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DE ROERBEZETTING I Over Erfenissen

Drie-en-twintig inijndirekteurs of bestuurders 
van koolmijnen werden voor den krijgsraad ge
daagd, nopens hun weigering kolen aan Belgie 
<en hrankrijk te leveren. De debatten werden 
Woensdag geopend. Verschillige advokaten na
men de verdediging der betichten.

tPn* u^ sPraa^ der krijgsraad was, dat ver- 
schillige tot zware geldboeten gestraft wierden 

De weerstand die er komt vanwege de 
Duitschers tot het uitleveren van kolen is groot 
Alles wordt te Berlijn en in andere Duitsche 
centers vastgesteld en beraamd om de uitvoer 
van kolen te verminderen.

De Franschen die de schepen van den Rhvn 
opgeeischt hadden komen nu andere moeilijk
heden te gemoed, daar de scheepvaarders niet 
durven varen uit vrees van wederwraak van 
wege hunne eigen landgenooten.

Het ijzeren weg personeel wordt ook lastig 
gevallen vanwege de geheime Duitsche benden 
die overal trachten allen arbeid op den ijzeren- 
■weg te doen staken en het vervoer der kolen 
onmogelijk te maken.

In vele plaatsen weigeren de Duitsche werk
lieden den arbeid aan te vangen in de kool
mijnen. t Engelsch volk die de gazetten .leest 
en daarvan kennis heeft gekregen, heeft nu 
zijn diensten aangeboden van werkloozen onder 
nen aldaar te gaan arbeiden onder toezicht der 
1-ranschen gezien er in Engeland tegenwoordig 
vele werkloozen zijn. Daar de Duitschers het 
werk in vele plaatsen stop hebben gezet is de 
productie van kolen van 30 tot 40 p O/o ge 
daald. K h

De opgewondenheid nnri»- Oulterhe
vuik £4iueu geuurig aan. O v e ^ —»»̂ un scne
metingen en vergaderingen gehouden om het 
volk tegen Frankrijk en Belgie op te hitsen. 
De Fransche en Belgische bezettingsmachten 
hebben verplicht geweest daartegen op te komen 
en streng verbod gegeven dat zekere Duitsche 
liederen zouden gezongen worden in openbare 
vergaderingen 

Ten einde de orde en de algemeene veiligheid 
te verzekeren is er nogmaals uit Antwerpen 
een bataljon voetvolk naarDuitschland vertrokken. 
De Franschen zullen tegen 1 Februari aan
staande hun bezetting uitbreiden tot Koblenz 
Tengevolge van erge betoogingen die plaats 
hadden na het eindigen der gerechtplegingen te 
Mayence, hebben de Fransche officieren bevel 
gegeven te schieten bij naastkomenden opstand 
of gewelddaden door de Duitschers gepleegd

De Duitsche goeverneur en zijn gevolg hebben 
Aken moeten verlaten tengevolge hunner houding 
tegenover de Belgische bezetting. .

In den Franschen sektor heeft men ook ver
plicht geweest dusdanige maatregelen te nemen.

Om meer gemak en beteren gang der zaken 
te kunnen regelen is er nu besloten nieuwe 
geldstukken te maken voor het bezette gebied, 
in vervanging van de marken die bijna totaal 
waardeloos geworden zijn.

Nieuwe tegenkantingen van ambtenaren.
De dag van Woensdag werd oo’> gekenmerkt 

door nieuwe daden van tegenstand, vanwege 
Duitsche ambtenaren. In verscheidene plaatse
lijkheden van de Roer beantwoordden de be 
ambten van post en telegraaf de vragen der 
militaire overheid om verbinding, met stelsel
matige weigering.

Het hooger bevel gaf onmiddelijk order tot 
bezetting ,der_telegrafische en telefoonische cen- 
traalbureeien van Essen, Dortmund en Bochum, 
door de Fransche^troepen.

Kolonel Branley, hoofd der telegrafische orga
nisatie in het bezette gebied heeft alle maatre
gelen genomen om, door militaire specialisten 
de diensten te verzekeren en heeft eenige 
opzettelijke beschadigingen doen herstellen door 
de Duitschers begaan, vooraleer de plaats voor 
de soldaten in te ruimen.

Te Dortmund weigerden twee tolbeambten 
aan de Fransche douaneofficieren allen uitleg 
of mededeeling van dossiers. Zij werden onmid
delijk aangehouden.

De Belgische overheden te Aken
namen Woensdag twee bankdirekteurs in hech
tenis- Waarschijnlijk op bevel uit Berlijn, 
hebben de bankiers ter stede eene schaarsch- 
heid aan marken uitgelokt, om eene ekonoinische 
krisis te verwekken 

De Rijksbank had al de marken die zij krijgen 
kon, uit hare sukkursalen teruggetrokken, en 
trachtte dezelve over den Ryn te brengen, doch 
er werd beslag gelegd op de geldverzendingen.

De voorraad der Dresdener Bank werd ook 
in beslag genomen.

Binnen eenige dagen zal gansch het Roerge
bied afgezet worden. De Fransche cavalerie 
zal op de bijzonderste punten samengetrokken 
worden. Er worden van dag tot dag meer 
maatregelen getroffen om tegen den onwil van 

’t Duitsche volK op te komen.

en Testamenten.
Er zijn nog altijd « suikernonkels » en « sui

ker anten » in de wereld, maar sedert den 
oorlog zijn er vele « afgeschaft ».

Tengevolge van de schitterende zegepraal 
welke wij met anderen, na vier jaren strijd 
bevochten hebben, is de Staatskas niet alleen

boclemmaar ^  *S daarbij een groot £at in den 

Gelukkig nog dat wij bij de overwinnaars 
zijn, anders hadden wij nog veel dieper in den 
zak moeten schieten. In alle geval dat gat in 
de Staatskas moet gestopt worden en wel bii

middel van papieren voddekens, die wij « bank
briefjes » noemen. J

De Theunissen die belast zijn met de reparatie 
van de Staatskas hebben naar middelen uitge- 
zien om de Staatskas dicht te maken en "ze 
opnieuw van geld te voorzien ; eene operatie 
die met van de gemakkelijkste is.

Maar ze hebben de macht ; zij zijn van geene 
tegenpreutelmgen benauwd en ze halen ' alles 
ÖIJ, de hand wat maar mogelijk is, om het 
gat van de Staatskas dicht te maken.

Een van hunne eerste werken is geweest 
een heele hoop suikernonkels en suikertanten 
in het gat van de Staatskas te steken

t Is te zeggen dat ze een wet hebben ge
maakt. volgens welke men slechts tot den 
vierden graad kan erven of « deelen ♦.

Vroeger was het tot den acntsten graad 
volgens de wet, of den vierden graad volgens- 
de kerk, in zijJelingsche lijn.

Om te spreken gelijk het volk nog spreekt ;
■2 '111 i n O ̂  ' K.V W W  --- • ----------  ■ .. *  ' .

kinderen van elkander « deelen » uit kracht : 
van de wet - nu niet meer

« Eigen rechtsweerts » — dat zijn kinderen 
van gebroeders, gezusters of broers en zusters, 
kunnen nog van elkander erven — verder niet 

meer.
Dus volle neven en nichten kunnen deelen 

van onkels en tanten, en van elkander, uit 

kracht van de wet.
De kinderen van een neef of nicht kunnen 1 

ook nog deelen van den onkel of tante hunner ! 
ouders, — die zij gewoonlijk ook « onkel » 
en « tante » noemen maar die eigenlijk 
hunne groot-onkels en groot-tantes zijn, maar 
niet meer van dezes kinderen ; zelfs als er 
geen nadere familieleden zijn, sluit de nieuwe 

wet ze buiten.
In dat geval gaan de bezittingen van de 

afgestorvenen naar de kas van den Staat.
Op eene andere wijze gezegd : 
ln rechte lijn, van ouders tot kinderen, klein

kinderen, achterkleinkinderen en omgekeerd 
« deelt » men tot in bet oneindige.

Broeders en zusters deelen ook van elkander ; j 
neven en nichten deelen van onkels en tanten. 
en ook van elkander ; achterneven en nichten 
van grootonkels en groottanten, en ook om
gekeerd, maar hier is het uit.

Achterkleinkinderen deelen niet meer van 

elkander.
** *

Het zal wellicht niet slecht zijn eens te zeg
gen hoe de graden van verwantschap volgens 

de wet geteld worden.
Veronderstellen wij : Pieter, die twee zonen 

heeft : Jozef en Karei, die op hunne beurt 
kinderen hebben : Jan zoon van Jozef en

1 Frans, zoon van Karei 
De wet telt als volgt :
Van Pieter tot zijn zoon [ozef 1 graad

— tot zijn zoon Karei ook 1 graad dus 
jozef en Karei zijn verwant met hunne ouders 
in den eersten graad — met elkander in den 
tweeden graad, te weten :

Van Jozef tot Pieter 1 graad ; — van Pieter 
tot Karei ook I graad, — maakt twee graden.

Van Jan, zoon van Jozef, tot Jozef — één 
graad ; van Jozef tot Pieter ; nog een graad, 
van Pieter tot Karei, weer een graad ; — 
maakt drie graden van Jan tot zijn onkel Karei.

Van Jan tot Jozef — één graad ; — van 
Jozef tot Pieter, ook een graad ; van Pieter 

i tot Karei, nog een graad, van Karei tot zijn 
zoon Frans weer een graad — maakt 4 graden.

Van Jan tot Frans, beiden kleinzonen van 
Pieter, zijn er dus vier graden.

De achterkleinkinderen van Pieter zullen 
j deelen van hun overgrootvader Pieter ; en ook 

van hun grootoom Karei, maar ze deelen niet 
meer van zijne kinderen.

De kerk telt anders : broeders en zusters 
zijn verwant in den eersten graad, broeders 
en zusters kinderen of « eigen rechtsweerts » 
maken den tweeden graad ; hunne kinderen of 
anderzweerts, den derden graad en de kinderen 
van anderzweertsJen vierden graad.

Er kan dus voortaan geen spraak meer zijn 
van « kozijntjesdeelingen ", waar soms meer 

dan 100 erfgenamen waren.

Kozijns en nichten, met uitzondering van de 
! « vblle kozijns en nichten », worden door de 

wet als vreemden aanzien.

Indien iemand wil dat zijne « verre » familie 
I van hem erve of « deele -> hij moet dat be

palen bij testament — anders gezegd hij moet 
ze in zijn testament zetten.

Van nu af zijn er dus veel meer menschen 
dan vroeger, die een testament te maken 
hebben, indien ze niet willen dat al hunne 
goederen in handen van den Staat overgaan.

De beste manier van een testament te maken 
is .een eigenhandig schrijven, men kan dat ver
nieuwen als men wil, en een ander in de plaats 
schrijven, dat kost ; dan niet meer dan een 
blad papier, en tr.en moet aan niemand bekend 
maken hoe; men over .zijne goederen beschikt.

Zulk testament moet niet op zegel geschreven 
zijn ; de zegel doet niets aan de waarde. Maar 
de persoon die zulk testament maakt, moet 
het geheel zelf schrijven, van de eerste letter 
tot de laatste, en het moet gedagteekend en 
onderteekend zijn.

Men doet voorzichtig zijn testament te maken 
als, men nog goed gezond is en wel in staat 
tot schrijven. Doch best is een notarieel testament 
doen maken datais en blijft altijd het zekerste.

Uit N. Rousselare.

Vergadering der 
Katholieke Associatie

te Brussel.

Zondag namiddag vergaderde de Katholieke
t r c i ^  .AÏiaci-aiu»_ W  -
de hoogeschool van Gent te bespreken.

De zaal was proppensvol. Aan het bureel 
hadden plaats genomen, heeren Dubost, voor
zitter, Renkin, Coenen, De Bue, Dewinde, 
Renert. Op de eerste rangen : heeren Carton 
de Wiart, Wauwermans, Fieullien, volksver 
tegen woordigers, senator Duprêt.

Heer Dewinde verklaart dat hij er niet aan 
denkt aan gelijk wie rekenschap te vragen 
nopens hun stemming, die vrij en in volle 
vertrouwen uitgebracht werd. Het is niettemin 
spijtig dat onze mandatarissen verdacht werden 
en het is te hopen dat zulks niet zal gebeuren 
in den Senaat Het geldt eene zaak te oordeelen 
Wij moeten eene oplossing vinden die noch 
de eenheid van het land, noch de eenheid 
van de partij in gevaar brengt.

Heer Dewinde bespreekt dan de noodzake 
lijkheid vaneen hooger onderwijs in het Vlaamsch.

De eischen der Vlamingen zijn rechtvaardig : 
de hoogere klassen hebben heilige plichten. 

Maar wat te doen ?
Spreker ontleedt het wetsontwerp dat door 

de Kamer gestemd werd, en ontkent dat het 
getal uren aan de Fransche lessen gegeven, 

toereikend zullen zijn.
Spreker erkent dat de bespreking in de 

Kamer — zooals in vele meetings — met 
vooringenomenheid en passie gepaard ging.' 
Volgens spreker moeten beide hoogescholen 
blijven bestaan, en de eene mag maar weg
vallen als de leergangen niet genoeg meer 
gevolgd worden. (Toej !

Staatsminister Renkin neemt het woord, onder 

daverende toejuichingen.

Heer Renkin verklaart zich gelukkig om 
zijne houding inzake de vervlaamsching van 
Gent te kunnen uitleggen. De vraag, zegt hij, 
moet onderzocht worden, niet op gevoelsgebied, 
maar op gebied der politieke werkelijkheid. 
De tegenstanders vanj het ontwerp, dat door 
de Kamer gestemd werd, bestrijden het, omdat 
het tegenstrijdig is met de nationale eenheid. 
Indien dit zoo was, zou ik het niet gestemd 

hebben.

Mocht men de vervlaamsching verwerpen ? 
Neen, de Vlaamsche beweging was te sterk. 
De vlaamschgezinde kiezerslijsten hebben overal 
gezegevierd. Bovendien ' werd de Vlaamsche 
Hoogeschool beloofd in de Troonrede. Iedereen 
was errneê ’t accoord dat eene Vlaamsche 
Hoogeschool moest gesticht worden En de 
Vlamingen, per slot van rekening, zijn toch 
de meerderheid protest) Ik zeg dat de Vla
mingen de meerderheid zijn ! (Toejuichingen'.

Er waren andere hoogere politieke redenen 
Het is te gevaarlijk een toestand te scheppen 
die het land in verderf moet storten. De in
ternationale toestand was delicaat en het was 
niet politiek aan de Vlamingen te zeggen : 
« Wij lappen u de deur op den neus ». Was 
de Vlaamsche wet niet gestemd geweest, de 
begrooting van ’s lands middelen en van het 
contingent waren nooit gestemd geweest. (Toej 

en gerucht).

De beweging der vervlaamsching is te sterk 
en zal niet toegeven De Vlamingen hebben

A A N K O N D I G I N G E N  : 
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reeds groote toegevingen gedaan Wat heeft 
men hun in weerwil gegeven ?

De vervlaamsching van Gent is iets dat 
onvermijdelijk is Waarom halstarrig blijven ? 
Uit den Senaat moet een formuul komen, die 
alle Belgen kunnen aannemen. De tekst der 
Kamer is niet sacro-saint. (Bravo !) Wat heilig 
is, is onze overeenkomst. De Hoogeschool 
van Gent moet geen afgod worden De oneenig- 
heid moet een einde nemen. Indien men on
middelijk na den oorlog in 1918 bijv., gestemd 
had, was de oplossing doorgegaan, maar men 
heeft te lang gewacht De campagne die op 
touw gezet wordt, zal de oplossing niet nader 
brengen Men ruischt de Walen tegen de Vla
mingen op Welk belang hebben de Walen, 
dat Gent Fransch blijft ? Hebben zij niet Luik, 
Brussel en L.euven ? De Walen spreken van 
« loi de malheur » maar indien wij de gegevens 
van het vraagstuk omkeeren, wat moeten de 
Vlamingen dan zeggen ?

Sedert 80 jaren dat de Vlamingen een Vlaamsch 
hooger onderwijs vragen hebben ze niets be
komen ! Wat onverdragelijk is, dat is dat een 
groep mannen, die onze taal niet kennen, 
beweren dat zij de * intelligentia » zijn, gelast 
inet het verdedigen der belangen der Belgen. 
iZeer wel j)

Een stem. - Daar hebt gij de « crime contre 
l’esprit ».

He»r Renkin. — De vraag is gesteld, ze 
moet beantwoord worden. Maar laat ze ons 
in kalmte bestudeeren, zonder passie en zonder 
vooringenomenheid. Wij hebben gemeend eene 
bevredigende oplossing te vinden, boven alle 
persoonlijke oneenigheden. Wij moeten ons

-J---— * — -- -:r------------------ i ’ ------ ’- - - -j* * -—*--  V/nu
iedereen De vrede onder de Belgen hangt
hiervan af. (Langd. toej.

Het is eene der krachten van Belgie twee
talig te zijn Maar er moet geen rassenstrijd 
bestaan, die e^ne overweldiging door den
vreemde zou voorbereiden Laat ons zoeken
naar eene formuul, die alle gewetens kunne 
voldoen. (Lan^d. toej

Heer Carton de Wiart, na minister Renkin 
geluk gewenscht te hebben, zegt dat het altijd 
de rol der Associatie geweest is op afdoende 
wijze tusschen te komen. Ik hoop dat ook 
ditmaal de tusschenkomst der Associatie ons 
allen ’t accoord zal stellen. W ij hebben ons 
tegen de vervlaamsching uitgesproken, maar 
wij zijn niet verdeeld

Verder voeg ik er bij, dat de stemming 
over de begrooting van ’s lands middelen en 
van het contingent, reeds twee dagen te voor 
had plaats gehad. (Beweging. Heer Renkin 
teekent protest aan). Het zou eene schande 
zijn de taalwet het rantsoen te maken van de 
legerwet Langd. toej.) De houding der Kamer 
is niet te verdedigen, en niet aan te nemen.

Laat ons op de senatoren rekenen. Zij zijn 
niet meer jong van jaren, maar ze zijn nog 

jong van harte. (Gelach)

W ij moeten naar de naam van onze Associatie, 
getrouw blijven aan het programma en de 
traditie der katholieke partij en aan de grond
wet, die de vrijheid van het taalgebruik voor
schrijft W ij strijden reeds sedert lang voor 
de vrijheid van het onderwijs en de vrijheid 
van den huisvader. De vrijheid ligt in het 
innerlijk wezen der katholieke partij Met de 
vervlaamsching zal de vrjjheid, zoowel voor 
het vrij, als voor het officieel onderwijs ver
dwijnen. (Protest en toej.) Laat ons strijden 
voor dit onderwijs, waarvan niets de verdwijning 
verrechtveerdigt. Laat ons hopen dat iets 
zich zal voordoen, dat iedereen te samen zal 
brengen en dat wij nog niet kennen. Maar 
ondertusschen, laat ons getrouw blijven aan 
de formuul : minimum van verplichting, max
imum van vrijheid. (Langd. toej.)

Heer Wauquez stelt voor een dagorde te 
stemmen, waarin gezegd wordt dat'voldoening 
dient gegeven aan de rechtmatige eischen der 
Vlamingen, maar zonder daarom inbreuk te 
maken op het onderwijs, zooals het nu bestaat 

te Gent

Die dagorde wordt bekainpt door heer Dau- 
bresse, die van meening is dat de Vlamingen 
reeds toegevingen genoeg gedaan hebben.

Heer Coelst vindi dat het onvoorzichtig zou 
zijn voor de K. A eene houding aan te nemen. 
Dat men iedereen vrij late te handelen naar 

zijn geweten.

Heer Dewinde stelt een andere dagorde voor, 
waarbij de vergadering haar vertrouwen uit
spreekt in de mandatarissen van Kamer en 

Senaat.

Deze dagorde wordt aangenomen. Die van 
heer Wauquez wordt verworpen.

De zitting wordt geheven ten 5 ure 15.



Ontslag van M. Lippens
als Gouverneur Generaal van Congo.

M. Lippens zond een telegram naar Minister
Franck om zijn ontslag te geven als G °uve*' 
neur van den Congo. Dit ontslag word aan
gegeven als zijne oorzaak vindende in een 
verschil nopens het leggen van den b“urt 
spoorweg Buta-Bambili Het peerd en is daar 
niet gebonden. De oorzaak is dat hij 8®̂  .
dat hij een onmogelijk mensch wierd daar hij 
alles naar goeddunken daar verrichte en minister 

Franck vlak over ’t hoofd zag. M 
had zich doen kennen als een vijand der 
Missiën welker beschavingswerk hij door alle 
middels dwarsboomde. Hij vergat dat beschaven 

en veredelen der inlandsche bevolking de 
voornaamste zending was welke Belgie bi] het 
ontginnen en overnemen van den Congo op

zich had genomen. .
Sommigen, wier bekrompen gedachten hij 

uitwerkte, wier duistere plannen hij misschien 
onbewust diende, zullen gewis zijn aftrede” 
betreuren ; maar de groote massa van hen die 
belangen hebben in onze colonie vooral zede
lijke belangen, oï die eenvoudig belang stellen
in hare ontwikkeling en haren bloei, zagen reeds

van over lang dat al te gedienstige zeggers 
en schrijvers de waarde van heer Lippens tel 
overdreven, en hem op goed valle ’t uit verheven 
hadden tot iets wat hij wezenlijk met was, . 
hij werd als meester uitgeroepen, voordat hij 

zijn proefstuk geleverd had. .
Dit is altijd onvoorzichtig. Maar t is in_ ze

kere liberale middens de gewoonte de verdien
sten en begaafdheden hunner favoris torenhoog 
te overschatten, en ’t spreekt niet ten gunste van 
het Belgische publie!, in ’t algemeen dat zoo 
eremakkelijk die overdrijvingen slttt.

De manier waarop M. Lippens te werk ging 
was zeer ontmoedigend voor onze missionarissen, 
en dit ingezien hebben Z. M de Komng samen 
inet de Ministers er kort spel mede gemaakt.

Betooging Poullet te Leuven.
Verleden Zondag had te Leuven de hujde- 

betooging plaats van Staatsminister Poullet, 
voorman der Vlaamsche beweging.

Om 11 ure vertrok van de statie een stoet 
van meer dan 12 duizend betoogers.

Er waren 20U vlaggen en 50 muziekkorpsen 
in de stoet. Antwerpen alleen zond 4000 man, 
ook Brugge, Kortrijk, Oostende, enz. waren er 

goed vertegenwoordigd.
Vele Volksvertegenwoordigers en senators 

waren in de stoet, alles liep zeer rustig a .
Er was feestvergadering in den Eden 1 heater 

maar dat gebouw was veel te klein. De Heeren 
Blavier Volksvertegenwoordiger, Senator Lebon, 
en De Muynck namen er het woord. Waarna 
den Heer Poullet zeer gevoelig aan deze over- 
groote hulde allen bedankte. Een prachtig 
geschilderd portret wierd den gevierden Vlaam-

schen voorman gegeven.
Het was 2 ure toen de vergadering eindigde. 

Om 3 ure was er banket waaraan 500 personen 
deelnamen, verschillid sprekers namen er ook 

het wnord Het feest eindigde in de beste 
v / U r  j L u g o o u u a u c .

Ontvangen te r mededeeling :
Twee geteisterden van het arrondissement 

Dinant welke hunne aanvraag tot oorlogsschade 
hadden overdreven, waren er toe gekomen 
zich eene som van 880 fr. te doen toekennen.

De Staafscommissaris welke het bedrog had 
bemerkt, maakte eene klacht over aan het 
Parket.

Door de Boetstraffelijke Rechtbank van 
Dinant werden op 11 October 1922, beide 
betichten tot 900 frank boete of 35 dagen 
gevang veroordeeld.

De reeds door den Staat ingekeerde sommen 
werden terugbetaald.

Wij willen hier een woordje aan toevoegen.
Wij zijn t’akkoord dat niemand meer mag 

opgeven dan zijne werkelijke geleden schade, 
doch het feit, dat de geteisterden in kwestie 
de kolossale som (!?) bekwamen van 880 frank, 
b e \ijst, dat het hier gaat om arme drommels.

Waarom dan zoo hardvochtig optreden tegen
over twee sukkelaars, terwijl er zoovelen zijn 
"ier plotselinge welstand —  dank aan de 
oorlogsehade — de oogen uitsteekt ?

Waarom moeten er steeds twee maten en 
twee gewichten zijn ? Uit N. Rousselare.

Groote werken 
in vooruitzicht te Housselara.

Een nieuwe statie  en Boulevard. —  M erkelijke  
verbetering in de stad.

Het stadsbestier van Rousselare zal binnen 
kort uitspraak te doen hebben over een ont
worpen overeenkomst met het beheer der Staats
spoorwegen, betreffende belangrijke werken aan 
het Statie kwartier. De spoorbanen zullen ver
hoogd worden derwijze dat de drie overwegen 
aan de Ardoye steenweg, de Spanjestraat en 
de Vaartkaai zullen verdwijnen.

Een nieuw statiegebouw zal aangelegd worden 
recht op de Ooststraat, een nieuw plan dat zal 
opgemaakt worden en de onteigening voorziet 
van verschillige eigendommen. Er wordt ook 
eenen nieuwen boulevard van 20 meters breedte 
aangelegd tusschen de kleine Beverstraat en 
de Vaart. Het aandeel van de stad alleen in 
onteigening zal ongeveer een miljoen en half 
bedragen

*
* ¥

Van Iseghem statie hoort men niet spreken. 
Wie zal hem hier met die zaak willen bemoeien ?? 
De verhooging der spoorbanen zou hier beter 
dan gelijk waar goed van pas komen, immers 
dat zou alle belet wegnemen voor de verbinding 
der tramlijn Ardoye-Wevelghem en ook nog 
vele andere voordeelen bijbrengen. Wie van 
onze volksvertegenwoordigers en Senators zal 
zich willen te werke stellen om ook iets voor | 
onze stad te bekomen.

Voor de Kieken kweekers.
Baas jan w il Kippen koopen.

Dag baas Jan. -  Hoe gaat het met het kie

kenkot ? , , .
Dank U, Meester, goed hoop ik, want, ik heb

het heelemaal gemaakt zooals ge gezegd hebt.
En hebt ge nu al kiekens, Jan?
Wel Meester, rechtuit gesproken, ik heb het 

„iet durven aansteken er te koopen alvorens uwen 
raad gevraagd te hebben. Maar ik heb toch al

een gedacht gemaakt.
Komaan, laat eens hooren.
Wel mijne vrouw heeft vernomen van de zuster 

van Neel Van de Zande dat deze laatste zijn kie
kens zou willen verkoopen en ik weet dat die
schoon waren, ten minste wanneer ik ze o-er een

paar zomers heb gezien.
Toch? En...?
't Waren al verschillende ondereen ; daar waren 

er een koppel zwarte, twee of drie witte, en dan 
de rest van allerhande kleuren, zeg, een heel 
variatie met ’nen schoonen bonten haan. t Schijnt 

dat ze nog altijd goed leggen.
« ’t Schijnt»... dat is best mogelijk. Hoor eens 

wat, baas Jan, Neel Van de Zande is oen uit
geslapen vos, pas op en wees voorzichtig.

Denkt ge, Meester, en wat moet ik dan doen <

Zie, baas Jan, plant U eens goed in den geest 
dat al die mengelingen van kiekens, van verschil
lende rassen, grootte, ouderdom en kleur ondereen, 
over ’t algemeen niet veel opbrengen en dat het 
houden van zuivere rasdieren veel voordeeliger is 

Dat wil ik wel gelooven, Meester, maar daar ken 
ik ongelukkiglijk heelemaal niets van.

Kijk eens Jan. — Het eten kost hetzelfde voor 
raskiekens als voor andere. En dan zult ge me 
toch zeker toegeven dat een gelijkvormige toom 
van sneeuwwitte Leghorns of Wyandotten, of van 
zwarte Minorcas, of van gouden of zilveren Kera- 
pische of van Braekelsche of van vele Orpingtons, 
of van Mecbelsche Koekoes, in een woord van een 
en dezelfde kleur, met den haan van het ras, 
niet veel mooier, veel aanlokkender is dan de
rommel van Neel Van de Zande?

Maar, Meester, al die kiekens met hun vreemde 
namen, moeten dure vogels zijn en .. dat kan het 

niet lijden.
Wel, baas Jan, dat za! zoo erg niet zijn.

« Goedkoop is doorgaans slechte koop ». En, kost
de eerste aankoop uwer rasdieren wat duurder,
dan is de opbrengst in verhouding. Weet wel dat.
als ge b . V eieren zult verkoopen, ge ’nen 
grooteren prijs zult krijgen van eieren welke alle 
van gelijke kleur zijn, ’t zij bruin of wit, zooals 
dit per ras het geval is, dan wel van een men
gelmoes van witte en gekleurde eieren.

Leggen alle witte kiekens dan geen witte eieren,

Meester ? , .
Bijlange niet, man — De kleur der eieren 

hangt af van het ras, zoo leggen bij voorbeeld 
witte Leghorns, zwarte Minorcas, gouden Kempische, 
Braekels en andere lichte f t  is te zeggen licht 
van gewicht) witte eieren, terwijl witte Wyandottes 
bruine eierea leggen, zooals dit laatste bijna voor 
alle winterlegsters het geval is.

Winterlegsters, Meester ?
Dat zijn die kiekens, als Mechelsche, Orpingtons, 

Sussex, Rhode Islands, enz welker kleine kammen 
en lellen niet zoo gemakkelijk bevriezen en welke, 
dmjt' de grootere massa van vleesch welke de 

Meester, wat heb ik nog veel te 'leeren.
Wel, baas Jan, dat komt met den tijd. Om tot 

onze winterlegsters terug te komen, deze zullen 
U dus waarschijnlijk in den winter, als de eieren 
’t duurste zijn, er het meest voortbrengen, doch 
in den zomer zult ge bemerken dat ze dikwijls 
broedsch worden, wat soms vervelend is en in den 
regel beteekent, dat het eierenleggen gedaan is 
tot de broedschheid vergeten is. Daarentegen zullen 
in den zomer de lichte rassen hunne schade rijke
lijk inhalen, terwijl ze zelfs, als ze in den win
ter in een goed warm hok gehouden worden, ook 
goed kunnen leggen, zooals de legprijskatnpen het 
bewijzen Lichte kiekens worden zelden broedlustig, 
wat ook wel eens onaangenaam is wanneer men 
gaarne eene kloek zetten zou. Zie, hier hebt ge 
een boekje waarin al de rassen beschreven staan 
en afgebeeld zijn ; praat er met uw vrouw eens 
over en ziet dan wat U het best past.

Dat is eeu puik gedacht, Meester, maar ik denk 
dat ik toch in ieder geval zal raskiekens houden.

En ge hebt gelijk ook, baas Jan. Als ge nu 
later mooie kippen hebt en ge maakt U zoowat 
hiervoor bekend, dan kunt ge de broedeieren daar
van in den zomer gemakkelijk aan ’nen dubbelen 
prijs verkoopen, terwijl andere eieren toch altijd 
maar gewone eieren zijn en aan een prijsken ver
kocht worden in den zomer.

Ik geloof, Meester, dat ge zoekt me in ’t groot 
te doen beginnen.

Toch niet, Jan, doch, zooals ik het IJ daar 
uitleg, is er, gelijk ge ziet, met het houden van 
ras iekens nogal wat meer ta verdienen dan met 
« boerenkiekens » Later, als ge goed op de hoogte 
zijt, spreken we misschien wel eens van « uit te 
breiden » en van « in ’t groot » broedeieren en 
raskiekens van ée'n dag oud, te verkoopen, enz. 
Maar « nooit den wagen voor de paarden spannen » 
en «verzinnen eer we beginnen ».

En waar moet ik nu die kiekens koopen, Meester ? 
Wel, baas Jan, dat hangt af van de keus die 

ge zult doen, maar ik ken wel een paar adressen 
waar we, in vertrouwen het noodige vinden nullen. 
Dit seizoen van het jaar, September, is nog de 
beste tijd om ü in te spannen, Dan kunt ge wel 
ergens jonge hennen vinden van 4 à 5 maanden, 
mits er natuurlijk den behoorlijken prijs voor te 
betalen, welke tegen October-November met leg
gen beginnen. Dit is oneindig beter dan, al is 
het aan lagen prijs, ouwe kiekens te koopen die 
binnen kort zullen gaan ruien, als ze nog niet 
bezig zijn, en die ge daarna hun ouderdoms pensioen 
kunt geven. Houd nooit kiekens langer dan 3 jaar 
om er eieren van te rapen of het wordt een 
misrekening, Jan .

Verstaan, Meester

En nu laat ik U, baas Jan. — Morgen avond 
kom ik eens kloppen en, hebt ge dan uw keus 
gedaan, dau ga ik Zondag morgen met IJ op den 
koop, want dat is juist wat voor mij.

Wat zou ik alleen toch aangevangen hebbeti, 
Meester ? Wel bedankt en als lik U pleisier. kan 
doen...

Laat, laat, vriend, ’t is de moeite niet.

Nu ga ik rap mijn boeksken eens doorloopen 
en met mijn vrouw de platen eens zien, dat ze 
mee kan kiezen, want ze wordt al zoo zot van 
onze kiekens als ik zelf. Goeien dag, Meester, tot 

morgen.
Dag, J » .  tot innrgen. ^

SCHOOTEN bij Antwerpen. — Vrijdag heeft 
een bandiet een weerlooze vrouw overvallen in 
hare waning, haar gebonden en onder doodsbe- 
dreigen zich meester gemaakt van al het geld. 
Het signalement van den dader .is gekend Gen
darmerie en politie doen een onderzoek.

Arrondissem ent Rousselaere
Zondag laatst, 21 Januari, werd te Rumbeke 

de bond der talrijke gezinnen gesticht. Ongeveer 
twee honderd vijftig leder, zijn reeds ingeschreven. 

Een . prachtig begin !
Op Zondag 28 Januari komtde beurt aan Ledegheui.

Wie eens klaar en duidelijk wil weten, waar
naar de bonden der Talrijke Gezinnen zooal streven, 
leze den onderstaanden briff, welken aan der 
heer Staatsminister Levie, algemeenen Voorzitter 
van den Belgischen bond, op 4 Januari 192! 
gezonden werd door het bestuur van den Arron- 
dissementsbond Rousselare.

Rousselare, den 4 Januari 1923. 

GEACHTE HEER VOORZITTER,

De ondergeteekenden, afgevaardigden der bonden 
van talrijke huisgezinnen uit het arrondissment 
Roeselare hebben de eer U de stichting van een 
gewestelijk verbond aan te kondigen. Tevens nemen 
zij de zeer beleefde vrijheid een dringend beroep 
te doen op uwe welwillende en hoogst gezaghebbende 
tusschenkomst, betreffend de hiernavolgende feiten 
en wenschen in verband met den woningnood 
en de algemeene belangen der talrijke huisgezinnen.

1. Het grootste getal der werkmanswoningen 
in het verwoest gewest gebouwd of in opbouw, 
door de zorgen van het Staatsbestier met de 
toelagen van de nationale maatschappij zijn totaal 
ongeschikt voor gezinnen met veel kinderen. Het 
is zeer te betreuren, dat in zulke allergewichtigste 
kwestie, de belangen der verdienstelijkste huis
gezinnen volkomen verwaarloosd blijven.

2. Het is een openlijke versmading, indruischend 
tegen de hoofdzakelijkste zedelijkheidsbeginselen 
en tegen de innigste gevoelens van het recht
geaarde volk bij wie deze beginselen nog in eer 
zijn, aankondigingen te lezen in dagbladen, en 
juist in die bladen waarvan wij degeljke mede
werking zouden moeten verwachten, waaronder 
« La Libre Belgique » in dezer voege : « Huis te 
huren aan gezinnen met weinig en liefst zonder 
kinderen. »

3. De tegemoetkoming van Staatswege, in zake 
woningbouw zou dienen verleend te worden tot 
hoogere bestekken, ten einde meer begoede lieden 
aan te moedigen door het bouwen van een e gen 
woning, deze, welke zij thans betrekken ten dienste 
van min begoeden te kunnen ontruimen.

4. De ondergeteekenden verzoeken u dringend 
eene werking op touw te zeggen bij de volks
vertegenwoordigers opdat er tijdens de bespreking 
der legerwet aan de zonen der kroostrijke gezinnen 
meer voordeelen zouden verzekerd worden. Zij dur
ven verhopen, geachte heer Voorzitter, dat het 
middenbelieer van den bond der Talrijke Huis
gezinnen, hunne tolk zal wezen, eenerzijds om

vt>n. ynrzot. in deze regelen geuit, 
t belang der talrijke gezinnen en der zedelijkheid; 

anderzijds om de aandacht der bevoegde Ministers 
te trekker, op deze, ons duiikens, billijke wenschen 
aangaande het bestrijden der woningkrisis ; einde
lijk om den Wetgever tijdens de bespreking der 
legerkwestie het vraagstuk der groote gezinnen 
voldoende toe te lichten

Aanvaard, Mijnheer de Voorzitter de uitdrukking 
van hun innigsten dank en van hunne volkomenste 
hoogachting.

GETEEKEND : 

h erevoorzitters, Z. E. H. Desaegher, Pastor-De- 
ken Rousselare ; B°" Ch Gillès de Pélichy, Senator ; 
J. Mahieu-Liebaert,Senator, Burgemeester Rousselare

Voorzitters, E Allewaert Senator ; Alf Vau 
Coillie, Schepen Rousselare

Schrijvers, A. Decock, Iseghem, Hil. Depraetere, 
Ingelmunster.

Schatbewaarder, Oscar Kerckhof, Ingelmunster.

Afgevaardigden, Ach. Denys-Schelpe Rousselare ; 
Verraes, Burgemeester Ouckene ; Camiel Van Ha- 
verbeke Iseghem ; Th. Verslype Oostnieuwkerke ; 
Oscar Rosseel Rumbeke ; Alf. Sercu Ardoye ; 
Arth. Deplancke Westroosebeke ; Vanelslander 
Beythem ; E. Vandoorne Ledeghem ; E Vanden- 
broucke Ledeghem ; Nestor Gekiere, Burgemeester 
Winkel St Eloy.

De toestand van Mgr Waffelaert 
Bisschop van Brugge.

Mgr de Bisschop die over eenige weken naar 
Rome gegaan was, is bij zijne terugreis naar 
Belgie erg ongesteld geworden. Hij moest te Lucern 
(Zwitserland) zijne reis onderbreken. Gezien zijnen 
hoogen ouderdom (76 jaren) was Mgr tot nu in 
goeden stand. Thans is hij nu wat verbeterd en 
zal in ’t korte naar Brugge terugkeeren.

Katholieken Burgersbond.
Zondag toekomende, laatste Zondag der maand 

komt M. Gillot z itting  houden in ons lokaal 
“  Gafé R o ya l,, van 10 1/2 to t 12 u 

Die onze r leden welke inlichtingen of raad 
begeeren zullen die er vinden

— De bond ijvert om voordeelen te verschaffen 

aan zijn leden waar hij het kan.
Voor enkele weken kondigden wij aan dat 

de staatsingenieur op aanvraag der afdeeling 
voor den aankoop van klein werkgetuig reeds 

twee maal ter plaats kwam.

Verleden week ontvingen wij bericht dat de 
staatstoelage toegekend is aan verschillige per
sonen die hun aanvraag deden. Dit is een 
aanmoediging voor ’t Bestuur om op dien weg 
voort te werken en voor de leden om bij geval 
ook van die voordeelen te genieten.

Het bestuur houdt hem altijd ten dienste 
om inlichtingen te geven nopens aankoop van 
klein materiaal, leertijd, gerechterlijke raadple

ging inlichtingsdienst, enz.

IN DE KAMER.

M. Neujean heeft bijzondere schikkingen ge
nomen voor deze die willen deel nemen aan 
de manifestatie ten voordeele der Fransche 
Universiteit. De manifestatie zal Zondag plaats 
hebben te Brussel M. Cam Huysman heeft 
hierover de minister van spoorwegen onder
vraagd en met hem eenige andere voormannen 
der Vlaamsche groep. Hevige incidenten ont
stonden er in de Kamer. Er is uit dit debat 
vast te stellen dat hier opentlijk de minister 
van Spoorwegen deze manifestatie steunde tegen
over de rechtmatige eisschen der Vlamingen. 
Het schijnt dat tengevolge dezer bespreking 
minister Thennis heden Vrijdag de kwestie 
van vertrouwen zal stellen. Of het gouver
nement zijn ontslag zal geven of niet is 
onbekend.

INGELMUNSTER. — Woensdag is de suikereiast 
van Camille Vanneste afgebrand. De schade is 
groot doch er bestaat verzekering.

Paspoorten voor Holland. — Te rekenen van
15 Februari aanstaande zullen er geen pasporten 
meer noodig zijn om naar Holland te gaan.

Een cofferfort open gebroken. -  Te Antwerpen 
hebben stoutmoedige dieven tusschen Woensdag en 
Donderdag nacht ingebroker..

De dieven hebben eene som van rond de 30000 fr. 
buit gemaakt.

Pastor Veriest.
Een vlaamsche jongen Gerard Breeineersch, 

van Rousselare komt een pracMig portret te 
maken van Hugo Veriest de Pastor van ’t lande

De jonge kunstenaar is er in gelukt in die 
beeltenis het karakter weer te geven van den 
eenvoudigen landschen Priester Hugo Veriest.

Die kunstdroomersoogen, die schoone trekken 
rond den mond gansch die fijne typische uit
drukking van zijn wezen zijn  er bewonderens

waardig in weer egeven

Het portret is ter uitstelling geplaatst ten 
bureele van DE ISEGHEMNAAR Rousselare- 
straat 97. Reeds 23 zijn er van verkocht hier 

in Belgie en in Holland.

Eenbelangerijke Voordracht
Zal Woensdag aanstaande, 31 Januari, te

6  1 /2  ure ’s avonds, gehouden worden in de 
feestzaal der Jongelingen-Corgregatie, (bachten 
St Hiloniuskerk,) door E. P. VITAL, Kapucijn, uit 

het kloostermop Bergen. Zij draagt den titel :

DER COCOSPALMEN
Het is de geschiedenis eener jonge negerin uit 

de Seychelles-eilanden.
P. Vital is gewezen missionaris van Punjab 

(Engelsch Indie) en van de Seychelles. — De 
Voordracht is iets geheel nieuws ; ze werd onlangs 
met buitengewoon grooten bijval gehouden te 
Knocke a Zee.

Binst de tusschenpoos zal Spreker wat Naai
en Vlechtwerk van de inboorlingen der Seychelles 
laten zien : dat werk is oprecht bewonderenswaar
dig, bijzonder voor het vrouwvolk. Alhoewel er 
geen lichtbeelden bijkomen, toch zal die eerste 
voordracht voor de Zusters-Derde-Ordelingen aller- 
leerrijkst zijn en allerstichtends. — Dus, Zusters, 
Woensdag avond ten 6 1/2 ure allen raar de 
Feestzaal der Jongelingen-Congregatie Ook Niet- 
Derde-Ordelingen mogen vrij en vrank meêkomen : 
Hoe meer volk, hoe liever ! De Sektie-Oversten 
zullen de (zusters) van hun wijk verwittigen, 
en hun volk gaan optrommelen, ook Vriendinnen 
en Kennissen opwekken, om naar den welspreken- 
den Pater Vital te komen luisteren en zijn 
« Mystieke Bloem in de Schaduw der Cocospalmen » 
te bewonderen ! Alle vrouwvolk dus welgekomen !

Elk zegge ’t voort !

P. OSW.

De Fransche Taal.
De win'era vonden zijn lang-., om ze nuttig en 

aangenaam door te b; engen, koopt leerzame boeken 
zooals :

D e  F r a n s c h e  T a a l  practische leergang voor-zelf- 
onderricht ten dienste van alle Vlamingen die. 
z o n d e r  m e e s t e r  het Fransch verlangen te leeren 
met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden 
nauwkeurig' eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen

\ faamsche en Fransche S a m e n s p r a k e n - C o n v e r -
s a t i o n s  naar een klimmende gang bewerkt met de 
uitspraak van het Fransch in het Vlaamsch ver
beeld volgens een zeer eenvoudig en nauwkeurig 
stelsel ten gebruike der Vlaamschsprekenden die 
verlangen Fransch te leeren zonder behulp van 
eenen Meester.

Verzameling van S r i e v e n ,  S m e e k s c h r i f t e n ,
A a n v r a g e n  enz. in Vlaamsch en Fransch voor 
de bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike 
der huisgezinnen. Een boekdeel.

D e  E n g e l s c h e  T a a l  met figuurlijke uitspraak 
der woorden. Dit werk bestaat uit 2 deelen. 

W o o r d e n b o e k e n .
Z a k w o o r d e n b o e k  inhoudende alle in de spreek

taal gebruikte woorden.

C a l l e w a e r t s  woordenboek groote en kleine. 
Dictionnaire L a r o u s s e ,  groote en kleine.

Alles te bekomen ten bureele van ’t blad, 
Rousselarestraat, 97.

Gevraagd voor Schoenfabriek
WERKMAN die kan goed naaien en doorhalen 
met de machien, Onnuttig zich aan te bieden 
zonder voldoende kennissen Zich te wenden 
ten bureele van ’t blad

SCHOONE KEUS VAN POSTKAARTEN
Albums voor Postkaarten van af 2 .50  fr. —  Rousselarestraat, 9 7 .



STAD ISEGHEM

Belangrijk Bericht.

Het Gemeentebestuur werd verwittigd dat er 
gevallen van pokken bestätiget geworden zijn
aan de Fransche grens.

De bevolking wordt gewaarschuwd dat het 
voor eenieder, zoo volwassenen als kinders, 
oodzakelijk is de inenting te laten doen of tè 

doen vernieuwan indien zij sedert minstens zes 
jaar gedaan werd.

In overleg met de Geneesheeren van Stad zijn 
fde volgende maatregels genomen :

1. De kinders die de pokken, niet gezet zijn, 
I? ïllen tot het schoolbezoek niet meer toegelaten

vorden.

2. De behoeftigen kunnen zich kosteloos tegen de h okken laten inenten, mits Jiunne aanvraag te doen 
|len bureele van den Uitdeeler van het Armbestuur.

3. De werklieden kunnen de pokken gezet wor
den tegen den prijs van 3 frank, bij al de genees
heren van Stad op dagen en uren die door eiken

|:<eneesheer zullen bekend gemaakt worden.

4 Alle andere ingezetenen worden dringend 
verzocht de inenting zonder uitstel bij hunnen 
geneesheer te laten doen.

H Iseghem, den 23 Januari 1923.

De Burgemeester,

C. STAES.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Firmin Herremans, zv. Louisen Marie Deruyt, 
Koririjkstraat 183.— Alice Coppens, dv. Albrecht 
en Julia Bekaert. Ameyestraat 17. — Henri 
Vandecasteele, zv. Jules en Marie Lagae, Brug
straat, 1. — Joseph Herman, zv. Alfons en 
tilisa Hullebusch, Rousselarestraat 342.

STERFGEVALLEN :

Eugenie Dejonghe, huish. 69 j. wed Désiré 
Catteeuw. —  Henricus Brabant, dagl. 80 j. 
wed. Barbara D ’heygere. — Raphaël Loosveldt, 
wever 27 j. zv. Constantin en Emelia Devaere. 
— Henri Vandecasteele, 11/2 d. zv. Jules en 
Marie Lagae.

HUWELIJKEN :

Marcel Van Wtberghe, lijnwaadf. 26 j. en 
Maria Stuart, bz. 20 j. — Emile Depistele, 
metser, 27 j. en Elisa Hoste, meid 26 j.

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens 
en Kalkoenen, zijn gemakkelijk te genezen door het 

IDEAAL KIEKENPOEDER “ S A .JL V A .T O F l, ,  
prijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in het 
lioofddepot : K. STEPPE, Geeraardsbergen en in 
de Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5, Brugge.

Eisch het echt merk “  S A L V A T O F l  ,, 
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe, Geeraardsbergen
Met genoegen laat ik u weten ,dat ik den 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken- 
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het snot genezen en, o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij nog twee dozen op, 
ak wil die goede remedie in huis hebben, en ont- 
Ivng mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L. PIETERS, Meester-Steenhonwer 
Kerk hofstraat 8 Wilryck.

Bericht aan de Schoenfabrikanten
Een REIZIGER hebbende een zeer goed 

klienteel onder de Schoen-Negocianten vraagt 
de vertegenwoordiging eener firma, voor den 
verkoop van Luxe-schoenen voor mannen en 
vrouwen. Schrijven J. J. C. 71 Agence Rossel 
Brussel.

GEKLEURDE KERKVENSTERS 
SPIEGELRUITEN 

GEBISCAUTEERDF SPIEGELS, enz

Onderneming van Schilderwerken 
voor Kerken, Huizen, enz...

Felix BiltjauwBiiyssctat
GENTSCHEN STEENWEG, 30 K O R T R I J K .  -

Prijskamp op de Vogelpik
50 Fr. Prijzen gewaarborgd

op ZONDAG 28 JANUARI 1923 
bij Th. Vandaele, in het Mei Lief, 

Groote Markt, Iseghem.

OPENBARE VERKOOP ING 

van ten

WOONHUIS
met Stalling afhankelijkheden en Land

te ISEGHEM, Molstraat. —

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkooperï :

Stad ISEGHEM, Molstraat.

Een W OONHUIS met stalling, afhankelijk
heden en Land, samen groot volgens meting, 
19 aren 40 centiaren, Sektie D deelen van 
nummers 1562c, 1563a, 1565a en 1566.

INGENOTTRED1NG. Van het huis met 
1 Mei aanstaarde Van I et land met het 
scheren en weren van de vruchten 

1/2 0 0 Instelpenning.

Z I T T I N G E N  :

INSTEL op Donderdag 22 Februari 
OVERSLAG op Donderdag 8  M aart 1923

telkens om 2 ure namiddag te Isegliem, ter 
herberg Sint H1LON1US, bewoond door Heer 

Frederic Kerckhof.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich 
te voorzien van hun huwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorteakt.

Leon Rousseau-Verfaillie
K rekelm otestraat, 391, bij de Paterskerk

I S E G H E M --- -— --------

beveelt zicli aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaardt, 
Nieuwe velos 1 jaar gewaarborgd van af 375 fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen, 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor
deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening
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G R O O T E  K E U S  V A N  K E R K B O E K E N
witte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels — PATERNOSTERS in nacre, zilver en verm eil
CABAS IN  DAIM, LEDER, ZIJDE, EN PANE 

Schoone keus van DOZEN in Laque de Chine Naaidozen 

Schrijfdozen — Fantasiedozen voor Juweelen — Compasdozen

Schilderdozen

A L B U M S  voor P O R T R E T T E N  en P O S T K A A R T E N

W i j w a t e r v a t j e s  v a n  a f  3 . 5 0  f r .

ALLE SLACH VAN KADERS EN PRENTJES.
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Gedachtenissen voor Eere-Communiekanten in kleur en gouddruk J
SPIJSKAARTEN  VOOR FEESTM ALEN 0..

te bekomen ten bureele van ’t Blad Rousselarestraat, 97, ISEGHEM. J

TE KOOP eene schoone BUIZE S T00F | aan
voordeelige prijs. Voor inlichtingen zich te 
wenden bij Bkuno MEYER, Lendeledestraat, 115.

M A R K T P R I J Z E N
ROUSSELARE 23 Januuri. Haver, 69 tot 72 

peerdeboonen, 00 tot 00; aardappelen, 10 à 15 
Boter 14,50-15 50 fr.de k ; eieren ’t stuk, 55 à 60 
koolzaadolie, 325 tot 000; liinzaadolie, 365 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 15 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 51 ; lijnzaadkoeken 
8<S ; sodanitraat, 90.00 ; ammoniak, 122 00 
snikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen. 58; hooi, 28 
tot 40; strooi, 20 tot 26.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK-  
WERKB00RDERS.

Daar ik reeds zeer vele werken in Iseghem 
en omliggende gedaan heb, en alles t t vol
doening mijner klienten werd uitgevoerd, zoo 
beveel ik mij verders aan tot alle werken wat 
mijn stiel betreft.

Studie van den Notaris LE CORBESIER te 
Iseghem

Op 13 Februari 1923, om 1 ure namiddag

SCHOONE VEND1TIE 
van

Beuken, Linden, Achtkanters 
en andere boomen.

aan ’t KASTEEL te ISEGHEM.

GEVRAAGD, Boulevard Vandenbogaerde, 13, 
meisjes kunnende filet maken, grof en f i jn;  
alsook eene fijne borduurster. Goed loon. —  
standvastig werk

Te KOOP eenen TOOG dienstig voor winkel
of herberg bij Th. Vandaele, in het Meilief,
Groote Markt, Iseghem.

: --------------------
GEVRAAGD KLEERMAKER, goed op de hoogte 

van ’t vak, werkende in zijn eigen huis, goed 
loon, standvastig werk Voor inlichtingen zich 
wenden ten bureele van ’t blad.

RHEUMATIEK  
J I C H T

GENE ZEN I

Het W in te rt fel! ! !
’t Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

GOEDE FOURRUREN
om u van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezusters
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
VASTE PRIJS

MEN VRAAGT’ MEISJES
voor aan de doozen te werken, bij Henri 
STROBBE-BOURGEOIS.

e u x  es 
►PHIUPPARï i

Timmer- en Schrijnwerkerij

O S C A R  V E R B E K E  
van den Bogaerdelaan, 4, ISEGHEM.

Kfiumatisme ! Flerecijn! Sciatika
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den E lix ir Philippart.

De E lix ir Philippart is te verkrijgen bij A .L ybeer 

Apotheker Rousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
15 fr. de groote ßesch ; 9 fr. de halve Jlesch.

Ten gevolge van het overlijden mijns vaders 
zal ik mij nu gelasten met het maken van alle 
slach van timmer- en schrijnwerk, m eubels, enz 

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout

Trouwe en eerlijke bediening.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

j a  G n o o m  M A G A Z I J N E N  ë

_  j . ........................ ............... ... ............................. . _  . . . .  m

mI  F E L I X  L E F E V E R E , Steenpoort, 10,

o  I *  r r  x-'-t t  j
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i  G r o o te  k e u s  v a n  S a r g ië n  |
in W o l, Halfwol en Katoen.

m

- m

W’ DSPIIKIKN in ALLE TOTEN met Walte en Kapok
§2 3 . _   -- • • — - m
^  I -V I ,T 1 ̂ bui ten alle COISTOURI^N 1 I Hj ĵ|

u sas  m
a

AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

—  VU YLSTEK E Gebroeders z z
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, ISEGHEM.

Autos : F N , FOFID, CITHOJEN enz . 

M otos : FJST, S A F L O D E A , I N D I A N .
Andere merken naar keus der Klanten.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS 1

GROOTE KRACHT -  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 
Motos, van alle merken.

Voorheen : Bank G. DE LAERF1& C °  Naamlooze Maatschappij
staaa»!gMar.,?asèómseswaestemfŝ »

Fr. 10 MLLI0EH KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel. C R E D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Te!. t.° i en 250. H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

-£SÏHWïi.'fcSBS2FVJ-vTCT-.aSfcSS

AGENTSCHAPPEN Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het Land en op den Vreemde

ISEGHEM,
YPER,
KOMEN,
STAOEN,
ARDOYE,
MEULEBEKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan)

Tel. No 6 

Tel. No 98 
Tel. No 6 8  

Tel. No 21 
Tel. No 28

Tel. 3N0 30626

— K a p i t a a l  6 O O O O O O  
B Spaarkas :
1° op zicht 4 .00 /
2° op term ijn  van een jaar 4.50 7 ’
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

Naatnlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/»
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/u 
3 op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 ° /0
4" op jaarliiksche rekeningen 4.25 «>/0

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

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N -  E R H A M  M  E  te Iseghem 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneaskunde Rumbeke,
Eugène VERHAiVliVIE dokter in geneeskunde Iseghem
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CORSETS

H.D W p

BRUXELLES

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende GORSETS merk

H'D’B
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Gr. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELA RE
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 . HH. Oogmeesters, meer bn 
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 uitgelezene 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 frj GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zorn 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat. Rousselare.
Er fs altijd een oogmeester ten ieder beschikking

ifÉfkf 
Florent Dem-Dejoncktieere

Huurhouder en ^Veerman 
Statieplaats, 28, ISEGHEM

Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 
nieuwe rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN,, enz.

Deze Rijtuigen zijn 'gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

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

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

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghern-Bebaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHENi.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. 0 . B 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoom borstel At briek
(m et Mekanieke en 'e lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden lot den Heer A lois  

TIM PERM AN , te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters FAX, postliggende te Brugge.

D am en,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT (laatste nieuwigheid)

bij JA N SSEN S Zusters
nu 6 Brugstraat, ISEGHEM

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

Gepreste ('imentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inbond

S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

A m a n d  D e n y s - j j o e h e p i e d f
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders.

V 0 0 r  D a m e n  v a n  £ » f  - 4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle G abardine S B  F r .
TROUWE BEDIENING.

JA N SSEN S  Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Alb. VANNESTË-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat, 35, ISEGHEM —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte -N e y r in c k  va n  H o u ssela re. 
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

HOUT 

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid Stelt voor seffens kontrakten te 

maken van verkoop.
Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 

schoone taillie aan de Fransche grenzen 
Verkoop van gezaagd hout, zeer droog, 

dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmaken, meu
belmakerij, enz zooals peerlaren, notelaren, 
plataenen, errables kriekelaars, olmen, eiken, 
appelaren, steenbeuken, linden, accacias, ca

nadas, enz.

HUIS VAN VERTROUWEN.

SPOEDIGE E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
de: PEUICHYSTRAAT, 12, in r- p u C M
recht over St Hiloniuskerk l o f c . u n t . r o .

U IT  T E R  H A N D T E  K O O P
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit.

Zich te bevragen Rousselarestraat, 133.

111 1

- S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r i l l e n ,  P i n c e - N e z ,  B a r o m e t e r s  

J u m e l le n ,  V e r r e k i j k e r s
Wij berichten het publiek dat. de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 nren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij ira 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geveni 
die hunne oogen goed passen en eenen vooréeeligem 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden brilt 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten ir'ijrje» 

huize.

m t

Automobielen FORD
H ECHT ST R E ËKSCH A (iE NT SG HA P

de ELECTRO-MECANIEK, HOVENIERSSTRAAT,
K O R T R I J K

Het eenigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 

oorlog, oçdeçt (ie eerste lypen uilg^komen zijn.
-----------

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge- 

voerd door specialisten, in ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren —  Viilcaniseerirg

W erkhuizen d’Electro-Mecaniek A. E. M. G.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DEK BAKNKKACHT IN DE FA BUI EKEN.

Zemiwachtighe ■ 
Afm atting

Z w a k  g e d u r e n d e  t w e e  ja r e n  ondanks e e n  l e e f r e g e l .
St’ rk en ï̂sond geworden door dï Dr. Cassell’s Tabletten

M H. Duthie, 39, Queen street, West Hartle
pool, zegt: “ Gedurende twee jaren was ik ver- 
lttmd en de Dr. CasseH’s Tabletten hebben m ij 
radicaal genezen. Dezen wonderbaren uitslag 
verklaar ik echt. Op zekeren morgen, toen ik 
m ij aankleedde, voelde ik m ij verzwakken, 
mijne beenen fooogen en ik zakte op de plan
ken neer; zoo was ik gedurende twee jaren 
verlamd, men was verplicht m ij te bed" te 
ieggen en uit te nemen, zjlfs kon ik m ij niet 
oinkeeren: somwijls wandelde men m ij in 
eenen rolstoel. Geen voedsel kon ik verdrrg-'ir 
en het minste dat ik innam gaf me maagpij
nen. De groote zwakheid en de verlamming 
kwelde m ij vreeselijk. Iedereen dachte dat ik 
nooit meer zou kunnen gaan hebben. Mijne 
vrouw was in wanhoop.

“ Zekeren dag beproefde ik de Dr. Cassell’s 
Tabletten; weldra voelde ik m ij beter, ik Tram 
ze regelmatig en op het einde çeniger weken 
kon ik op staan; weldra ging ik met krukken 

ken later was ik genezen en kon zoo goed en zoo genvakkelijk dan
er gaan.

P R IJ S  3 F ï l  EN
7.50FR . 

( he t  g r o o t  
model bevat 
d i Se m a a l  het 
kleine) V er 
kocht door de 
apotheken in  
al ie werelcldee- 
len. Vraag de 
Dr. Cassell's 
T a b letten èn 
weigerd a * 1 e 
nanikkiüg.

. Casse
Tabletten

17nivtrseel familie 0en«esm»ddel tegen :

£enu waf m a ttin g  Slapeloosheid H artk lo pp in ge n  
Zetiuw zw akheid Bloedgebrek Levensafm attm g  
Z e m iw o n s te k in g  Slochts s fiJsv tr ta s ïM ig Z e n u w ach tig h e id  
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Ca9sell’s Co., L td ., Manchester, Eng land  
Algemeen depot voor Belgie en het Groot Hertogdom:

Maison Louis Sanders, 22, R us  ds la  Glaoièrs, Brussel.

N EEM T  TW EE 
T ABLETTEN .

bij het slapen 
gaan eii ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te beiitten


