dat hij 
naar eenen kruiwagen was komen zien. Zulks 
scheen den rivier wachter natuurlijk niet afdoende 
doch hij gaf aan Meerseman zijnen kruiwagen, 
en liet hem gaan. Weinige stonden nadien zat 
onze Frans hem op de hielen en vond hem een 
eind verder, bij twee balen met schoenen gevuld.

De policie der stad alsook de rechterlijke policie 
van het gebeurde op de hoogte gebracht, stelden 
zich dadelijk in betrekking met’ hunne ambtge- 
nooten van Zele en Lokeren en toen Meersman 
dezen morgend met zijnen buit aan zijne woning 
kwam, werd hij gevat De kerel, die een zeer 
slecht verleden heeft, deed volledige bekentenissen.

Twee valsche gen armen stelen 110 030 fr.

Te Herseaus, in eene herberg, op het gehucht 
Long Bout, waren eenige personen bijeen die
gezamenlijk woekerhandel hadden gedreven, aan 
’t verijlen vin hecgaea zij mot hun stieltje ge
wonnen hadden. 110 000 fr. lagen voor hen op 
tafel. Op zeker oogenblik kwamen twee gendarmen 
binnen, die zich van den schat meester maakten 
en twee deelers de handboeien aan pasten. Het wa
ren Michel D., handelaar te Evregnies en Henri D., 
kiekenkoopman te Dottenys.

De gendarmen brachten hunne twee mannen een 
eind den steenweg op, gaven ze een goeden 
stamp onder hunne hespen, deden ze de menotten 
af, sprongen een landweg in en waren weldra 
uit het gezicht verdwenen.

Het waren valsche gendarmen, die het kleed 
van de uitvoerders der wet hadden aangeschoten, 
om zooveel te zekerder hunnen slag te slaan.

De ware gendarmen hebben zekere vrouw Zoe V., 
aangehouden, die de Generaal Lemanstraat, te 
Dottenys bewoont. Het schijnt dat, als iemand de 
gendarmen kent, zij het is.

Nieuwe ontploffing te Wast-Roazabake 

Twee Slachtoffers.

Dinsdag rond de middag is nogmaals in het 
Engelsch kamp een schrikkelijk ongeluk gebeurd. 
Verscheidene werklieden waren aan het effen ma
ken der gronden aldaar, toen een der werklieden 
met een stuk alm op het een of ander springtuig 
stootte waardoor een ontploffing plaats greep.

Den genaamden Raymond Olivier, wonende te 
Brugge, Snaggaertstraat, nr 98, werd de beide 
armen en het rechter been afgerukt en had eene 
groote wonde aan het hoofd bekomen.- Lagast 
Arthur, wonende op Sint-Michiels, Assebroeck bij 
Brugge, had verscheidene kwetsuren op ’t lichaam 
bekomen ; beiden zijn per auto naar het klooster 
van het H. Hert, steenweg, te Kousselare, over
gebracht geworden.

Olivier is in den nacht van Dinsdag tot Woens
dag in de schrikkelijkste pijnen overleden. Voor 
wat Lagast betreft niettegenstaande zijne wonden 
hoopt men hem te kunnen redden.

E3n bankbediende door tien 
bandieten. aanbevallen.
Met drie millioen op de vlucht.

Te Aix (Provence) hebben bandieten op onge
looflijke stoute wijze eenen gevolmachtigde der 
Banque de France aangevallen.

Heer Berger, als gev dmachtigle verbonden aan 
het schatbeneer der Banque de France, droeg in 
gezelschap van drie bedienden, rond .6 ure des 
avonds het geld naar de schatkist. Plots werd hij 
door tien boosdoeners aangevallen, die hem met 
eenen vuistslag -neervelden, zijne geldtasch ont
rukten en in eenen auto de vlucht namen. De drie 
bedienden, werden met vuistslagen bedeeld en be
dreigd met revolvers in de onmogelijkheid gesteld 
tusschen te komen.

Heer Berger droeg drie millioen titels en 173.000 
fr. in bankbriefjes.

Maandag morgend werd een ministerraad ge
houden onder voorzitterschap van M. Carton- 

ie Wiart.
Minister Theuuis sprak over de kou wren da 

te Parijs, gehouden door de BonIgenootMi -u 
waarover de toattenning der schadevergoeding 
is gesproken geweest. Verders deed d# minister



den finanCieelen toestaand der Provincie en 
gemeenten uiteen en sprak over de genade 
maatregelen tegenover zekere politieke mannen.

De nijverheidskrisis was het bijzonderste 
onderwerp hunner bijeenkomst.

Een brief diensaangaande door den Koning 
geschreven, wierd de vergadering voorgelezen. 
Er wierden naar middelen uitgezien, om dien. 
krisis best mogelijk te doorworstellen. Open
bare werken zullen uitgevoerd worden, om de 
werkloozen ter hulpe te komen.

IN OE KAMER.
Dinsdag heelt de Kamer zich bezig gehouden 

met de verbinding der Scheldeoevers voor Ant
werpen. De Heeren Raemdonck, Van Brussel 
en Heyman namen het woord.

M. Anseele minister van Openbare Werken, 
zegt dat de rogeering begeert een tunnel te 
bouwen, tusschen Antwerpen en het Vlaamsch- 
hoofd. Verder valt Anseele uit tegen M. Strauss 
Volksvertegenwoordeger en Schepenen der stad 

Antwerpen.

In de zitting van Woensdag 2 Februari 
neemt de Kamer met algemeene stemmen, de 
dagorde aan voorgesteld door de Commissie, 
belast met het onderzoek der politiekregéering 
van den Haver in zake Heer de Broqueville.

Daarna wordt het wetsontwerp over de in
voering van het achturewerk voorgezet.

M. Van Hoegaerden is van gedacht dat het 
achturewerk de Belgische nijverheid zal dooden. 
Over de conventie van Washington, zegt spreker, 
dat wij ons daarbij niet en kunnen aansluiten, 
gezien andere mogenheden er zich ook niet aan 
onderwerpen.

In Duitschland werkt men 10 uren middel
matig per dag. De vertegenwoordigers van 
Luik vragen dat de Kamer de amendementen 
door den Senaat voorgesteld, zoude stemmen. 
W ij hebben zoo zeggen zij, fel te vreezen van 
de Duitsche concurentie.

M. Heyman weerlegt de beweegredens van 
M Van Hoegaerden en vraagt dat de amende
menten door den Senaat voorengesteld, zouden 
verworpen worden.

M. Delvigne verslaggever, spreekt in denzelf- 
den zin.

M. Woeste vraagt uitleg over de nieuwe 
geldverkwistingen die in de ministeriell gedaan 
worden van openbare werken, en voor het 
paleis der natie.

Een voorstel over het toezicht der mijnen 
wordt aangenomen en naar de hoofdcommissie 
verzonden om onderzocht te worden.

Donderdag is ter zitting de afschaffing van 
het artikel 310 ter bespreking gekomen.

M. Lebeau (soc.) nam er voor den eersten 
maal ter dier gelegenheid het woord.

M. M arch  (kath.), spreekt over de vervol
gingen welke de kristene Syndikaten- en hunne 
leden soms te verduren gehad hebben door de 
socialistische Syndikaten en hunne aanhangers. 
Het is noodig dat de vrijheid der arbeiders 
gewaarborgd zij ; wij houden eraan de werk
lieden te verdedigen volgens de leering van 
Paus Leo de XIII.

Het wetvoórstel der achturen arbeid y :ordt 
aangenomen met 143 stemmen tegen 8 en één 
onthouding.

M. Tschoffen spreekt over het artikel 310 
en wordt onderbroken door verschillige Socia
listen. Het hoofddoel dat de Socialisten willen 
vinden in het afschaffen van artikel 310, is 
al de werklieden te verplichten, deel te maken 
der Socialitische Syndikaten.

W ij katholieken willen de vrijheid voor den 
werkman evenals voor den burger.

Bij de socialisten is het nog altijd Rood o f  
geen brood.

IN OEN SENAAT.

M. Inperiali spreekt over den geldelijken toe
stand onzer Gemeenten en Provinciën.

M. Carton de Wiart, ziet den kritischen toe
stand in. waarin zekere gemeenten verkeeren 
door altijd gedurig te moeten geld leenen, 
voor al de vermeerderingen van jaarwedden, 
steunfondsen, enz te betalen. De Minister is 
van gedacht de opcentiemen der automobielen 
van 25 tot 50 te verhoogen.

M. Thetinis, Minister van Geldwezen zegt 
dat de vroegere gestemde wetten gemaakt 
wier 1 *n in overhaasting, onvolledig. De belasting 
op de oorlogswinsten zijn niet volksgezind ge
noeg gemaakt geweest, nochtans zal men met 
strengheid te werke gaan om deze belasting 
te doen inkomen,

M Digneffe spreekt over de toekenning der 
oorlogsschade dig veel te lange aansleept.

M. Vande Vyvere Minister van Economische 
Zaken, spreekt over de noodige hervormingen 
te doen, en beste en doelmatigste middels om 
de kwestie van oorlogsschade op te lossen, 
alsook over de toe te passen coefficianten.

M. de Bouchoven de Bergeyck vraagt dat 
deze die reeds heropgebouwd hebben vroeger 
in bezit zouden gesteld worden der vergoeding 
die hun toekomt.

Bedienden gelast met den dienst voor het 
toekennen der vergoeding, handelen soms veel 
te willekeurig.

M. Speyer en Nolf spreken ten voordeele van 
Luxemburg en Yperen opdat de werken met 
meer spoed zouden ondernomen worden.

Buitenlaudsch overzicht
Na veel ruzie is de Conferentie van iParijs 

tot een akkoord gekomen : Duitschland zal twee 
honderd en zooveel milliards betalen, in zes- 
maandelijksche stortingen te beginnen van l cn 
Mei 1921. Op de volgende manier:
2 stortingen van 2 millard mark goud
3 •• !> 3 » » »
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Duitschland en mag geen buitenlandsche lee
ningen aangaan zonder toelating der entente- 
machten.

Verders werden nog schikkingen getroffen 
nopens ontwapening en levering van oorlogs

materiaal.
In geval Duitschland die voorwaarden niet 

na en leeft zal men dwangmiddelen gebruiken : 
langer de Rhynstreek bezetten dan voorzien 
was, nieuwe gebieden bezetten, Duitschland 
niet toelaten in den volkenbond, enz. enz.

In 't korte moet nu eene conferentie ver
gaderen te Londen waar ook de Duitschers 
zullen tegenwoordig zijn.

Wat moet men nu van ai dia beslissingen 
en overeenkomsten peizen. Naar onze meening 
hetgene minister Carton de W iart zei : dat alles 
is wel opgelegd, doch wij en hebben 't daarmee 
nog niet. ’t Is immers al wel twee honderd 
milliard te vragèn, ge moet nog zien of de 
schuldenaar dat kan betalen. In Duitschland 
hebben de eisschen der Entente eenen waren 
storm uitgelokt. Minister Simons dreigde er 
van onder te trekken, doch met schoone spreken 
hebben ze er hem kunnen aanhouden. Dat was 
natuurlijk komedie, ze wordt bij dergelijke 
gelegenheden altijd gespeeld, en ’t verschiet 
daar niemand veel in. De eene kamerheer na 
den anderen zeggen : wij en kunnen zooveel 
niet betalen, en toen beklimt de minister het 
spreekgestoelte en verklaart plechtig : wij zullen 
eerlijk doen wat wij kunnen om al de rede
lijke, eisschen der entente te voldoen — maar 
nu zijn ze onmogelijk en overdreven.

Terwijl dan de klaps voortgaan komt Lede- 
bour voor den dag en zegt : Hebt ge ’t onthouden 
dat in 1917 de vier groote verbonden eene 
schadevergoeding van 500 milliard eischten 
van de Entente ?

De fransche en belgisch-fransche gazetten 
staan nu vol met artikels waarin beweerd 
word dat, moest Duitschland de overwinning 
behaald hebben wij zouden 'veroordeeld geweest 
zijn om '500 milliard te betalen. z’En peizen 
zeker nooit dat de Duitsche conservatieven en 
de allduitschers in 1917 droevejongenswerk 
verrichten gelijk zij nu ?

Dat Duitschland zal betalen, dat is klaar maar 
hoevele ? — We gaan ’t effenaan zien.

Croatie en Serbie.

Veertig Croatische afgeveerdigden worden te 
Belgrado verwacht, waar ze den eed zullen 
afleggen, en deel nemen aan de besprekingen 
van de tweede Kamer. — In Croatie en is men 
ook maar weinig gediend met de inlijving bij 
Serbie en er is daar een ernstige beweging 
om af te scheiden van Serbie en weer te keeren 
tot Oostenrijk. Croatie is katholiek, en Serbie 
is Schismatiek tot het fanatisme toe. ’t En 
kan dus maar moeilijk gaan tusschen Serben 
en Croaten. Nog menig ander deel van ’t Oude 
Oostenrijk, zal ’t beklagen dat ze bij andere 
landen ingelijfd zijn, waar ze bijlange zooveel 
godsdienstige vrijheid niet zullen hebben.

America en Japan.
Die twee landen en komen maar kwalijk 

overeen, en onder den schijn van uitwendige 
vriendschap schuilt er een erge vijandschap. _ 

Japan is een land waar te veel volk woont 
ze kunnen onmogelijk allen ’t huis werk vinden 
ze moeten uit wij ken. Ze slachten van veel Eu
ropeanen ze vinden dat er in de wereld geen 
beter land en is dan America, ze gaan er 
naartoe. Met dat ze gewend zijn zeer sober 
te leven ze werken er voor ’nen appel en een 
ei en doen de daghuren afslaan. Daarbij z’en 
verteren maar weinig van hetgene zij winnen, 
vergaren rijkdommen, en als er entwat open 
komt, ze koopen ’t zij, en geraken alzoo al- 
lengschens den handel en de nijverheid meester 
in Californie bijzonderlijk. De Americanen en 
zien daar maar een verweer tegen : wetten 
stemmen waarbij de japaners buiten ’t land 
gehouden worden. Dat heeft de staat California 

gedaan.
Doch de Japanners nemen dat kwalijk. Alle 

vreemden worden in America binnen gelaten 
en wij niet ! dat en kan niet zijn zegt Japan, 
en doet aan America de complimenten dat ze 
zulke handelwijze niet en kunnen aanveerden.

America en zou daar niet achter loopen ware 
’t niet dat Japan zulk een sterke vloot heeft, 
m iar het moet na wel luisteren, ’t Is daarom 
da! America zoo koortsachtig voortwerkt om 
zijn vloot te versterken. Als die eens in order 
is ’t gaat toen beter gaan om zaköh te be
spreken met Japan. Een goed leger en een 
sterke vloot zijn veel andere redens weerd 
bijzonderlijk sedert dat Wilson verkondigd heeft 
dat de wereld van nu voortaan niet meer door 
de macht maar door de rede, rechtveerdigheid 
en liefde moet bestuurd worden !

Ze zeggen toen dat de wereld een komedie is !

Daarbij 42 annuïteiten van 12 O/o op de 
w-erde van den duitschen uit voer. ook bij zes- 
maaudelijksche stortingen te beginnen met' Mei 
1921.

Buitenlandsch nieuws.
— De katoenoogst in Brazilië is uitstekend.

— Te Paris is het ossenvleesch 3 frank per 
kilo afgeslagen.

— Het beroepshof te Paris onderzocht Zaterdag 
een verzoek voor herziening van een proces van 
zes Fransche soldaten, gefusiljeerd wegens desertie.

Het hof heeft het vonnis van den krijgsraad 
vernietigd en verleende aan iedere weduwe een 
jaarlijksche lijfrente van 2000 fr. en aan 
ieder minderjarig kind een jaarlijksche rente van 
1000 frank.

— De opstand der boeren in Siberië neemt 
uitbreiding ; het 16e roode leger heeft anti-bol- 
chevisfcische afdeelingen van Wit-Rusland in d6 
streek van Minsk verslagen.

— Te Bordeaux heeft de boetstraffelijbe recht
bank in een vonnis, de ontbinding uitgesproken 
van het syndikaat van openbare onderwijzers en 
onderwijzeressen van de Giroride en 7 leden ver
oordeeld tot 50 fr. boet ieder, aangezien het syn
dikaat der onderwijzers niet voor doel had de 
studie of de verdediging van nijverheids-, handels
of landbouwbelangen.

— In de mijn « Wesfend » te Duisburg-Meide- 
rich Duitschland had een aardverschuiving plaats, 
waarbij zes mijnwerkers levend begraven werden.

— Het Ëngelsch ministerie deelt mede dat 
wegens een stormweder, het reuzenluchtschip B. 34, 
dat men niet kon bergen in een hangaar, toen

het op zijne basis was teruggekeerd, geheel ver
nield werd.

— Botsi’ig tusschen Bolckevisten en Fransche 
soldaten in den Elzas - Gazel Huebar, leider 
der kommunistische partij in den Elzas, had te 
Nuitsig, bij Straatsburg eene konfarencie van 
B)lchavistischa propaganda op touvv gezet.

De redenaar sprak Daitsch, en uitte grove 
smaadwoorden tegen Frankrijk, het Fransche leger 
en den president der republiek.

Eenige soldaten die zich in eene naburige zaal 
bevonden, geboden aai Huebar van Fransch te 
spreken en de beleedigingen jegens Frankrijk daar 
te laten.

Daarop ontstond een algemeen gevecht waarbij 
drie serjeanten der fransche koloniale troepen 
doodgeslagen werden.

— Zwitserland en Rusland. — De Zwitser- 
sche Bondsraad heeft met algemeene stemmen, 
min deze der socialisten, het ontwerp van herneming 
der handelsh^trekkingeu met Soviet-Kusland ver
worpen.

— Ramenie en Griekenland. — Kumenië heeft 
de monarchie van Koning Konstantyn in Grieken
land officieel erkend.

Diefstal van kolen in de statie van Herbastal.
Sinds een half jaar werden een heel deel 

kolendiefstallen inde statie van Herbestal ontdekt. 
Men fw am  er niet toe de hand op de ..daders 
te leggen. Dezer dagen werd een kolentrein 
die uit Duitschlaand kwam en naar Frankrijk 
moest te Herbestal stilgelegd. Men haakte een 
waggon af, die men beschadigd verklaarde en 
liet het overige van den treiii zijn weg ver
volgen. De wagen werd op eene zijbaan gesteken. 
Een werkman die verwonderd was, omdat de 
trein daar z io lang bleef staan> bemerkte dat 
de opschriften van bestemming veranderd waren 
en thans het adres dragen van eene fabriek 
van Welkenraedt. De werkman maakte zijne 
bevinding aan den statieoverste bekend en wel
haast kwam het uit dat maerdere waggons deze 
behandeling waren toegepast geworden.

Men vernam dat de onder-chel, in het klein 
den kolenhandel dreef, zonder dat iemand wist 
van waar hij die brandstof deed komen. Za
terdag -kwam het parket va i Verviers ter 
plaatse en arresteerde de onder-overste, op het 
oogenblik dat hij zijn huis verliet. Men denkt 
dat het bedrag der gestolen kolen de 17.000 
fr. overtreft.

Een auto van 30,000 fr. gestolen 
te Brussel.

Heer Buisson, wisselaar te Parijs, die zich 
toevallig te Brussel bevond, was Zondag rond 
20 1/2 ure, aan het avondmalen in een spijs
huis van de Brandhoutkaai. Hij had zijnen 
torpedo-auto, die eene weerde heeft van 30.000 
fr., voor de deur laten staan. Op zeker oogen

blik kwam een kerel van rond de 27 tot 30 
jaar, hem vragen of hij zich met de wacht 
over zijn tuig belasten mocht. Heer Buisson 
stond hem zulks toe. Het was eerst, toen hij 
terug in zijn tijtuig stappen wilde, dat hij 
vaststelde dat hij met een dief had te doen 
gehad. Tot hiertoa heeft men niets over het 
verdwenen tuig vernomen.

Een erfenis welke tellen kan.
Een kleine koopman te Praag werd dezer dagen 

verrast met het bericht dat hij van een verre 
bloedverwant in Amerika 35 millioen dollar geërfd 
heeft.

Nog uit dï ministerieele varkwisting.
Een vet betaalden horlogieopwinder, aan 

26.400 fr. ’s jaars.

M. Theunis, Minister van Financiën, had bij 
zijne eerste verblijfda^en in het ministerie, me** 
verwondering opgemerkt dat een man bijna «dage
lijks de ronde deed der bureelen, en zelfs onge
vraagd tot in het ministerieel kabinet doordrong, 
en na het uurwerk der schouwplaat opgedraaid te 
hebben zich bescheiden weer terugtrok.

Bij genomen inlichtingen vernam de Minister 
dat de persoon in kwestie gelast was met het 
opwinden van al de uurwerken in de ministeries, 
en daarvoor jaarlijks 20 fr. p8r horlogie trok.

In het Ministerie van Financiën zijn er 110 
uurwerken ; dat maakte dus voor dit ministerie
2 200 fr , en, de andere 11 ministeriën op den- 
zelfden voet gerekend, kwam tot het totaal bedrag 
van 26,400 fr. per jaar, voor het opwinden der 
horlogies in de ministerieele bureelen !

Da heer Minister van Financiën heeft zulks wat 
kras bevonden, en besloten dat, uit spaarzaamheid, 
de ambtenaars en bedienden voortaan de pendulen 
en klokken hunner bureelen zelf zouden opdraaien!...

Opgepast voor ’t Zilvergeld.
’t Doet aardig als men weer dat hoort en ’t klinkt 

zoo vreemd in de ooren. Moeder doet maar de 
kas open en gij bijzonderlijk landsche menschen 
die soms een ponkje verdoken hebt. De zilverstukken 
met de beeltenis op van Napoleon II I  met een kroon 
op het hoofd, zijn niet meer gangbaar na den
1 April aanstaande. Met al dat zullen er velen 
in hunnen ponk roeren en misschien komt einde
lijk ’t zilvergeld in de klaren die reeds jaren 
verdoken zit.

Afslag der Eetwaren.

De eieren slaan gedurig af. In Holland gelden 
ze maar 8 centiemen meer. Aardappels en koren 
zakken ook, alsook het lijnzaad. En als natuurlijk 
gevolg de lijnzaadkoeken dit zoo goede en krachtig 
voedsel voor de melkkoeien. Er komt dus merke- 
lijken afslag op de eetwaren, en ’teen is ’thopen 
zal ’t ander volgen, en wederom alzoo handel en 
nijverheid heter tijden zullen beleven. God gave het !

Assisen van West-Vlaanderen.
Ziehier de rol der zaken, die zullen opge

roepen worden gedurende de tweede reeks van 
den eersten zittijd, die geopend wordt op 
Maandag 14 Februari, onder ’t voorzitterschap 
van M. Limbourg, raadsheer bij het Beroeps
hof te Gent :

1. Van 14 tot 17 Februari, Victor Filleul, 
van Kortrijk, beschuldigd van handel met den

vijand ; 2. Vrijdag 18 en Zaterdag 19, Ernest 
Burggraeve, van Kortrijk, beschuldigd van han
del met den vijand; 3 Maandag 21 en vol
gende dagen, Florimond Demeester en Maria 
Clohsen, echtgenoote A. Blancke, van Brugge, 
beschuldigd van handel met den vijand.

Priesterlijke Benoemingen.
Mgr. de Bisschop heeft benoemd :

Onderpastoor te Aerseele, de E. H. Cosyn, 
onderp. te Oostroosbeke, in vervanging van 
den E. H. Corty, ontslagnemer (gezondheid.

Onderpastoor te Oostroosbeke, de E. H. 
Lodewyck, Ieeraar in ’t kollegie, Poperinghe.

ST A D S N IE U W S
— Donderdag 3 Februari is in het huwelijk 

getreden Mijnheer Andre' Van den Bogaerde, jongste 
zoon van wijlen Mijnheer Van den Bogaerde, 
Burgemeester en Volksvertegenwoordiger van 
Iseghem, met Mejuffer Lucienne Raemdonck, dochter 
van M. Aug. Raemdonck Volksvertegenwoordiger 
en Burgemeester van Lokeren.

Het huwelijk wierd ingezegend in St Annakerk 
te Geut. In naam van de Iseghemsche bevolking 
wenschen wij genegen de jonge gehuwden heil en 
zegen in hunnen nieuwen staat, en verhopen dat 
zij hier gevestigd, onder onze medeburgers zullen 
tellen.

Nopens de “ Gezellige Bijeenkomst „
van Dinsdag laatst 

in de zaal der Jongelingen Congregatie.

De aangekondigde « Gezeilige Bijeenkomst » had 
dus Dinsdag laatst plaats in de Jongelingen Con- 
gregatiezaal. Menig eerelid van de Harmonie was 
aanwezig en waarom niet? Men is geen eerelid 
van een muziekmaatschappij of men voelt iets voor 
en van muziek, en daarbij de pijp smaakt nog 
Z0O goed in een van de zeteltjes van de Congre- 
gatiezaal in familiekring en onder vrienden en 
kennissen, wijl het mimek alle soort muizennesten 
uit het hoofd krijgt. Het is een prachtig gedacht 
geweest bij de inrichters, voor de eere- en wer
kende leden der Harmonie en hun huisgezin] een 
tweemaandelijksche gezellige bijeenkomst te * be
leggen — een muziekavond onder ons —, te meer 
dat de Harmonie thans in staat is waarlijk iets 
keurigs en kunstigs op te leveren.

Dit laatste mag wel ’nen keer te dezer gelegen
heid onderlijnd worden.

Wat heeft de Harmonie sedert haar herbeginnen 
na den oorlog toch gewonnen aan deugdelijkheid ! 
Er zitten waarlijk flinke beste krachten onder. 
We kregen Dinsdag laatst onder ander een Solo 
voor fluit- voor clarinetten- voor bugel te hooren... 
die laten zich gelden... ’nen proficiat! en men 
verwacht zich er aan, dat onder de muziekanten 
nog menig talent te vinden is die zich zal voor
doen in latere bijeenkomsten. Alleszins zullen die 
concert-herhilingen de liefhebberij doen aangroeien 
en bij de muziekanten zelf en bij ons toehoorders.

En dan wat gezegd van die andere aanwinst : 
de Symphonie ! Die zich wat aan muziek interes- 
seeren moeten zich verheugen te bestätigen, dat 
Iseghem op weg is een goede Symphonie te ver
overen. Sedert haar optreden laatst is ze heel iets 
verbeterd. Ten anderen er werd opgemerkt dat 
hier en daar een nieuwe ikr de rangen steekt.
« Cavalleria Rusticana » werd zangerig weergegeven 
door de Solo Viool.

De muziek-avond van Dinsdag heeft böwezen 
dat de liefhebberij openbloeit in de muziekmaat
schappijen der Congregatie en dat ze wat offeren 
kunnen om het kunstleven onder de stadsgenoten 
te verhoogen, waarover we ons dan ook verblij
den : « de mensch leeft niet enkel van brood ».

Kunst veredelt

0e stempels der Stad Iséghem 

en de Vlaamsche kwestie,
hoe rijmt men dat te saam.

Viaamsctigezindtieid is een schoone zake, 
maar vlaatmchdolheid en is zoo schoone niet.

Peist nau keer : Het gemeentebestier krijgt 
van eenen officier eenen franschen brief om 
inlichtingen. Beleefd weg antwoord het in 
’t fraasch, juist gelijk iedereen doet die beleefd is.

Dat vindt het Persbureel van ’t VJaainsch 
Secretariaat een bewijs van fransquillonisme en 
is geschandaliseerd dat de stempel Administra
tion Communale d’Iseghem — Flandre Occ. daar 
alleen staat.

Zoudt ge daarbij niet sterven in uwe hem- 
denmouwen ?

W ij ook hebben als ’t erop aankwam aan 
’t gemeentebestuur ons gedacht gezeid. maar 
wij vinden dat er met vitterijen voor de 
vlaamsche zaak weinig te winnen is.

Als de Heeren van het Vlaamsch Sekretariaat 
daarmee gediend zijn, we kunnen bij tijd en 
gelegenheid een geheel blad stempels afzenden 
waar ópstaat Gemeentebestuur van Iseghem — 
West-Vlaanderen. Doch die stempel en wordt 
maar gedrukt op vlaamsche stukken.

’t Vlaamsch Secretariaat is nog ’t eerste dat 
ruzie maakt op eenen stempel van Iseghem, en 
zeggen dat het hem niet aan en gaat !

Boerenbond Iseghem.
Zoùdag 6 Februari om 3 ure nammidag, verga

dering van den boerenbond. Voordracht over het 
aanleggen der bemesting en het onderhoud der 
weiden.

— Morgen Zondag 6 Feburari is er algemeene 
vergadering voor de leden van den Katholieken 
Kiesbond afdeeling Burgers

De 350 leden die er bij aangesloten zijn worden 
er allen zonder uitzondering verwacht. Genoeg is 
het niet zich te laten inschrijven en dan eenvou- 
diglijk de zaken hunnen gang te laten gaan. 
Ieder lid moet het als een plicht aanzien werke
lijk deel te nemen aan de vergaderingen en de 
besprekingen, om hun gedacht vrijlijk uit te 
drukken, en de vergadering vruchtbaar te maken, 
alsmede de besluiten te helpen nemen die het leven 
en den vooruitgang van hunne politieke inrichting 
zullen vooruithelpen. Allen op uwen post Katho
lieke burgers. Komt en zegt in de vergaderingen



wat er dient gezegd of gedaan te worden, en 
bevrijd u van de kwade gewoonte, alles nadien in 
herberg of café te willen beknibelen en op eene 
andere manier alles te willen schikken.

Ernstig gewrocht !

Goed en ernstig werk zal goede en ernstige 
uitslagen opleveren !

— Morgen en acht dagen te 4 ure in « Cafe' Royal » 
is er in den namiddag eene belangrijke vergadering 
voor den Bakkersbond. Op deze vergadering zullen 
ook tegenwoordig zijn vele bakkers uit geheel zuid- 
Vlaanderen — Iseghem heeft den sterksten Bak
kersbond uit geheel de provineie.

Burgers van alle bedrijven, spiegelt u daaraan 
en onderzoekt en vraagt aan de bakkers of die 
vereeniging voordeel brengt.

Morgen en acht dagen te 5 ure in « Café Eoyal » 
algemeene vergadering voor den winkeliersbond. 
JDeze vergadering is van het grootste belang en al 
de leden moeten tegenwoordig zijn.

Over een onzer medeburgers wiens werken 
in de Tentoonstelling van St Lucasschool te 
Gent bewonderd worden, lezen wij in een 
breedvoerig verslag van ’t dagblad « Het Volk » 
van Gent, van 2 Februari het volgende :

“ ln  den klassengang bewondert men de 
glasschilderijen van Gustaf Laudon en Camiel 
Gauton van Gent. Daarna en er tegenover zijn 
knap geteekende 'en flink geborduurde wap- 
pervaandels te zien van M. Joseph De Raedt, 
van Iseghem. — Verders rijk borduurwerk 
van M. Joseph De Raedt van Iseghem.

Het huis De Raedt is een aloud gekend huis 
om zijn borduurwerk. _De voorouders van M. 
Joseph De Raedt zijn immers sedert meer dan 
100 jaren alhierJjekenl als bekwame borduur
werkers en kerkornementmakers. Hertelijken 
proficiat aan onzen stadsgenoot.

Zondag voormiddag roud^lO 1/2 was Flori- 
inond Debaets, oud 21 jaar. Wijngaardstraat, 
op de koer zijner woning aan het houtkappen. 
Opeens had eene ontploffing plaats waardoor 
hij erg gekwetst jwerd aan jrien buik, de 
linker hand en het hoofd. Na de noodige ver
zorging door Doktoor Vandeputte, werd de 
gekwetstenaar het Hospitaal overgebracbt Zijn 
toestand is gebeterd.

Zondag avond rond 8 1/2 ure was de 19jarig
D. R. in dronken toestand in de Kruisstraat, 
en maakte ruzie tegen de voorbijgangers. De 
policie werd verwittigd en ging ter plaats. 
De kerel kwam nu in • opstand tegen de politie 
en werd in het gevang opgesloten.

VEEL MEER STERVEN VAN TE VEEL DAN 
TE WEINIG DOOR DE KEEL... daarom VERZINT ^ 
EER GIJ BEGINT. — Zijt niet roekeloos, wan
neer gij wat spaargeld hebt, met het in onge
kende ondernemingen te storten, maar wendt II 
eerst in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer 
streek, die...

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3 60 °/0
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °,°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0

’s jaars. -  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.
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Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Postcheck-Rekening 019.

Telefoon 3081.

AGENTEN : 

l¥!r Florent Behaeghe-Mulier
.Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Leopold Verledens, zv. A-dolf en Maria Vanden- 
broucke. — Rachel Decock, dv. Julianus en Eveline 
Samyn. — Benjamin Vanneste, zv. Jules en Marie 
Deblauwe. — Elisa Beernaert, dv. Remi en Julma 
Houthoofd. — André Windels, zv. Camille en 
Leonia Casier.

STERFGEVALLEN :

Hélène Vanbesien bijz. 50 j .  echt. Gustaf Naert.
— Barbara Deconinck zb. 84 j wed. Petrus Grys- 
peerdt. — Benjamin Vanneste, 4 d. zv. Jules en 
Marie Deblauwe.

HUWELIJKEN :

Jan-Baptiste Van Dessel suikerbakkersg. 26 j. en 
Martha Verpoort zb. 23 j. — Jules Lapeire borstelm. 
26 j. en Marie Vandewaetere huisw 29 j. — 
Arthur Seys schoenm. 28 j en Augusta Lezy mo
diste 27 j. - Michel Derikx werktuigm. 29 f  en 
Julia Verstraete zb. 38 j — Valeer Bourgeois 
metser 22 j. en Maria Tack borstelm. 20 j.

Oorlogschade.

Bericht

aan de bewoners der omliggende gemeenten.

Het wordt de oorlogsbeschadigden ter kennis 
gebracht dat zij zich mogen wenden naar het 
Naamloos Vennootschap « ISE G H E M  H EROP  » 
tot het bekomen van voorschotten op te herstellen 
oorlogschade ; d. i. schade op gebouwen, meubels, 
kleeren, gronden, alaam, dieren, machienen en 
koopwaren. Zelfde Vennootschap belast zich ook met 
de geheele uitwisseling van raamtitels, mits 1/2 0/0.

Opdat de bewoners dezer gemeente van de voor- 
deelen der coopérativen zouden kunnen genieten, 
is het noodig dat er hier ter plaats een commissie 
gevormd worile bestaande uit drie personen. Een 
dezer zou den beheerraad van het Vennootschap 
van Iseghem toegevoegd worden, zou deze aanveer
den die begeren lid te worden en zou hun dos
siers ontvangen. Na het rechtschapen oordeel dezer 
heeren gehoord te hebben, zal er op advies van 
« Iseghem Herop » en van den Heer Staatscommis- 
saris een voorschoot toegestaan worden door de 
Vereeniging van Brussel.

De Bestuurder van het Vennootschap zal die 
plaatselijke Commission alle mogelijke inlichtingen 
verschaffen en zal zich eiken Zaterdag namiddag 
uitsluitelijk ten hunnen dienste houden te Iseghem 
Rousselarestraat, 13.

Volgende stukken zijn steeds onmisbaar :

1° De schattingslijst der beschadigde gebouwen 
aan den prijs van 1914.

2° Een opsommingslijst der mobilaire schaden, 
gegroepeerd.

3° Een eigendomsbewijs ; in geval van zuivere 
mobilaire schade ook de polis van Assurancie,

4° Een aanvraag tot herstel door al de recht
hebbenden geteekend.

5° Een bewijs van nationaliteit.

6° Een extrakt van geboorte.

Namens het Naamloos Vennootschap « Iseghem 
Herop ».

De Voorzitter. De Zaakvoerder.

Em. Vanden Bogaekde. H. Loontjens.

Maatschappij van Ouderlingen Bijstand 

“ De Vereenigde Werklieden ,,

PE NS I OE NA FD E EL IN G

Het bestuur der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas 
schrijft eene verandering voor in het opmaken der 
stortmgslijsten ; voortaan moeten de stortingen inge
schreven worden in de geboortemaand der aangeslotenen : 
B. V. die geboren zijn in Maart van gelijk welkjiar 
moeten in Maart ingeschreven zijn ; in Juli geboren, 
in Juli ingeschreven enz. — Het is in het belang der 
deelnemers dat zij hunne jaarlijkscüe storting doen, 
niet gelijk vroeger op het einde van het jaar, maar 
wel vóór den vervaldag hunner geboorte

In de huisgezinnen waar er verscheidene leden deel- 
maken, mag men in eens voor allen storten, mits het 
geschiede in de vroegste maand : B. V. Da vader is 
geboren in Juli 1874; de moeder in November 1875; 
eene dochter in Mei 1898 ; een zoon in April 1900 ; 
een in Juni 1902 ; de storting van dit huisgezin kan 
jaarlijks in eens gedaan in April, daar dit de vroegste 
maand is van deze leden.

Aangezien het opmaken der lijsten veel zorg en tijd 
vraagt en in bepaalde volgorde moet geschieden ; zoo 
is het dringend noodig dat men storte vóór den 25e 
van elke maand ; latere stortingen zouden maar dienen 
voor het volgende jaar.

Iseghem, den 1 Februari 1921.

Het Bestuur der Pensioenkas.

GROOTHANDEL in MARGARINNEN

R a y m o n d  M A E S
M arktstraat, 4 4 , IS E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

=  PASTA

B0NA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Huismoeders maakt geen verdriet.
Als wanneer gij geen brandhout meer krijgt in 

de fabrieken komt naar ons, daar zult gij vinden 
allerbeste brandhout aan zeer voordeelige prijzen 
en goed droog. *

Voor Emelghem, Princessestraat, 64 en Vijfwe- 
genstraat, 32 bij Cam. Terryn-Ameye.

Voor Iseghem bij J. Vanhaeverbeke-Vansteen- 
kiste, Wijngaardstraat.

STAD ISEGHEM
Openbaar en kosteloos lessen over

B O O M T E E L T
gegeven door M. Arthur LAG AST, Leeraar te Kortrijk

in de Herberg « HET DAMBERD », Gentstraat.

6 Februari. — Kweek van steenvruchten - in
zonderheid perzikboomen, soorten, beschutting, 
snoeïng, onderhoudszorgen.

R o g e r  AM EYE
HANDHLSINGÉN  I EUR,

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

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

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

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden

II. Opmaking van Balans en van Verlies en 
Winstrekeningen.

III. Toezicht over handelsboeken.

IV. Waarneming van commissariaat in han
delsvennootschappen.

V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.

VI. Vermogensbeheer.

VII. Raadplegingen nopens bijzin iere gevallen 
(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21. 

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

Garnie] Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRAAT, maakt 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIjKSTRAAT 
gaat wonen n” 32. — Hij beveelt zich vorder 
aan zijn medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

ALLE SLACH  VAN M EU B E LS , 

het INSTELLEN en PLAAT SEN  van 

SC H O O N E  W IM KELU ITSTALL NGEN

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

Om uit onverdeeldheid te treden.

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

4.53 0/0
52.00 0/0 
95 23 3/4
20.00 5/8 
13.41 1/1

187 0/0 
216 0/0 

46,3/4 
295 0/0 
247 0/0 
258 0/0

12.00 0/0 
16 50

r  15 1/2

4.65 0/0
52.00 1/4 
95 7:5 3/4
22.00 5/8 
13.51 1/4

191 0/0 
220 0/0 

513/4 
299 0/0 
251 0/0 
262 0/0 

12.20 0/0 
20 50 
19 1/2

M A RK T PR IJZEN .
lousselare. 1 Feb, — Haver, 75 tot 00 ; 

peerdeboonen, 70 tot OOJ ; aardappelen, 28 àOO 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,45; 
koolzaadolie, 220 tot 000; lijnzaadolie, 190 tot 
000; koolzaad 103 tot OOQ* lijnzaad, HTO tot
00 >; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, OOLOJ; ammoniak, 100-000, 
suikerij, 51 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 14 tot 00.

STROO. — Onmiddelijk na den laatsten oogst 
gold het stroo tot 25 fr. per 100 kilos. Nu 
is het reeds gevallen tot 12 fr. roggestroo ;
11 fr. tarwestroo ; 9 fr. haverstroo.

TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestraat, 95 , löE  jH E M .

De F ra n s c h a  T a a l .  practische leergang voor 
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlamingen, die 
zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

Fransoh-Vlaa.-nsch “ Zak.vjordenbo’ek met figuur 
lijke uitspraak, inlioudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaamsch.

V la a tn s c h e  en F ra n s c h s  samenspraken naar 
een klimmenden gang bewerkt, met de uitspraak 
yan het Fransch in het Vlaamsch verbeeld volgens 
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel, ten ge- 
bruike der Vlaamschsprekenden. die verlangen 
Fransch te leeren zonder behulp van eenen meester. 
Een boekdeel.

V e r z a m e l in g  van B r ieven , s m e e k s c h r i f te n ,  a a n 
v rag en ,  enz.,  in het Vlaamsch en Fransch voor de 
bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der 
huisgezinnen.

De Enge lsche  T a a l ,  practische leergang voor 
zelfonderricht ; met figuurlijke uitspraak der En
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld. Dit 
werk bestaat uit twee deelen.

V la a m s c h -E n g e ls c h  Zakwoordenboek, met figuur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden.

C a l le w a e r t  's W oordenboek , alsook Dictionnaires 
Larousse, groote en kleine.

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 meerseh 
te EMELGHEM, Vijf wegenstraat

De Notaris I_ .e  G o r t o e » i 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 nummer« 
281d, 281f, 282f ex 2i0a,. Boom- en haagprijs 200 fr. 
Gebruikt door Berlamont Cyrille tot 1 Oct. 19,21 mit* 
486 fr. en Deelerck Teophiel mits 12 te maande.

Koop 2. — WOONHUIS en stalling, groot 1 a. 10 ca. 
Sektie A ex 280a. Gebruikt door Vanneste Florent, mita
10,50 fr. te maande. e

Koop 3. — WOONHUIS groot 65 ea, Sektie A 279g 
ex 280a Gebruikt door Debussehere 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 230a. Gebruikt door Sabbe Oet. mits 11 fr. te maande.

Koop 6. — WOONHUIS, herberg u De Vlasbloem, 
stallingen land, groot 4 a. 10 ea. Sektie A. 278L ex 
280a. Boom- en haagprijs 75 fr. Gebruikt door Van- 
dekerekhove 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. — WOONHUIS, 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 289q ex 233a ex 290a. Boom- en haagprijs 
20 fr. Gebruikt do Dr Ameye Cam. mits 11 fr. te maande.

Koop 10. — WOONHUIS en land, groot 6 a. 10 ca. 
Sektie A. 289e ex 283a 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. 237, 291 ex 238a. Gebruikt door Berlamont 
Cyriel, mits 50 fr. ’s jaars tot 1 October 1921.

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

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.

Studie van den Notaris Alberic LE CORBESIER 
te Iseghem.

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

van DRIE WELGELEGENE

WOONHUIZEN
TE ISEGHEM

De Notaris T G o r U e s l 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:

Koop Een. — Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
righeden te Iseghem, Pater Ommagangstrart, kadaster 
Sectie A, nummers o43r3en 6431 groot 2 A. 25 C. 

Bewoond door Alberic Glas, mit3 13 fr. te maande.

Koop Twee. — Een WOONHUIS met et ve en aanhoo- 
righeden te Iseghem. Pater O n nigangstraat, kadaster 
Sectie 4. nummers 613s3 en 645m, groot 2 A. 25 c. 

Bewoond door Constant Deprez, mits 1-3 fr maan Ie.

Koop Drie.— E?n WOONHUIS met erve en aanhoo- 
righeden te Iseghem, Pater O.nmegangstraat, kadaster 
Sectie A, nummer 64-3t3 en 643n, groot 2 A, 80 Ca 

Bewo ond door Gustaaf Dejonghe, mits 13 fr te maande.

EENIGE ZITDAG : Donderdag 22 Februari 1921,
om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Iseghem .

De koopers worden verzocht, hun trouwooekje of uittrek
sel van den Burgerstaad mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING  

van een

P E R C E E L  L A N D
te ISEGHEM, langs de Vaart.

De Notaris L E  C O R B E S I E R  te Iseghem zal open
baar verkoopen :

Een perceel LAND gelegen te Iseghem, noord-weit 
de Vaart, groot 43 aren, palende zuid-oost H Joannes 
Vandeputte, zuid-west H. Pierre Bourgeois-Lammertyn, 
en noord de vaart.

Gebru.kt door Heer Alex Rousseau-De Jaegher. 
Ingenottreding met de betaling der koopsom.

Zittingen :
INSTEL : op Maandag 14 Februari 1921,
TOESLAG : op Maandag 28 Februari 1921, telkens 

om 2 ure namiddag ter herberg “ PRINS ALBERT , 
bewoond door Heer Cam. Dejaegher (bij de Paterskerk,) 

1/2 0/0 Instelpenning.

BOEK- en STEEN DRU KKERIJ

J .  D e  B u s s c h e r e - B o n t e
Bureel der Gazette « DE ISEG H EM  NAAR »

Specialiteit voor Suikerbakkers
\

Spoedige Bediening. Franco ’t huis bastal d.

Affichen met plans voor verkoopingen 

Programma’s voor Feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 

Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz. 

Alle slach van Etiquetten voor Wijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz. *§£

F A B R I E K  v a n  P A P I E R E N  Z A K K E N
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fantaisieartlkelen, Maroquinerie, enz.



UIT DER HAND TE KOOP. Een goed als nieuw 
DÜBBELÊ PUPITEE in Pich-pin, hoog formaat, 
met TWEE bijgaande HOOGE STOELEN Inlich
tingen ten bureele van ’t blad.

Men vraagt eene goede meid
KOORNMARKT, 6, ISEGHEM.

Gediplomeerde Chauffeur
fransch en vlaamsch sprekende

▼raagt plaats in Iseghem of omliggende. — Adres 
ten bureele van ’t blad.

S T R O O I  D A K E N

^ e t p i  f ? a t ï ) b o e i t
Strooideüer

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 strooidak.

Verzorgd werk en spoedige bediening.

(BELGISCH GRONDCREDIET) 

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

Hypotheekleningen °mU e r1 ev“ ene% vdTr
voorafgaandelij ke kosten om het koopeu van huizon en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

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

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen
n i . .  . / / gewaarborgd : 1° door over-
UDligatien 4-1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en h«t Amortissements fonds
Tan de leening van den Onafhankelijke». Congostaat be*itten voor

8,400,000 frank van dia obligation.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden. •

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OHER SAfiY, 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 Heeren en Damen in goud, zilver en niek^i 

Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen et) Kettingen

TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen

H E I S T E L L I N G E N
van Uurwerken, <loud en Zilveren Juweelen 

DEVIS enTEEKENING worden op vraag gemaakt 

van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS

WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WORDT TEN HUIZE

— IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

SCHURFT EN JICHT
van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50 fr.de pot.
Rhumatism en Flerecyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexit* PbilijojDarb
De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“ Borstpillen. Laleman ,,

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

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

Brugstraat, 3, ISEJQ-HEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg-

fen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
ebt aangeprezen.

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

Met mijnen hertel ijken dank groet ik U.

ARTH. YAM5ft£ WISTE Roeselarastraat 73.

H U I S

J. Vanlandeghem-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, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

• GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

v o o r  MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Specialiteit van

CORSETS Merk H D B.

BIERHAN0EL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri Vanflerheeren-Lapaire
KASTEELSTRAAT, 10 

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

Extra Stout en Jannekens bier

van de lialbroiiwjrij Gebroeders CalleMut, Wiaze

- - Bock eil Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. ÓnmogelijkConcurentie.

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

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

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

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

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

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

SUIKERBAKKERIJ

Y a f )  L a f ) d e Q t ) e f p
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

Ohocolade --- IPralinnen 
BIJZONDERE KEUS VAN 

SCHOONEen F IJN E  GEBAKKEN
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 bet maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

de Pèlichystraat, 1 2, Iseghem

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

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

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De Witt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het dichtsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De Witt & O , 22, ru^de la Glacière, 
Bruxelles.

HUIS

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

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.
M ark ts tra a t , 44:, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZO N DER AFGEW 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

ELLEGQEDEREN

Specialiteit van Plastrons -:-

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz, enz. 

Genadige prijzen,

S - ! •  •  i  ¥  I  T~
VAN HEDEN AF TE BEKOMEN

BIJ

Sylv. Seynaeve-Suysentrüyt
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.

•  • • • • •  I
TE BEKOMEN BIJ

Alöeric ROSSELLE-MAERTENS
Meeaenstraat, ISEGHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKK&N van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel D ALLË-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 55 , I S c iH iM

C I G A R E N  C I G A R E T T E N

der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in ’t groot en in ’t klein.

IN  DE GOCJDSS PLU IM

de Pèlichystraat, 25, ISES -i EM

FABRIEK VAN

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

satine laine, moirette en zijde

-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEM0EN — 

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaetliem 

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, Ö4, ISEGHEM. 

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — f*âle-ale.
V d r l i O D p  v a n .  ' W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

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

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, KOUSSËLAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- 

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

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieneu, 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, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er Is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

(nabij de St Hiloniuskerk)

Ik was zwak en ziek sedert jaren 
De pillen De Witt schonken mij levenskracht

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


