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DE PAASCHKLOK
Uw hert is van metaal gegoten 
toch blijft het voor geen mensch gesloten 
Gewijde klok.

G u id o  G e z e l l e  (liederen).

► L L E L U IA  ! galmt het machtig !...

Tos en zwierig, reuzenkrachtig 

Puidt de klok heur zegezang 

ffln al dommelen spoedt heur gang. 

rovend forsch in schoon akkoord 

G , o Jesus, in al oord,
—n die Stem, mensch, wat’n genot ! 

> L L E L U IA  ! roemt ook God !

► L L E L U IA  ! klop en kleun 

Tuidde, klok, dat alles dreun 

ro o f Dengeen die rijst en leeft 

ran ons allen ’televen 1 geeft ; 

ro o f Hem, eer de gulle zon 

C  den morgendstond verkondt ;

—esus is thans opgestaan 

► L L E L U IA ’s opwaarts gaan.

► L L E L U IA  ! ’t klokgebrom 

r ijze  trilt alom-end-om ; 

f-uider bonst het immer toe 
Mn van bonzen wordt niet moe... 

rieve Paaschklok, welgemoed 

Cw  gegons ons trillen doet ;

—esus ook zijn Hert verheugt 
► L L E L U IA  ! Zalige vreugd !

G. B.

DE VERRIJZENIS.
De verrijzenis van Christus wordt terecht 

beschouwd als het grootste wonder door 
Christus gedaan en als het voornaamste bewijs 
van den Katholieken Godsdienst.

Indien Christus niet verrezen is, dan is onze 
prediking ijdel, ijdel ook uw geloof, schrijft 
de H. Paulus.

De waarheid van de verrijzenis wordt op 
de volgende wijze aangetoond :

Vooreerst Christus was werkelijk gestorven. 
Daarvan waren getuigen zelfs de soldaten die 

de wacht hielden op Calvarie.
Dan, Christus is van den dood opgestaan en 

door velen gezien : 1 . door eenige godvruchtige 
vrouwen ; 2. door Maria Magdalena ; 3 door 
Petrus ; 4. door al de apostelen buiten Thomas ; 
5. door de leerlingen van Emmaüs ; 6 . door 
de apostelen met Thomas ; 7. door eenig 
volk bij het meer van Tiberias ; 8 . door meer 
dan 500 leerlingen ; 9. door de leerlingen bij 

de Hemelvaart, enz.

Deze getuigen konden] zich niet bedriegen, 

want :
1. Christus verscheen aan velen, niet aanéén ;
2. Christus verscheen onder de meest ver

schillende omstandigheden : in huizen, langs 
wegen, te water, te lande, enz.

3. Christus sprak met hen, at met hen, liet 

zijn lichaam betasten.

Deze getuigen wilden niet bedriegen want zij 
hadden daarbij niet het minste voordeel ; in
tegendeel stelden zij zich bloot aan de grootste 

gevaren en vervolgingen.
De verrijzenis wordt nog bewezen uit het 

gedrag van Jesus’ vijanden. In plaats van het 
doode lichaam van Christus voor den dag te 
brengen, kochten zij de wachten om, ten einde 
uit te strooien dat de leerlingen het lijk des 
nachts hadden weggenomen. Maar de Apostelen 
waren nog veel te benauwd van de Joden. Ten 
andere de Joden hadden wachten gesteld. Deze 
bewakers zeiden wel dat het gebeurd was 
terwijl zij sliepen ; maar hoe konden zij het 
dan gezien hebben ? en hoe wierden ze niet 
gestraft voor verwaarloozing van hunne wacht ?

Christus stierf. Christus verrees !

Christus’ leering is de ware leering.

Buitenlandsch overzicht
De volksstemming in Opper-Silezie is gedaan. 

Volgens ’t verslag van de Commissie der Ver
bondenen die te Oppeln zetelt heeft Duitsch
land '716.406 stemmen en Polen 471.406.

’t Is triomf in Berlijn.
En te Warschau ook.
Hoe is het mogelijkdat Duitschland en Polen 

even welgezind zijn om dien uitslag ?
Duitschland beschouwt Opper-Silezie als een 

geheel, onverdeelbaar en dan komt Opper-Silezie 
hem toe. Polen integendeel is tevreden dat 
bijzonderlijk de districten Tarnowitz, Pleyzen, 
Rybnik, ’t is te zeggen de nijverheidsstreke 
voor Polen is. ’t Kan Polen weinig schelen 
dat' ze het overige verliezen, als ze maar het 
mijngewest en hebben : dat ware voor hun de 

nationale rijkdom.

Gaan de Verbondenen de duitsche zienswijze 
volgen en ’t betwiste gebied op zijn geheel 
laten en aan Duitschland geven, of gaan ze 
de streken bij Duitschland" of Polen inlijven 
naar gelang dat er eene meerderheid is voor 
eene van de twee landen, gelijk ze gedaan 
hebben voor Schleswig-Holstein waar ze een 
deel aan Duitschland en een deel aan Dene
marken gaven, dat is nu de kwestie,

Dat zou nog wel een oorzake, kunnen worden 
van lange moeilijkheden.

Eenige bemerkingen over die stemming. Eerst 
de waarom van dien uitslag. Duitschland heeft 
al gedaan wat het kon om hem te verkrijgen.

Niet alleen hebben de duitschers die ginder 
wonen gestemd, maar ook al de duitschers 
die in Opper-Silezie geboren zijn, en die al 
lange elders wonen

Al wat van geboorte Opper-Silezier was, 
moest er naartoe : ’t zijn er komen stemmen 
uit Duitschland, Oostenrijk, en tot uit de Ar- 
gentijnsche republiek toe. Ze wierden hunne 
reis, en hunne verblijfkosten betaald door 
’t duitsch gouvernement. Waar de treins met 
stemmers voorbijreden en stonden, waren de 
duitsche muziekmaatschappijen opgekomen om 
te spelen ter eere van huune stamgtmooten.

’t Zijn alzoo verre door de 2o0.000' stemmen 
voor Duitschland gewonnen.

Zonder die vreemdelingen d ie . medegestemd 
hel)ben zou 't getal stemmen op zijn naaste 
bij gelijk geweest zijn. De duitsche kiespro- 
paganda heeft albij een milliard gekost, z’heeft 
haar vruchten gedragen.

Een ander middel is door, Duitschland ge
bruikt geworden. De duitschers hebben door 
hunne speculation die sedert maanden in gang 
waren de Poolsche marken doen dalen beneden 
de duitsche, en zoo zijn er nog al velen di? 
voor Duitschland gestemd hebben om deswille 
van hunne lieve marken. Immers 't zitten in 
Silezie juist gelijk elders veel menschen voor 
dewelke het onverschillig is of ze duitsch zijn 
of Pool achter dat ze maar goe zaken en doen, 
en die hebben nu met de duitschen meegedaan.

Men weet ook hoe Duitschland de Polen altijd 
verdrukt heeft, hoe het alles deed om den 
grondeigendom in duitsche handen te krijgen 
en de P den hunne bezittingen af te dwingen.

Zoo kwam het dat veel rijke duitschers in 
Silezie voet kregen en daar bleven nestelen 
De duitsche waren er de rijken, de polen meest 
arm volk, en gelijk het overal gaat het arm 
volk stemt nog al dikwijls met de rijken mee 
om de profijten die daarvan komen.

Doch te veel willen is soms ook een misse. 

Met de Polen te vervolgen heelt Duitschland 
ze verbitterd en bij hen eenen haat verwekt

Duitschland is rijker en mächtiger, beter 
bestuurd dan Polen. Had bet de Polen die op 
zijn gebied woonden weten te winnen met 
goedheid in plaatse van met dwinglandij, ’t en 
zou misschien geen een de begeerte gevoeld 
hebben om van Duitschland af te scheiden, 
maar nu, degenen die pool in ’t herte geble
ven zijn verlangden uit geheel hunne ziel om 
weer bij 't moederland te zijn : hoe slecht bet 
er is 't is er voor hen beter dan in Duitsch
land.

’t Is bijzonderlijk het klein volk dat voor 
Polen gestemd heeft, en zoo komt het dat het 
mijngebied maar altijd eene opeengooping is 
van werkvolk, eene groote meerderheid aan 
Polen gaf.

— Past men het Verdrag van Versailles toe, 
dan zou Opper-Selezie_kunnen verdeeld worden, 
en dat ware een gevoelige slag voor Duitschland.

Frankrijk zal van zelfs voor die oplossing 
zijn. In recht, ’t ware de beste : het arm 
poolsche volk heeft al verdrukking genoeg 
geleden, en ’t is altijd best een volk zelf te 
laten beslissen door wien het wil bestuurd 
worden.

Maar de wereld en wordt niet bestierd door 
gevoelens : de geldkwestie speelt daar ook 
een rol in.

Zonder de mijnstreek van Opper-Silezie zou 
Duitschland niet in staat zijn, zijn schaver- 
goeding te betalen, alleszins zullen wij moeten 
tevreden zijn met min. England zou geerne 
hebben dat Duitschland zooveel mogelijk betaalt.

Van daar voorzien wij wrijvingen tusschen 
Frankrijk en England. Maar dat. zal effen ge
klapt worden.

Voor ons, Belgen, als wij ons herte te rade 
gaan, wij zeggen : Leve Polen, doch die te 
veel in hunnen geldbeugel kijken, kunnen nu 
zeggen : Helaas hij blijft ledig.

EEN MILLIARD !

’t Wordt tijd dat Duitschland eene eerste 
storting doet : ’t moet beginnen met een mil
liard goud te betalen den 23 Maart. De Mo
gendheden hebben hun daarover een briefke 
gezonden.

Duitschland zegt nu : ’k en heb geen geld. 

’t Zal nog ruzie kosten eer wij ’t hebben, 
maar ze zullen toch wel betalen, z’en gaan 
niet verder kunnen.

VEREENIGDE STATEN.
Den 22 II. heeft men een nieuw oorlogschip 

de Colorado, van stapel gelaten, ’t Is de twee
de superdreadnoughts die volgens ’t besluit 
van 1916 gebouwd werden. Tegen t’enden 
’t jaar zal er nog een derde gereed zijn en 
in 1924 zal America de sterkste vloot der 
wereld hebben.

Heiligdom yaa 0. L. Vrouw Yan Loreto 
door bran d  vernield.

Loreto, een stadje op een heuvel laags de 
Adriatische Zee gelegen, is bijzonder bekend om 
het Heilig Huisje : « La Sancta Casa » Volgens 
de overleveringen zou dit huisje hetzelfde geweest 
zijn waarin Maria te Nazareth leefde en de engel 
haar verscheen. In 307 werd boven deze eenvoudige 
uoning der H Maagd, door Keizerin Helena een 
prachtige tempel gebouwd. In 1213 ging de H. 
Pranciscus van Assisië het bezoeken, en in 1252 
kwam de Heilige Lodewyk, koning van Frankrijk, 
er in bedevaart als dankzegging voor zijne verlossing 
uit de handen der Turken.

Maar den 10 Maart 1291 verdween opeens het 
Heilier Huisje uit Nazareth en verscheen in Rau- 
nizza, in Dalmatië, niet ver van Fiume. Het ver
bleef er drie jaar en 7 maanden, verdween on
verwachts, en den 10 December 1294 verscheen 
het in Italie in een klein dorpje, Bandirola, en
daarna in Loreto De inwoners van Loreto, hadden
weldra een eenvoudige kerk boven het huisje ge
bouwd, die weldra te klein scheen voorden overgrooten 
toeloop der bedevaarders. De huidige basiliek werd 
< pgericht door Kardinaal Pietro Barbo, die later 
Paus werd onder den naatn van Paulus II.

Toen hij in 1464 naar Rome ging voor het 
Konklaaf, werd hij op zijne reis in Ancona door 
de pest overvallen. Hij deed zich nair Loreto 
voeren, sloot zich op in het Hulig Huisje en 
kwam eruit gansch genezen. Nauwelijks was hij 
als Paus gekroond, of hij deed uit dankbaarheid 
de prachtige Basiliek bouwen, die wij nu nog be
wonderen te Loreto.

Hot Heilig Huisje staat te midden van de 
kruisbeuk onder eene grootsche koepel Het is 8 
meters lang, 4 meters breed en 4m20 hoog, en 
gebouwd in onregelmati<e vierkante rotsblokken*. 
Langs buiten is het nu bekleed met kostelijke 
marmer platen, waarin door de grootste kunstenaars 
der XVIe eeuw de geschiedenis der H. Maagd is 
uitgehouwen.

Langs binnen heeft men de muren gelaten in 
hunnen ooispronkelijken toestand. Ze zijn gansch 
zwart gewordenvdoor den tijd en door den rook 
der kaarsen en lampen-, die er gedurig branden. 
De oorspronkelijke deur is nu toegemetseld, en in 
plaats daarvan heeft men twee deuren gemaakt om 
den in- en uitgang der geloovigen te vergemakke
lijken

Tegen den achterbuur is een altaar opgericht, 
waarop in eene nis het beroemd standbeeld van
O. L. Vrouw tentoongesteld was Het beeld was 
van cederhout gemaakt, en was gansch zwart ge
worden

Eene legende — die weinig waarschijnlijk is — 
beweerd dat de Heilige Evangelist Lucas h^t zoude 
gemaakt hebben Rond het altaar hingen eene menigte 
gouden en zilveren lampen, die geschonken waren 
door Pauzen, Keizers en Koningeu. De nis was 
bedekt met de kostbare lapislazuli marmer en ver
sierd met gouden en zilveren beelden van Engelen.

In 1797 werd het beeld met al de schatten die 
de geloovigen aan de kerk geschonken hadden, 
gestolen door Napoleon en naar Paris gevoerd 
In 1801 kon Paus Pius VI het beeld en het 
grootste gedeelte der schatten terug bekomen.

De godsvrucht der geloovigen en de mildheid 
van Pauzen en Koningen hadden van het Heilig
dom van Loreto een kunstmuseum gemaakt van 
onschatbare waarde, eenig in de wereld ln óenen 
nacht zijn al de schatten grootendeels door brand 
vernield.

Van het beeld bestaat niets meer, zelfs heeft 
men de assche ervan niet gevonden. De onschat
bare gouden kroon is gesmolten, de kostbare parels 
en diamanten die haar versierden, vernield De 
mantel van O. L. Vrouw, die overladen was met 
goud en edelgesteenten en op verscheidene mil
joenen geschat werd, is totaal verbrand. De on
telbare gouden en zilveren ex-voto’s waarvan men 
de waarde niet kan schatten, zijn gesmolten. De 
zilveren beelden van de H An/ia en van den
H. Joseph, de kostbare relikwiën die op het altaar 
bewaard werden bestaan niet meer.

Toen het volk de vernieling vernam was zijne 
droefheid onbeschrijfelijk. Gansch Loreto leefde 
maar voor zijne Madona. Bij het vernemen van 
den brand zegde een ouderling : « Da Madona is 
weggegaan, omdat we niet meer waardig van haar 
waren ».

De oorzaken van deze ramp zijn nog altijd on
bekend. Eerst had men de meening vooruitgezet 
dat de bra id ontstaan was door eene kortsluiting 
in de elektrische leiding Doch deze veronderstelling 
schijnt te moeten uitgesloten worden. Onder’t volk 
spreekt men nu van kwaadwilligheid, omdat van 
zekere kostbare gouden sieraden inen niets terug
gevonden heeft. D j policie is met een streng 
onderzoek gelast.

Pensioenen ten laste van den Staat.
De achterstallen van het tweede trimester 1921 

der pensioenen ten laste van den Staat, zijn be
taalbaar, door de zorgen der agenten der schatkist 
in de provinciën en van den agent der schatkist 
van het tweede kantoor te Brussel, op de volgende 
datums der toekomende maand April :

Te beginnen van den 5n, voor de pensioenen 
der gemeenteleeraars en ouderwijzers ; te beginnen 
van den 9n voor de burgerlijke en geestelijke 
personen ; te beginnen van den I5n, voor de mi
litaire pensioenen.

Voor de nog niet herziene pensioenen, zullen 
de titularissen, boven het vervallen trimester, het 
voorschot ontvangen waarvan er sprake is bij 
artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van
4 Juli 1920, regelende de uitvoering van artikel 
i0 der wet van 3 derzelfde maand, ’t is te zeg en, 
een vaste som van 500 fr. wanneer er het pensioen
2 000 frank bereikt of overtreft, en eene vergoe
ding gelijk aan het brutobeloop van een trimester 
van het pensioen, wanneer dit pensioen, 2,000 
frank niet bereikt.

Achterstallen en vergoeding worden betaald mits 
nederlegging van hetzefde levdnsbewijs welke slechts 
op gezegeld papier zal geëischt worden wanneer 
het beloop van het pensioen, op het brevet ver
meld, 2,000 fr. overschrijdt.

De titularissen van militaire pensioenen, waarvan 
de vergoeding niet betaald wordt door de bemid
deling der agenten der schatkist, zullen die ver
goeding ontvangen door, de zorgen van het Mi
nisterie van Landsverdediging

Z'illen .van het voor het tweede trimester 1921
te betalen totaal worden afgetrokken, de voor
hetzelfde trimester verschuldigde bedrijfsbelasting, 
evenals de belasting betrekkelijk aan het tweede 
trimester -1920.

De verwanten in opgaande lijn, broeders en 
zusters van overledene of vermiste militairen, aan 
wien het Departement van Landsverdediging eene 
verklaring, welke tijdelijk tot brevet dient, heeft 
afgèleverd, zullen ook, te beginnen van toekomen
den 15 April, do achterstallen van het tweede 
trimester 1921 van hunne tegemoetkoming kunnen 
ontvangen.

Wat de chevronsronten en de uitkeering van 
burgerlijke oorlogsslachtoffers betreft, de ervan 
vervallene termijnen zullen betaalbaar zijn, te 
beginnen van 20 April 1921, aan de titularissen 
welke reeds in bezit zijn van een met het visa 
van het Rekenhof bakleede brevet e andere zul
len dezelfde termijnen trekken, zoodra zij dit 
brevet zullen ontvangen hebben.

De weduwen en wezen van den oorlog, welke 
reeds hebben verkregen van het Departement van 
Landverdediging, een verklaring tijdelijk dienende 
tot brevet, zullen het tweede trimester 1921 van 
hun pensioen mogen ontvangen, te beginnen van
25 April 1921.

Voor de verschilleude nieuwe categoriën van 
per.sioenen, moeten de levensbewijzen het bestaan 
van al de rechthebbenden vaststellen en den ge
boortedag der genothebbende kinderen aanduiden ; 
voor de tegemoetkomingen der verwanten, de 
chevronsrenten en de pensioenen der weduwen 
van den o rlog moeten die bewijzen den burger
lijken stand der titularissen melden en gebeurlijk 
bepalen dat de weduwe niet hertrouwd is

Provincieraad van West-Vlaanderen.

D j Provincieraad van West-Vlaanderen ver
gaderde inbuitengewonezitting, Dinsdagmorgend, 
te 11 1/2 ure, in het Provinciaal Hotel, onder 
voorzitterschap van den heer J. Verhaeghen, 
ondervoorzitter.

De heer Eugène Carpentier bracht verslag 
uit over hst voornaamste punt van de dagorde 
dat behandel 1 werd door de eerste en tweede 
com.nissie, namelijk. de verhooging der kre
dieten ter beschikking gesteld der Bestendige 
Deputatie, om toelag ui te verieenen aan de 
Instellingen van Vooruitzicht tegen de onvrij
willige werkloosheid, en vaststelling van het 
aandeel der Provincie in de uitgaven van het 
Crisisfonds ingesteld door de wet van 31 De
cember 1920.

Na een gedachten wisseling betreffende het 
recht op toezicht, voegt de Raad zich bij het 
besluit der Commissie en stemt een som van
150.000 frank in te schrijven op de begrooting 
van 1921, ten voordeele van het tusschenge- 
meenlijk Werkloozenfonds en aangehechte Werk- 
loozenfonds.



De Raad beslist eveneens tusschen te komen 
in het Crisisfoud, ingesteld door de Wet van
31 December ten beloope van 50 t. h. van het 
deel der uitgaven ten voordeele der stakers in 
de provincie West-Vlaanderen en onder voor
waarde dat de gemeentebesturen een deel der 
lasten dragen. De provincie steunt enkel de 
kassen gehecht aan 4iet Werkloozenfonds.

Bijgevolg worden twee credieten ingeschreven 
op de begrooting vau 1921, te samen 600.000 
frank bedragende.

Na verslag door Heer Eugène Carpentier, 
beslist de Raad eene som bedragende 1.500.000 fr. 
in te schrijven op de begrooting van dit jaar, 
als aandeel der provincie in het betalen der 
ouderdomspensioenen, ingesteld door de wet van
20 Augustus 1020.

De zitting wordt daarop geheven en de Raad 
gaat uiteen, te 12 1/2 uur, onder geroep 
» Leve de Koning !

Nieuwe Posttarieven.
Wij hebben reeds in een vorige nummer de 

nieuwe binnen- Jen buitenlandsche posttarieven 
gedrukt Daar er nog vele zijn die hem niet be
grepen hebben raden wij onze lezers aan hein 
neerstig te overzien en denzelfden uit te snijden 
en te bewaren en op de lijst of de kassedeur te 
plakken om hem te kunnen raadplegen als ’t noodig 
is.

I. VOOR T  BUITENLAND.
Brieven 20 c. per 20 gr.
Gewone postkaarten 15 c.
Zichtkaarten met vijf woorden, buiten naam, 

dagtéekeuing en adres 10 c.
Gedrukte Postkaarten 3 c.
Naarnkaarten met beleefdheidsformule van hoog

stens 5 woorden 5 c
Naarnkaarten met meerderen tektst 15 c
Spoedbestelling 1 fr. (Brieven 1 + 20 )=  1 fr. 20.

— Kaarten 1 fr. + 15 c. =  1 fr. 15.
Aangeteekende brief 50 + 20 =  70. 
Nieuwsbladeren 1 c.
Drukwerk tot 25 gr. 3 c , van boven 25 gr.

tot 50 gr. 5 c. boven de 50 gr 5 c. per 50 gr.

Stalen 15 c. minimum en 5 c. p 50 gr.
Verzekeringsrecht 50 c. + zegel + 20 c. per 

1000 fr.
Wissels 25 c per 100 fr. of van 100 fr.

2 VOOR ’F BUITENLAND.
Brieven 50 c per 20 gr.
Gewone postkaarten 30 c
Zichtkaarten met 5 woorden, buiten naam, 

dagteekening en adres 10 c.
Gedrukte kaart 5 c
Naamkaartjes met beleefdheidsformule van hoog

stens vijf woorden 10 c.
Naamkaartjes met meerderen tekst 50 c.

Spoedbestelling 1 fr. (Brieven 1 + 0,50 =
1.50 — Kaarten 1 + 0.30 =  1 fr 30).

Aangeteekende brief 50 + 50 =  1 fr. 

Nieuwsbladeren 5 c.

Drukwerk 10 c. per 50 gr

Stalen 10 c per 50 gr. minimum 20 c.

Verzekeringsrecht 50 c. en zegel 10 c. per 
300 gr. of meer volgens bestemmingsoord.

Wissels 50 c. voor 50 fr. of min en 50 tot 
100 fr. en 50 c. per volgende 100 fr.

Merkelijke vereenvoudiging 
van de uitbetaling der oorlogsschade.
De geteisterden kunnen, zonder eene eind

beslissing af te wachten, een deel hunner 
vergoedingen voor oorlogsschade op de vol
gende wijze bekomen :

1. Door rechterlijke beslissing ;
2. Door bestuurlijke beslissing ;
3. Door bemiddeling der Samenwerkende 

Vennootschappen.

1. ~t- Rechterlijke voorschotten.

1. Voorschotten langs rechterlijken weg, 
welke men vergoedingen bij voorraad noemt, 
kunnen toegekend worden : a Door de recht
banken voor Oorlogsschade ; b door de voor
zitters of te dien einde door hen afgevaardigde 
onder-voorzitters) dezer rechtbanken, welke in 
dringende gevallen zetelen in kortgeding ; de 
aanvragen tot onmiddellijke wederbelegging 
worden, onder meer, als dringend beschouwd.

2. De bij de rechtbank in te dienen aan
vragen tot vergoedingen bij voorraad, moeten 
bij middel van een verzoekschrift op ongeze
geld papier, gericht worden tot den heer 
voorzitter der rechtbank waar de bijzonderste 
aanvraag werd neergelegd.

De aanvragen voor eene uitspraak bij kort
geding, worden aan den heer voorzitter der 
rechtbank gedaan ; een dubbel van het ver
zoekschrift zal eveneens naar den Staats-com- 
missaris gezonden worden.

3. Het bedrag der vergoeding bij voorraad 
wordt, in het eerste geval, door de rechtbank 
vastgesteld ; in het tweede geval door den 
voorzitter of onder-voorzitter zetelende in 
kortgeding.

II. — Bestuurlijke voorschotten.

4. Voorschotten worden voor het in staat 
stellen der gebouwen, langs bestuurlijken weg 
toegekend.

5. Deze^ voorschotten mogen 5°>00° frank 
per gebouw beloopen, zonder nochtans dit 
bedrag te overtreffen ; evenwel kan voor ge
bouwen van’ landbouwondernemingen, eene 
bijkomende toelage van 2.000 frank boven de
20 Ha. verleend worden, zonder dat nochtans 
het geheele voorschot 80.000 frank mag 6'ver- 
treffen.

6. De werken, door voorschotten betaald, 
moeten tót het streng noodige om het huis 
bewo nbaar te maken, bepaald worden, bij 
uitsluiting van alle; weelde-uitgave of over
tollige voltooing.

7. De aanvragen tot bestuurlijke voorschot
ten worden tot het gemeentebest ur gericht 
der plaats waar het geteisterd goed ligt. Zij 
worden door de zorgen van dit bestuur aan 
den Hoogen Koninklijken Commissaris over
gemaakt, indien het eene aangenomen gemeente 
geldt en aan den Gouverneur der provincie 
wanneer er van eene niet aangenomen ge
meente spraak is.

8. De uitbetaling van het voorschot in baar 
geld geschiedt door het gemeentebestuur naar
mate de werken vorderen.

Wordt voortgezet.

Uit de Cinema-Schooi
De gendarmerie van Qievy-Aulnois in Frankrijk 

heeft twee jongens van 14 jaren aangehouden die 
het ouderlijk huis uitgevlucht waren. Zij ^hadden 
te Brussel in eene cinemavertooning eenige schoone 
films gezien, lie hun de .reis rond de wereld voren- 
stelde door twee jongens gedaan. Dit was genoeg 
om hun huis te ontvluchten met het geld dat zij 
konden in handen krijgen, en om te vertrekken als 
avonturiers om de reis rond de wereld te doen. 
De kinderen werden terug naar huis gedaan bij 
hun ouders, wonende te Limal bij Brussel.

De ouders zijn dikwijls verwonderd dat ze moeite 
hebben met hunne kinders en ze zijn er soms zelve 
de oorzaak van, met ze nair al die cinemas te 
laten gaan.

Sterfgevallen.
Te Rolleghein-Cappelle is overleden den 18 dezer, 

den Eerw. Heer Remi Berton, broeder van den 
Eerweerden Heer Karei Lodewijk Berton, gewezen 
onderpastoor der parochie van ’t H Hert. De 
achtbare overledene wierd geboren te Bossuyt den
10 Maart 1879. Wierd priester gewijd te Brugge 
den 28 Mei 1904, op volgentlijk coadjutor van 
Boesinghe en Staceghem en onderpastor te Rol- 
leghem-Cappelle 

Hij wierd den 22 Maart, zijnde den Dinsdag in 
de goede week te Rolleghem-Cappelle geuitveerd 
en begraven. Een groot getal parochianen woonden 
de begraving bij alsook vele vrienden en kennissen 
en talrijke priesters uit de omliggende parochiën.

Zijn Eerw Heer broeder overleed te Iseghem 
den 16 November 1920. Die familie wordt erg 
beproefd e i ’t is pijnlijk voor hunne overlevende 
moeder twee zonen priester te hebben, die in 
gewillig 4 maanden naar’t kerkhof gedragen worden.

Aan de achtbare familie Berton bieden wij 
onze kristene-gevoelens van deelneming.

STADSNIEUW S
Aan de Christene Vlamingen van Iseghem.

Op Dinsdag aanstaande, derde Paaschdag zal in 
al de dorpen en steden van Vlaanderen, eene H 
Mis opgedragen worden, tot het bekomen van al- 
geheele Amnestie

De Vlaamsche Meisjes van Iseghem, willen ook 
hun plicht van naastenliefde vervullen

Hierbij noodigen zij dus alle weldenkende Vlaamsch- 
gezinde fseghemnaren uit, de H. Mis bij te wonen 
die zal opgedragen worden, Dinsdag te 7 ure, in 
de Kerk der EE. PP. Capucienen.

Denkt er allen om, dat het een plicht is voor 
U, Vlamingen, uwe gevangene broeders te onder
steunen, uit al uwe krachten mede te werken aan 
hunne invrijheidstelling.

Niet langer mag in Vlaanderen getreurd worden 
om duurbare afwezigen, .. Vrede moet neerdauwen 
over ’t land, vrede moet zweven'boven ieder huis
gezin, vrede moet gegund aan de heerlijksten uit 
ons volk, wier eenige misdaad was : Vlaanderen 
te diep te hebben bemind !

VOOR DE MEISJESBOND. M. V. D. W.

— De Heer Firmin Neirynck heeft zijn examen 
eerste onderproef voorhet tweede doctoraat in rechten, 
met groote onderscheiding afgelegd.

— Heer Louis Weustenraed zijn examen van de 
kandidatuur in rechten.

Aan beiden, en aan hunne familie hertelijk pro
ficiat.

— Benoemingen. E H Van Overschelde, Be
stuurder, is Ridder benoemd van Leopoldordc

Qe Heeren Onderwijzers ': Vandekerckhove C. ;
Staelens E ; Loontjes H. en Supply J. werden be
kroond met het eereteeken van Ridder der Kroon.

Aan die Heeren onzen besten dank om het goed 
dat zij door hun ambt in Isea-hem gesticht hebben, 
en proficiat om de openbare erkentenis van hulde 
die hun zoo hoog te beurt viel.

— Maandag Tweeden Paaschdag ’s namiddags te
4 ure in de Feestzaal van de Congregatie belang
rijke vergadering voor de Vrouweti-Kiezers uit de 
Burgerij ’t is te zeggen voor al de vrouwen-Kie- 
zers die noch tot Bierenstand uouh tot Werkiieden- 
stand behooren Dus worden verwacht alle nering- 
doensters, renteniersters moeders en dochters die 
Katholieke Kiezers zijn. Alle Vrouwen-Kiezers naar 
de vergadering

Deze week wordt de naamlijst van de leden 
afdeeling Burgers aan al de leden gezonden. Die 
lijst duidt alleenlijk de leden aan die Kiezer zijn.

De kandidateu die aan den Poll voorgedregen 
Worden moeten voor den 31 Maart aan het Bestuur 
van den Katholieken Kiesbond met de noodige 
handteekens voorgesteld zijn

De leden hebben volle vrijheid in het voorstellen 
vàn Kandidaten

IJKING DER MATEN EN GEWICHTEN in het 
jaar 1921. — Burgemeester en Scliepeneu 11er 
..stad Iseghem maken de ingezetenen kenbaar 
dat de Heer Keurder der Maten en Gewichten, 
binnen deze stai de IJkiug zal doen in het 
Lokaal der Jongelingen-Congregatie, ingang 
langs de Papestraat, op de volgende dagen 
te weten : Dinsdag 5 April, Woensdag ü April, 
Donderdag 7 April, Vrij lag 8 April, Dinsdag
12 April, Woensdag 13 April, D mderdag 14 
April.

ij “  BISEN HUIS „
ISEGHEM.

fieae welgelukte yrouwanvergddering.
De vrouwenvergadering, Zondag laatst door 

den christen Weriiliedenbond bijeengeroepen 
in het tiillenhuis, is uitstekend geslaagd. Iets 
waarop Iseghem mag fier zijn en waarover 
men in de andere standen eu op veel andere 
plaatssn mag jal >ersch zij.), is dat het woord 
gevoerd werd door Iseghemsche vrouwen uit 
den werklie lenstand.

De zaal was proppensvol. Van ’t begin af 
werd de vergadering in goede stemming ge- 
braötit door het luimig iuleidingswoord van 
den proost K. H. Van Cappel.

Dan betrad M 1 delaine Maertens het spreek
gestoelte. In  veraeven taal hield zij een prachtige 
voordracht over de christelijke vrouwenbewe
ging. Zij schetste wat de Kerk voor de vrouw 
heeft gedaan en wat er in den huidigen tijd 
voor de vrouw moet worden gedaan, voor de 
bescherming der vrouw op gebied van arbeid 
en zedelijkheid, voor de opleiding der vrouw 
als echtgenoote en moeder, voor„ de rechten 
der vrouw ; wat de vrouwen kunnen en 
moeten bekomen door persoonlijke werkingen 
door middel van de vereenigüig, namelijk de 
vaKvereeniging en den vrouwenbond. Zij bracht 
de vergadering in vervoering als zij sprak 
van de vrouw en den godsdienst. » Wee den 
godsdiensthaters, diç hei; wagen zouden aan
slag te plegen .op ons dierbaar christen geloof, 
in eu voor dit geloof willen wij leven, strijden 
en sterven ! die aanslagen zouden plegen op 
de .zieien onzer kinderen : zij zullen haar niet 
hebben de schoone ziel vau ’t kind !

Nadat Leop. D’Hondt het belang van de 
kiezing en de manier van stemmen had uit- 
eengedaau kwam vrouw Octavie Vandommele 
aan het woord. In echten volkstrant wist zij 
de toehoorders te raken en hun beurtelings te 
doen .weenen en lachen.

De vergadering ging uiterst voldaan uiteen 
met het verlangen naar eene nieuwe bijeenkomst 
en de belofte nog veel talrijker op te ‘komen.

Daarmee is de christelijke vrouwenbeweging 
te Iseghem ingezet en de giondslag gelegd 
van een christen vrouwenbond.

STAD ISEGHEM.

BILAN OP 31 DECEMBER 1920
A l i t l C t ’,

Ingeschreven en niet gestorte som 45.000.00
Algemeene Spaarkas, Ons Spaarboekje 2.119.03

» » onze loopende
[rekening 29.895.24

Hypothekelijke leeningen 108.414.13
In kas 93.00

185.521.40

. 50.000 00
110.000.00

3 250.00 
3.507.56

150,00 
18.613.84

185.521.40

Passief.
Ingeschreven hoofdsom 
Verschotten, Algemeene Spaarkas 
Intresten dezer verschot en 
Voorwaardelijke reserve *
Deelingsom der aandeelhouders 
Gewone reserve

WINSTEN EN VERLIEZEN.
Crediet.

Winst verkoop onroerend goed 
Intresten loopende rekening 
Intresten, ons spaarboekje 
Intresten, hypothecaire leeningen 
Inkomen van het onroerend goed

üetoiet.
Intresten verschotten Algemeene Spaarkas 
Algemeene kosten 
Voorwaardelijke reserve 
Deelingsom der aandeelhouders 
Verlies op eene hypothecaire

[schuldvordering
Gewone reserve

2.480.00
1,851.19

241,64
3.848.23

200.00

8.621.06

3.250.00
371.10
78.12

150.00

785 79 
J}.906.05

8.62L06

De Schrijver-Schatbewaarder, 
Jules Crocho n .

De Voorzitter, 
Eugène C a rp e n t ie r .

ZITTING VAN DEN

KATHOLIEKE KIESBOND. —  Afdeeling Burgers.
Woensdag avond te 7 1/2 in de Feestzaal van 
de Congregatie algemeene Vergadering voor 
het meedeelen van de besluiten met den Mid
denstandsbond.

Verdere uitnoodigiiigen worden dezen keer 
niet gezonden.

— Op Beloken Paschen algemeene Poll^voor het 
aanduiden van de Kandidaten in den Katholieken 
Kiesbond, afdeeling Burgers.

- Maandag voormiddag was zekere L. B. wo
nende te Wynkel St Eloi, allier ter stede gekomen 
en door zijne gebaren en gesprekken bemerkte men 
met een zinnelooze te doen te hebben.

De politie verwittigd, ging op zoek en trof hem 
aan in de woning van den E H onderpastoor Van 
Cappel, alwaar hij op het zicht van den heer i ’olitie- 
Kommissaris een revolver te voorschijn haalde en 
dreigde te schieten op alwie hem durfde naderen. 
Van de verwarring gebruik makende ging hij op 
straat, alwaar hij in de St Hilouiusstraat door den 
Hulp-Kommissaris werd gevat en in bedwang ge
houden en niet zonder moeite, werd ontwapend De 
gevaarlijke zinnelooze werd in verzekerde bewaring 
gebracht.

Brand der vlasschuur van Debrabandere- 
Desmet. Het Parket is Dinsdag alhier afgestapt, 
om een onderzoek te doen nopens dezen brand, 
welke eene kwaadwilligheid wordt toegeschreven.

Stedelijken Gemeenteraad
vàn 22 Maart 1921, om 10 ure voormiddag

Ie Punt : Ouderdomspensioenen, verhoog categorie.
—  Uit hetgeen het stadsbestier is te wete gekomen 
kan door de klassificatie voor wat Iseghem be
treft in zake van ouderdomspensioenen verhoogd 
worden van 660 tot 720 fr. Het stadsbestier zal 
het noodige doen in ’t belang der oude werklieden 
om hun van dit verhoog van pensioen te kunnen 
doen genieten

2 Punt : Reinig heids diens t , Toezicht, Openbare 
verpachting — Daar de heer Remi De Jonck- 
heere door onpasselijkheid belet is zijn toezicht 
te oefenen over het uttvoeren der openbare werken, 
de reinigheidsdienst enz wordt de heer Achiel 
Vander Haeghe als dienstdoende plaatsvervangende 
toazichter amgesteld, mits voorwaarde, dat indien 
de Heer Re ni De Jouckbeera bskwaam wordt 
zijn dienst te hernemen, hij wederom zijn bediening 
zou waarnemen.

Verders beeft de Burgermester doen inlichtingen 
nemen in verschillige steden nopens de organisatie 
van- den reinigheidsdienst en tot het inrichten 
derzelfde in onze stad.

3“ Punt : G-em'.tnteschool, oprichten 4“ klas.
— Het Stadsbestier zal zich verstaan met den Heer 
Varcour,ere, bestuurder der Staisiijverheidsschool 
ten einde aldaar te kunnen beschikken over twee 
lokalen voor tut inrichten in de Stiisschiol eener 
4e klas.

4* Punt : St'iismnziel. — Ten gevolge van 
den oorlog hebben de Stadsfaufaren eenige muziek
instrumenten ontnomen geweest, andere erg bescha
digd. Het staisbestuur stemt toe de betaalde sommen 
tot herstel te dekken naar mite de uitgaven hebben 
moeten gedaan worden.

5' Punt : Pompierskorps, brief Gouverneur. — 
Na inlichtingen en voorschriften genomen bij 
hoogere overheid zal het korpj der stedelijke 
pompiers van Iseghem heringericht worden op 
hedeudaagschen voet. Het huidige pompierskorps 
heeft zich de medewerking verzekerd van bekwame 
mannen tot-het voltrekken dezer taak. In ’t korte 
krijgen wij een flink uitgerust Pompierskorps in 
Iseghem.

6® Punt : Gemeentekrediet, consolideeren leening.
— De gemeenteraad keurt de wijze goed waarop 
de leening, aangegaan door ’t Stadsbestuur, zal 
gedekt worden.

ONS GILDENHUIS

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

O N D E R  DE V L A G  V E R LO O FD
Groote tooneelschikkingen — Kooren en Vader- 

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

De onhrengst vin dit avondfeest is ten voordeele
van de Eere Commuiieianten, oorlogswezen van 
Iseghem.

N B In den loop van de maand Mei, zullen de 
« LUSTIGE VRIENDEN » van stad, het beroemd 
drama uitvoeren ‘ Ü E 8 R 0 K E N  L E V E N , , ,
van Dokter Jules Gits Ook ten voordeele der Eere 
Communiekanten.

Plaatsbewijzen zijn te bekomen bij J  Strobbe. 

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

De Verkooping van “ Becelaershof
Door ’t ambt van den Heer en Meester Le Corbesier, 

Notaris, verblijvendete Iseghem en,zijn ambtgenooten 
de Heeren Notarissen Vande Moortele, te Iseghem en 
Glorie, te Eyne, zal overgegaan worden tot de ver
kooping van eenige woonhuizen met land en erve 
verders eenige partijen bouwgrond, aangeduid in
14 koopen, dit alles gelegen te Iseghem west de 
stad, nader beschreven volgens plan en aandui- 
dingstafel op de plakbrieven. Instel Dinsdag 12 
April 1921, overslag Dinsdag 26 April 1921, in 
’t Vredegerecht te Iseghem.

*
* *

Deze goederen komen voort van het nalatenschap 
van den Heer Justin Driessens-Vens, in leven 
Schoenfabrikant te Iseghem.

Volgens Kadaster, is het gehucht waar voormelde 
goederen gelegen zijn gekend ondet de naam van 
Becelaershof. Weinig Iseghemnaars weten van 
waar die benaming komt. Over omtrent 200 jaren 
boerde aldaar Willem Van Becelaere-Noppe, geboortig 
van Cachtem, en won er verscheidene kinderen, 
onder andere : Willem, Jan-Baptiste, Veronica 
vrouw van Pieter Vervaecke, en Petrus-Hilonius, 
die onderpastoor was te Wevelghem rond 1781, 
naderhand onderpastoor van Lendelede, aldaar over
leden den 20 Februari 1787, in den ouderdom van
37 jaar.

In de vereffening zijns vaders sterfuuis hield hij 
zich te vreden met 4.5 pond grooten.

De hofstede die Van Becelaere beboerde lag het 
jaar 1786 onder de heerlijkheid van St-Pieter die 
de voornaamste heerlijkheid was van Iseghem na 
het Prinsdom. Ten jare 1055 gaf de Graaf van 
Vlaanderen Boudewyn van Ryssel aan ’t Kapitel 
van St Pieter te Ryssel, hetwelke hij nauwelijksch 
gesticht had, eenige landen, gelegen binnen Iseghem, 
en deze begiftiging kan men aanzien als den oor
sprong der heerlijkheid der gemelde plaats.

In 1330 bevestigt Graaf Lodewyk van Crecy deze 
bezittingen te Iseghem (Isenguehem), en deed, ter 
zelver tijde, de titels vernieuwen welke door de 
ongenade des tijds, verstorven waren. De heerlijk
heid van Sint Pieter, verdeeld in verscheidene 
baljuagien, strekt zich uit op menigvuldige parochiën, 
onder andere : Iseghem, Ingelmunster, Moorseele, 
Aerseele, enz. Zij bezat het recht zelfs van hooge 
justicie te doen. Ten tijde van Keizer Joseph wierd 
deze heerlijkheid gesekularis8erd. De laatste Bur
gemeester dezer heerlijkheid op Iseghem was Wijlen 
Heer Francois Vanwbterghe, en de laatste Balju'de 
achtbare Heer Karei Maes-Leenknecht, overleden te 
Iseghem den 24 Jannari 1859. (1)

Voormelde hofstede paalde van Noorden de Pasto- . 
rijbeke, west de straat naar de Wallenmite (gezeid 
de Krekelmote-hofstede thans gebruikt door de 
nazaten van den Heer Charles Vandekerckhove- 
Nuttens destijds Schep9i> der Stad Iseghem, Zuid 
Simoen Buy se ende Oost Zelfs naer volgende landts. 
Rond 1848 wierd de hofstede in 9 kleine huizen 
gebracht en wordt nog heden Becelaershof genoemd.

De valer van E. Pieter Van Becelaere was Antoine 
getrouwd met Theresia Noppe filia Joos. Zijn groot
vader was Antoin Van Becelaere filius Antoin in 
huwelijk geweest zijnde met Catharine Termote fv. 
Baptiste gewonnen hebbende, Mara, Guillielmus, 
Joanna, Cœcilia enz. De Van Becelaers zijn eigenlijk 
oorspronkelijk van Cachtem alwaar hunne nage- 
gedachtenis voorheen bewaard wierd door twee 
zerksteenen in de oude kerke, en heden nog door den 
naam van het gehucht « den Becelaerhoek — ook 
voortkomende van deze familie.

Voorheen kon men ook in de kerk van Lendelede 
in den voorgevel van den vrouwenkoor volgende 
zerksteen lezen. Iliervoren ligt begraven E . H . 
ende Meester Petrus-Hilonius Van Becelaere ge
boortig van Iseghem overleden onderpastoor dezer 
parochie van Lendelede den 2 0  Februari i l  H l 
in den ouderdom van 3 7 jaren — Requiescat in pace.

(U Carolus Jacobua Maes, zoon van Jocobui Josephus 
en Catharin̂ a Doom, wierd geboren te Iseghem 28 
Januari 1764. hij was Schepen der Stad en Voorzitter 
der Kerkfabriek van St-Hilonius, en overleed in den 
gezegenden ouderdom van 95 jaran (24 Januari 1859),* 
in den echt verbonden geweest met Uabella Cathenna 
Lei_nknecht, geboren den 13 Maart 1767 en overleden 
den 16 Januari 1841.

Waarvan onder andere kinders, Jufv. Maria Theresia 
echtgenoote van M. Franciacus Lefebvre Burgemeester 
van Iseghem, Grootvader van Jufv. Elvina en Heer 
Albert Lefebvre. Francois Van WtbergUe is zeer,waar
schijnlijk geboren in 1755 en had tot huisvrouw Joan a i 
Van Sayt geboren in 1756. Hij was hoogst waarschijn
lijk de vader van Eugenius Franciacus Van Wtber'!i ï- 
Callena in leven, hoedenfabrikant te Iseghem en valer 
van E. H. Henricus Van Wtberghe overleden mia- 
sionnaris van het bisdom Salford van Gustaf Van 
Wtberghe en Jufv. Paulina Van Wtberghe echtgenoote 
Heer Florent Paret.
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GEBOORTEN :
Agnès Verledens, dv. Hector en Magdalena 

Parmentier. —  Irène Üejaeghere, dv. Leopold 
en Marie Maddens. —  Simonne Lodewyck, dv. 
Alberic en Marguerite Rebry. — Maria Lezy. 
dv. Henri en Maria Desvitte. — Joseph Meu- 
lebrouck, zv. Cyrille en Suzanne Vermeulen.

STERFGEVALLEN :
Alice Vandeputte, 9 in. dv. Cyrille en Maria 

Vandeputte. •—• Petrus Joannes Dewaele, zwin
gelaar 69 j. wedr Silvie Rommel. — Elza 
Vanhoutte, 21 d. dv. Leonard en Helena Van- 
denbulcke. Octayie Clement, zb. 83 j. Tvede 
Benoni Vandewalle.

HUWELIJKEN :
Michael Demuynck, borstelmaker, j. en 

Helena Titeca, huish. 23 j.

REIZEN. — Indien gij u op reis begeeft, ver
waarloosd niet u van een of twee M 0N 0P0E0EES  
te voorzien, want het is het eenigste en echt ge
neesmiddel tegen Hoofd- en scheele Hoofdpijn, 
Zenuwlijden, razende tandpijn, Rhumatiek of 
Grippe. Te koop in doozen van 1.75 fr. en 3 00 fr. 
Iseghem, bij de Apothekers Wyffels, Verhamme 
Laleman en in alle aphotheken.

R ö  GER A M E Y E
H A N D ELStN G ÉN IE U R ,

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

EXPERT-COMPTABLE
(ACCOU N T AN 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 nopsns bijzondere gevallen 

Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, nu 21. 

SPREEKUREN : Donderdag van 2 tot 5 u.

MEN VRAAGT huis of grond te koopen goed 

gelegen. Voordeelige prijs. Aanbieding ten 

bureele van ’t blad Mr JAK.

T e  k o o p  als nieuw 2 electrieke 

Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 volts, 5 

paarden, 1200 toeren. Compleet gewaarborgd 

r. 2500 ieder.

Zich t,e wenden Trapstraat, 18, Sott egh em .

M A R K T P R IJZ E N .

KORTRIJK 21 M irt - Haver, 57.50 tot 65 
peerdeboonen, 7 „ut 75 ; aardappelen, 2"> à 30 
Boter 17 à 00. s ) fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0.36 
koolzaadolie, OOG tot OJO; lijnzaadolie, 180 tot 
135, ivjolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad, '90 tot 
00>>; koolzaad koeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
82; sodanitraat, 1 13 ; ammoniak, 113-000.
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 15 tot 20; strooi, 9 tot 10.

Markt van Iseghem. — 26 Maart 1921 
Boter de kilo 14 à 14,50 fr. — Eieren 0.35 c.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach vu ilATiUSSÏN op HAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.
SPO ED IGE E N  T ROU W E B E D IE N IN G . 

In ’t groot en in 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D£1 P È L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,  I C r p U C M
recht over St Hiloniuskerk • C. U n  C III.

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

Over te nemen :
SCHOENMAKERIJ op maat, schoone rijke klien- 
teel gemakkelijk om uit te oefenen door hare 
goede inrichting.

Allerhande machienen en alaam voor fabrikatie 
in ’t groot Te bevragen vdo'r 10 April, n° 2, 
St Jorisstraat, Kortrijk.

ZORGEN VOOR MORGEN ... maar... SPAREN 
BAART ZORGEN... Wilt gij zonder de minste 
bezorgdheid nopens uwe spaarpenningen leven, 
wendt U in volle vertrouwen tot onze agenten 
uwer streek die met de meeste bereidwilligheid 
en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op :

a) Spaarboekjes op zicht aan 3 60 °/o
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 

Kapitaal : VÏJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem 

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

UWE BRANDVERZEKERINGEN 

zijn niet tnser in regel !!
Zoo gij het bedrag uwer. polissen niet minstens 
doet verdubbelen, want uw leven, gezondheid, 
werkkracht, uwe eigendommen : gebouwen, meubels, 
enz... zijn nu minstens driemaal meer waard dan 
in 1914 Wilt gij, bij ongeval of brandramp, 
geene aanzienlijke schade ondergaan neemt dan 
eene bij verzekering voor die meerwaarde door 
bemiddeling van :

J. Verfaillie, Kruisstraat, 7, ISEGHEM
HOOFDAGENT VAN 

. m  M E R G A T O  ÜFC «o ««  

Naomi. Vennootschap, Kapitaal 5 .0 0 0 .000 frs .

Eerste Vlaamsche alg. Verzekeringsmaatschappij 
Eigen Maatschappijen gaan boven vreemde. 
Vlamingen, weze u dit een gebiedende plicht.

AFDEELINGEN :

BRAND : Nijverheids en gewone risico’s 
ONGEVALLEN : Persoonlijke verzekering, dienst

boden, paarden en voertuigen, auto’s, breken van 
spiegelruiten, glasruimen, enz. Burgerl. verantw. 
jegens derden, landbouwverzekering, gezamentlijke 
verzekeringen.

Leven : Zeer gunstige tarieven. Volkomen ze
kerheid, Levensverzekering is nu de beste voor
zorg voor zich en zijne kinderen.

Hypotheeken : Leeningen op onroerende goederen, 
met of zonder verzekering. Gemakkelijke voor
waarden van terugbetaling.

SPAARKAS : « Mercator » betaalt voor geld, dat 
onmiddelijk terugbetaalbaar is 3,60 °/0 ; voor geld 
op 2 jaar 4 %  en voor geld op 5 jaar, 4,50 °/0. 

..De Maatschappij neemt de belasting op zich.

Gij vooral, die U een eigen huis zoudet willen 
koopen, maar niet genoeg geld bezit, wilt gij dit 
geld voordeelig vinden ? wendt U tot

M E R C A T O R

GROOTHANDEL in MARGARINNEN

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

IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH 

FABRIKAAT

De Koningin der Vlargarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boler

=  P A S T A

B0NÆ
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 
1/2 KILOS

zullen vele menschen hun huizen schilderen en 
witten

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

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

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

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELDEMAN, St Hiloniusstraat, O, alsook Meu- 
belpapier, -enz. Elk zeg het voort.

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

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

Sniischool DEMEERE< Kortrijk, Conscience-
‘ straat, 50, voor juffers, Heropening

der snijlessen 13 April, Vraagt inlichtingen.

Om uit onverdeeldheid te treden.

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

gelegen'

te IS E G H E M , Bécelaershof.

De Notarissen X_.e C o r te Iseghem; 
V a n d e m o o r t e l e  te Iseghem en G r lo -  
r i 6  te Eyne, zullen, met de pleegvormen der wet 
van 12 Juni 1816, opanbaarlijk verkoopen, de volgende 
goederen :

STAD ISEGHEM.

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

Gebruikt mits 40 fr. te maande.

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

Gebruikt mits 8.50 fr. te maande.

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

Gebruikt mits 8 50 fr. te maande.

IV. Een WOONHUIS met LAND, groot3 a. 28ca. 2875, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1026a en 
deel - 1038b.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

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

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VI. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 48 ca. 7518, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038d en deel 1038.

Gebruikt mits- 13 fr. te maande.

Vil. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 53 ea. 7798. gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038e en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VIII. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 55 oa 0671, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummeis 1038f en deel 1038

Gebruikt mits 13 fr te maande.

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

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

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

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

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

X III BOUWGROND, groot 1 a. 86 ca 2338, gekend 
op het kadaster Sektie D. deel van nr. 1038b.

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

1/2 OIO Instelpremie. — Recht van samenvoegen.

Z i t d a g e n  :

INSTEL : Dinsdag den 12 April, 1921,
OVERSLAG : Dinsdag den 56 April 1921, telkens 

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

T_Ti.t t e r *  l r m d  t e  k o o p

een schoon zeer goed en sterk

WOONHUIS mei POOHT
gelegen

te EMELGHEM, op de Plaats nr 38.
Bewoond en gebruikt door H e c to k  V e rvae cke . 

VoOr verdere inlichtingen zich te bevragen bij den 
eigenaar.

Studie van den Notaris BAERT te MEULEBEKE. 

U it ter hand te koopen

Veel en welbeloyend HOFSTEDEKEN
wel geschikt voor handel 

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

Sludie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.
_______  ________________ *________ .___________  •'

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  

van

Nieuwe Stoom Borstelfabriek
te ISEGHEM, Rousselarestr.

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

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

Gebruikt door M. Fr. K l in c k e h a l l i e .  — Hand
slag met de geldtelling.

EBKriQB ZITDAG :

OINSDAG 29 MAART 1921, om 2 1/2 namiddag
te Rousselare, ter herberg « DEN ZALM » Groote 
Markt,

Studie van den Notaris VAN DE MOORTELE 
te Iseghem.

O P E N B A R E  V ERKOOPIN G  

van drie

W ER KM A NS- WONINGEN
gelegen te IS Ë J-HEM.

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

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

III. Een WOONHUIS met 56 m2 erve, Krekelmote- 
straat, bewoond door Lucie Dumortier,’ mits 15:50 fr.

1/2 O/O Instelpenning — Samenvoeging.

Z i t t i n g e n  :
INSTEL : Vrijdag 1 April 1921,
OVERSLAG : Vrijdag 15 April 1921. telkens om

3 ure, zeer stipt, in het Vredegerecht te Iseghem.

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

van eenH A .N D E J L S H U IS
gelegen te

ISEGHEM, Mandelstraat, 8.
De Notaris verblijvende te Kor-

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

STAD ISEGHEM.

Eon WOONHUIS met afhang en dienstig voor winkel, 
staande en gelegen in de Mandelstraat, 8, samen groot 
1 a. 19 ca., gekend op bet kadaster Sektie D, nummer 
877e2, palende noord aan Leon Ghek.ere te Iseghem ; 
oost Pieter Onraet, te Iseghem ; zuil Emile Vandom- 
mele-Vierstraete te Iseghem, en west de Mandelstraat. 

Bewoond door den eigenaar Charles Depovere.
Gebruik met geldtelling.

OVERSLAG : Vrijdag 8 April 1921 om 3 uren
(4 ure’ stipt) nami tdag, ,,in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht “ IN DEN HERT» Marktstraat, te Iseghem

Hofsteden e» Landerijen
te Ingelmunster, Emelghem en Heule.

De Notaris MEULOERS, te Ingelmunster, zal 
met tusschenkomst van de Notarissen Dt WAE- 
GHENAERE te Nederbrakel en DE DONCKER te 
Brussel, openbaar verkoopen op het Vredegerecht 
te Iseghem met instelpremie.

GEMEENTE INGELMÜNSTR : Schoone HOF
STEDE en landerijen on bouwgronden, samen 12 
hectaren 95 aren 75 centiaren. — In pacht bij 
Mlne We Van Zieleghem.

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

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

Men zie de plakbrieven.

INSTEL : 1 April 1921,
TOEWIJS : Vrijdag 15 April 1921, op het

Vredegerecht te Iseghem om 1 ure.

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

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM
Rousselarestraat, 30

Di DELACROIX

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

C R É D I T  FONCIER D ’ A N V E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

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

spaarboekjes 3.60 O/o, Renteboekjes 4 O/o. 4.25 O/o en 4.5Q 0/p, yrjj yan lasten
D E P O T R E K E N IN G E N  A A N  Z E E R  V O O RD EEL IG E  VOORW AARDEN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 0/„ —  Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %•
i  — 'A lle s  vri) van bankloon. —

AANKOOP en VERKOOP vaa Frdiiscii, ;ijgalsch eo Amerikaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan mm bekomen bij den Plaats d ij  ken Beheerraad

Be luurder : J U L E S  C R Ó C H O N - V E  R H A M M E  te Iseghem. 

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



VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek rau alle slach vau MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, G-entstraat,
is overgebracht naar

de Pèlichystraat, 1 2 , Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

t Föll
(BELGISCH G RON DCEE DIET)

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

Hypotheekleningen ^darLvaumene% vdTr
voorafgaandelijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Qeld opvolgentlijk gestort binst den

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

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

«Li* * I- I gewaarborgd: 1° door ©ver-
Ubligatien 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 don Onafhankelijken Congostaat bezitten voor 
8,400,000 frank van die obligation.

Z j  mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatiën, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den beer 0WER SAEY, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK. ~

H U IS

J. Vanliindeghem-Bt'hiieghe
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 

YOOR MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS 

Lljnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van

GORSETS Merk H  D B. 

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

KASTEELSTRAAT, 10 

- IS E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van ie  Modeltirouwerij Gebroeders Callebaut, Wieze

- - B o c k  e n  P i l s e n  - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

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

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

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

TE KOOF*
bij de firma D. Decoene & Cle eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

ÄPÖTHEEK-DROGERIJ

F L O R E N T

üalemao-GhekieFe
BRUGSTRAAT, 2 IQ P rU P M

(Rechtover de Gendarmerie) 10 LU n t  lil*

ALLERHANDE

Binnen- en Buitenlandsche Specialiteiten
C I i e m  i H c l i e  3=>i'0 d  u  l i  t o  n

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

Herstellen van Pianos

en akkoordstellen derzelfde.
De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor

den bij de?e bericht, dat alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in
volle vertrouwen kan gedaan worden door

G U ST A F DEGrEZELLE & C i8
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

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

Doctor II. Van Quaethem 
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

A. Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen 

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

e K
Gentstraat, 4 1, ISEG  HEM.

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

MANSHEMDEN,
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COM MUNIE ARTIKELEN.

GOEDE EN TROUW E BEDIENING.

'ENGELSCHE PASTEIBAKKERIJ

O P E N I N G  
eener welingerichte BROOD- en PASTEIBAKKERIJ

bij
G E O R G E S  B A R B IE R

Kruisstraat, 35, ISEGHEM.

ALLERFIJNSTE BROOD- en KOEKEBROOD

FRANSCHBROOD,
KOEKEN en PISTOLETS op AANBEVELING

Verkoop in ’t groot en in 't klein 
van alle slach SUIKERBAKKERIJARTIKELS

Bijzondere en fijne gebakken 
voor Trouwen, Feestmalen en Doopen.

Spoedige en trouwe bedieningen 

— — aan zeer voordeelige prijzen. — —

Ó n m o g elijk e  C on cu ren tie.

Mevrouw WYKES

(velgens «en foto)

MRS. WYKES (from photo^

Onophoudende pijn in den rug 
Snelle en Volledige Genezing

Wordt gij s’ morgens wakker met 
een gevoel van loomte en moeiheid, 
van stijfheid in de gewrichten' en een 
vuilen smaak in den mond? Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of den 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 uwe lenden en het giftige pisguur, 
dat zou moeten afgescheiden worden, 
blijft in t’ bloed. De pillen De Witt 
voor leïulen en blaas hebben een vol
maakten bijval genoten in duizenden 
gevallen en uit alle werelddeelen 
stroomen ons de getuigenissen toe.

Mev. Wykes, 23, Victoriastreet, 
Nuneaton, schreef in 1912 :

« Gedurende meer dan 7 jaar heb ik 
een vreeselijke lendenziekte moeten 
doorstaan en heb heel scherpe pijnen 
in den rug geleden. Ik heb meermaals, 
gedurende dit lange lijdenstijdperk, 
in zorgwekkenden toestand verkeerd 
wanneer de pijn me vooral in den rug 
en in de lenden te pakken had. Toen 
ik mij moest bukken onderstond ik 
een echte marteling en de minste 
beweging deed mij pijn. Ik was als 
een schroef geklemd, die meer en meer 
toeneep. iTk beproefde verschillende 
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aandujde. Maar 
niets scheen mij te kunnen redden. In 
den beginne van 1913 hoorde ik van de 
pillen De Witt voor lenden en blaas 
spreken en ik besloot ze te beproeven.

« Ik ben gelukkig zulks gedaan te 
hebben want ik voelde mij ontlast van 
de eerste dosis af. Ik kocht eene twee
de doos aan bij den Heer Bakker, 
Abeystraat, en ik voelde mij dadelijk 
beter. Ik werd vlugger en werkzamer 
on ik voelde mij een heel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
besloot ik mij volledig te genezen en 
ik ben verheugd te kunnen zeggen dat 
zulks gelukt is, want gedurende de 
laatste twaalf maand ben ik geheel 
bevrijd geworden van mijn vroegere 
kwalen en ik ondervond niet de 
minste pijn meer In den rug. »

Bijna 3 jaar later, in April 1916, 
schreef Mev. Wykes :

« De pillen De Witt voor lenden en 
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. De pil
len zal ik steeds met een gevoeld van 
diepe erkentelijkheid aan ieder aanbe
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van deze 
verheerlijkende getuigenis voortgaan 
te lijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De Witt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rheumatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Bright- 
ziekte (nierziekte). Steeds brengen zi j u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de pij
nen af en een zekere blauwheid de-- pis 
bewijst dat het geneesmiddel(Ç“de 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne werking uit te oefenen.

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op 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 vau dit aanschrijven.

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

r Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

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

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

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

13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat;

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 ^  Æ i  —  " ' TSEÄ' "--—
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 'Gro4_*
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het genîid^ badaard en versterkt wordt.

2° Omiat het huis voorzien is vau ut'elez j.ie ,A\n i en alle verschiliige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken vau 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 pinee-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 *ceus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachiene^ brouwerij eu, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegan de M »ordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

0. SCHEl DEMAN-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.

Marktstraat, 4L4L, Iseghem. 
Wilt gij gekleed gaan naar

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

en uwe kleedingsstukken

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

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Roune in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN

Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. 

Genadige prijzen,

enz.

TE BEKOMEN BIJ

f l

Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousse larestraat, 5 5 ,  I S E G H £ M

cigareiTcTgaretten
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verkoop in ’t groot en in 't klein.

IN  DE G O U D EN  P L U IM

Siniin-yaiÉMle
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

f a b r ie k  v a n

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GAENIEKDE PATATENFßUITKAR, te koop bij 

Sabbe-Bbulez, Beeperstraat, 3, te Emelghem.

B r o e d e i e r e n  van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jcan 

BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, E melghem.

XE KOOP

Machien om tabak te snijden met 5 messen
erbij, alsook een extra goeden Slijpsteen, dewelke 
men mag ten proeve stellen vooraileer te koopen 
bij Achiel DEGEZELLE-VYNCKE, Rousselarestr. 
Iseghem.

--- ■

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRAAT, maakt 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K 0 R  T R i j KS T R A A T  
gaat wonen n1 32. — Hij beveelt zich verder 
aan zij a medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

A L L E  SL<V C H  V A N  M E U B E L S ,

het IN S T E L L E N  en P L A A T S E N  van

S C H O O N E  W IN K E L U IT S T A L L IN G E N
waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gekende specialiteit heeft.

/


