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DE LEGERKWESTIE.
Weldra zal de Kamer zich met de militaire 

wetten bezig houden : het is hoog tijd ; want 
zij moeten nog dit jaar toegepast worden. En 
bijzonderlijk in de tegenwoordige omstandigheden 
ware alle verwarring in het wezen van onze 
verdedigingsmacht eene onduldbare onvoor
zichtigheid.

Gelijk in al de kwesties van ons eigen na
tionaal bestaan, stellen wij ons hier ook op 
louter Belgisch standpunt, zonder er andere 
vraagstukken in te mengen, die er niets in te 
zien hebben. Vlamingen en Walen kunnen dik
wijls en over veel zaken van zienswijze ver

schillen : voor wat de hervorming der Gent- 
sche Hoogeschool betreft, weet iedereen bij 
voorbeeld hoe hevig de oneenigheid woedt, en 
tot welke betreurenswaardige betoogingen deze 
aanleiding geven kan. W ij nemen echter niet 
-aan dat het taal- of rassenverschil stoornis 
kome brengen in het leger. Alle rechten moeten 
daarom voorzeker geëerbiedigd worden, en de 
Vlamingen dienen in alles gelijk te staan met 
de Franschsprekende Walen Maar vermits allen 
Belgen zijn, en vermits de militaire kwestie 
!geen Vlaamsche of Waalsche, maar een « Bel
gische» kwestie is, moet deze op haar eigen 
onderzocht en opgelost worden, zonder dat 
men ze van andere belangen afhangig make

Het Leger bestaat om het gemeenschappelijk 
'vaderland te verdedigen ; en het moet tot dit 
doel ingericht worden [Als er ooit eene sa
menwerking der Vlaamsche en Waalsche broe
dervolkeren van België noodig is, dan is het 
hier het geval Wij spreken van de socialisten 
miet, die sinds lang onze eigene « natie » ver
loochend hebben om de Duitsche Internationale
van deri

die ons landeken, hoe klein ook, nog in twee 
'of drie willen rijten, om dan met de brokken 
ervan bij dezen of genen vreemde te koop te 
Joopen. Zulke Judasserij zal nooit bijval vinden 
.in ons volk.

Het Belgisch leger moet sterk zijn, want 
de veiligheid en de onafhankelijkheid van ons 
land staan onder de hoede van onze militaire 
macht. De Koning heeft eens gezegd dat het 
leger niets anders is dan de macht ten dienste 
van het recht : hij had gelijk En juist omdat 
wij recht hebben op onze vrijheid en geen 
uitheemsche verdrukking meer willen ondergaan, 
met de moorderijen, brandstichtingen en plun 
deringen, die wij vier jaar lang onder de Duit
sche dwingelandij hebben gekend, daarom 
hebben wij een leger van doen, sterk genoeg 
om ons zulke akelige rampen voortaan te 
sparen.

In vroegere tijden, zoolang wij « onzijdig » 
waren en onder de bescherming der groote 
mogendheden stonden, kon men daaraan twij
felen : nu is het niet meer mogelijk. Van de 
« onzijdigheid », die ons 80 jaar lang bewaard 
heeft van allen oorlog, en ons de beste diensten 
bewezen heeft, willen wij geen kwaad zeggen: 
verre van daar ! Uitteraard zijn wij geen mili
taristen ; en van den bloedigen krijgsroem 
maken wij geen liefhebberij. Nog veel minder 
zijn wij op het veroveren van nieuwe gebieden 
uit ; en wij verafschuwen den bandietenpolitiek 
van Pruisen, dat van den oorlog eene soort van 
nationale nijverheid gemaakt had, en zich met 
allerhande geweldenarijen, rooverijen en inpal- 
mingen groot en machtig gestolen had Wij 
willen in vrede leven en gerust aan den arbeid 
blijven : het is onze eenige wensch

Edoch ! nadat Duitschland in 1914 zijn eere- 
woord heeft verbroken en trouweloos ons land 
binnengerukt is, zijn wij onze onzijdigheid 
kwijt, en wij mogen op de vrijwillige hulp 
van niemand meer rekenen. De zaak zelf mogen 
wij al of niet betreuren : niets wordt daarmede 
aan den toestand gewijzigd. Wij staan voor 
een brutaal feit, dat wij niet kunnen weggoochelen, 
En vermits wij op niemands bescherming meer 
recht hebben, valt er ons niets anders te doen 
dan ons zelf te beschermen. Daartoe dient het 
leger.

Er is meer. Door zijne aardrijkskundige ligging 
tusschen twee eeuwenoude vijanden, Duitsch
land en Frankrijk, is Belgie noodzakelijk aan 
de eerste en de ergste slagen bloodgesteld in 
tijd van oorlog. En in 1914 hebben wij het 
eilaas ! jammerlijk ondervonden Noch aan de 
Fransche, noch aan de Duitsche grens is onze 
grond doornatuurlijke versterkingen, lijk bergen 
of stroomen. gedekt ; zoodat wij altijd, om 
ons tegen een vreemden indringer te verzekeren, 
sterk genoeg moeten gewapend zijn om allen 
plotselingen overval af te slaan. Het is klaar 
en duidelijk bewezen — om een enkel voorbeeld 
aan te halen — dat Duitschland in 1914 al 
zijne hoop gebouwd had op het slagen van 
zulke onverwachte overrompeling tegen Frankrijk,

De heldhaftigheid onzer soldaten heeft die be
rekening doen mislukken en aan Frankrijk den 
tijd verleend zijn eigen leger slagvaardig te 
maken. Doch ons leger dat te klein was, heeft 
Belgie zelf moeten prijs geven aan de woedende 
weerwraak van den vijand Soortgelijke rampen 
moeten ons voortaan gespaard blijven.

En hier is het spijtig te moeten zeggen dat 
een nieuwe oorlog, spijts onze schitterende 
overwinning van 1918, nog altijd te duchten 
valt. De Duitschers droonien van niets anders ; 
en de laatste gebeurtenissen bij de Roer be
wijzen eens te meer hoe zij te kwader trouw 
zijn, en welken haat zij in het volk aanvuren 
tegen hunne overwinnaars. Moedwillig overtreden 
zij gedurig het vredesverdrag van Versailles ; 
en in plaats van de voorwaarden ervan te 
onderhouden en hunne verplichtingen na te 
bven, schijnen zij Frankrijk en Belgie schaam
teloos te willen uitdagen en bespotten.

Nu nog, alhoewel het Duitsche leger zoo
gezegd ontbonden is en zijne wapens heeft 
moeten vernielen, is en blijft Duitschland verre 
van weerloos. Een ontzettende hoeveelheid ge
weren, kanonnen, en allerlei oorlogstuig is 
verdoken ; de Reichswehr en de zekerheids- 
policie vormen de sterke kaders van een nieuw 
leger, dat gemakkelijk in eene algemeene 
mobilisatie kan opgeroepen worden ; en nu 
reeds wordt de Duitsche jeugd gedrild en tot 
den strijd opgeleid !

Toen wij van 1914 tot 1918 hier, in het 
bezette Belgie onder den Duitschen dwang 
moesten zuchten, hoopten wij dat die ijselijke 
oorlog de laatste zijn zou « Oorlos tegen den 
oorlog » was de leuze, en de vrede scheen ons 
meer dan ooit het opperste goed. De officieele 
vrede, ja !  is gekomen en geteekend; maar 
maar zooals de Paus in zijn wereldbrief zegt, 
de « bevrediging » der geesten is-uitgebleveii.
fând is eilaas 1 een dreigend gevaar, uai rrrr- 
niand loochenen kan In dien gemeenschappe- 
lijken haat verbroederen alle partijen bij de 
Duitschers, en de socialisten zijn de ergsten 

van al.
Wij weten dat onze roode voorvechters in 

Belgie dit gevaar niet willen erkennen en hunne 
Duitsche partijgenooten als zoete lammeren 
afschilderen. In 1914 spraken zij eveneens , en 
zij beloofden zelfs dat de Duitsche socialisten 
nooit de wapens zouden opgenomen hebben in 
den oorlog. De ondervinding heeft ons geleerd 
dat zij de slechtsten en de onmenschelijkschen 
waren onder al de bandieten, die ons land 
hebben verwoest ! Hetgeen nu in de Roer ge
beurd, bewijst dat hunne gevoelens dezelfde 
gebleven zijn, en dat zij bij de eerste de beste 
gelegenheid hun strijdlied « Deutschland über 
alles » wederom zouden aanheffen.

Aan ons steeds op onze Jhoede te wezen ! 
Wij hebben een sterk, goed uitgerust en 
voortreffelijk opgeleid leger noodig, om den 
eersten schok der wraakzuchtige aanvallers te 
kunnen breken, en om de hulp onzer Bond
genooten te kunnen afwachten, zonder ons 
land gelijk in 1914 — aan de Dui*sche 
woede te moeten overleveren. Dit is het eerste 
besluit dat zich opdringt, en waaruit wij in 
een aanstaande artikel verdere gevolgen zullen 

trekken.
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Naar men meent, loopen de oliebeddingen 
westwaarts voort tot Bakoe. Althans de pe
troleum van Bagdad en Mossoel heeft dezelfde 
hooge hoedanigheden als de Russische. Het 
groote bezwaar tegen een uitbating in ’t groot 
bestaat in de nog gebrekkige vervoermiddelen 
Men heeft op dit gebied verschillige plannen 
gemaakt.

Men wilde, bijvoorbeeld, den Tigris tot Mos
soel bevaarbaar maken voor schepen van min- 
sténs 400 ton. Die zouden dan tot Basra gesleept 
worden, waar de olie in zeetankschepen zou 
worden overgepompt Ook sprak men van het 
aaïilëggen van buisleidingen als in Amerika, 
Rumenië, enz... Maar hier en daar zoo men 
dan door groote moerassen heen moeten ; ter
wijl ook andere ngunstige omstandigheden 
zulk een leiding zeer duur zouden maken.

De Bagdadspoorweg doorsnijdt wel de rijk
ste velden van Gayara en komt de belangrijke 
van Mendeli wel tamelijk nabij : doch loonend 
als wereldproductie kan de uitbating toch eerst 
worden, als nog eenige zijlijnen zijn gelegd, 
zooals naar Toes Churmanti. Dit stadje is zeer 
schoon gelegen tusschen tuinen en als in een 
woud van dadelplanten, olijf-, vijge en sinaas- 
appelboomen aan den voet van zwavelrijke 
gipsbergen. In bergspleten vindt men hier 
hronnen van petroleum en nafta, gewoonlijk 
in gezelschap van zoutbronnen. De gewone 
nafta in zwart en wordt in lampen gebrand.

Te Bagdad gebruikt men veel fakkels, be
slaande uit saamgerolde lompen, die in nafta 
gedrenkt en daarna gedroogd zijn. De meer 
zeldzame heldere nafta wordt in apotheken 
ais, geneesmiddel verkocht

Zuid-Oost van Toes Churmati vindt men 
een smallen bergpas, een der hoofdpassen naar 
Kurdistan, die vroeger tegen overvallen der

Mzuchti9e Kurden _beveiiligd was door muren,

Oe Konïerentie van Lausanne
Volgens de maren die de gazetten versprei

den, zou ten gevolge der Engelsche politiek 
in de kwestie van de bezetting van Duitschland, 
Frankrijks houding ten opzichte van het Turksch- 
Engelsch verschil verandert zijn.

Er wierd zelve deze weke gezeid dat Frankrijk 
afzonderlijk met Turkien zou onderhandelen, 
doch het schijnt dat de zaak zoo erg niet is.

De Engelschen, willen absoluit de rijke pe- 
troolvelden van Mossoel voor hen houden, des 
te meer zij gelegen zijn op den weg van Indien.

Deze landstreken van Mossoel zijn zeer rijk 
aan alle slach van minerale producten, Szooals 
onze lezers het hier verder zullen zien Vandaar 
de hardnekigheid van ’t Engelsche volk om 
daar over meester en baas te zijn.

I)e pelm leimmklen van Mossoel

Bijna even ver als Brussel ten Noorden van 
Parijs, ligt Mossoel ten Noorden, van Bagdad, 
beide aan den Tigris De olievelden van Me- 
sopotanië bevinden zich deels in het vilajet 
Bagdad, namelijk bij Hit, Nafata, Ramadi aan 
den Eufraat en bij Mendeli tegen de Perzische 
grens, deels in het vilajet Mossoel, namelijk bij 
Gayara aan den Tigris, bij Nimzoed, Kerkoek, 
ten Zuiden van Tschemtschemol bij Toes (of 
Toezi Churmati en Kifri. Die in het vilajet 
Mossoel vormen, zooals men weet, den twistap
pel tusschen Turken en Geallieerden.

regens uitgewasschen en ingestort ; slechts en
kele rotsblokken zijn blijven staan Op een 
der toppen hiervan liggen de overblijfsels van 
een oud kasteel, waarschijnlijk uit den tijd der 
Sassaniden, wat uit gevonden tegels schijnt 
te blijken.- Aan den Noordkant van den pas 
staat op een rots een kleine tempel van kalief 
Ali ; eiken Vrijdag gaat in dien tempel, vol
gens het volksgeloof, een lamp vanzelf bran 
den. Ten Westen nu van dezen pas liggen zeer 
rijke oliebronnen. In de nabijheid ervan vindt 
men ook aluin, krijt, « vitrioolaarde » en zwa
vel. Van een der bronnen wordt vermeld, dat 
ze ruim vijf meter diep is en tot een hoogte 
van meer dan drie meter gevuld is met een 
zoutoplossing, waarop de petroleum drijft. De 
Arabieren leiden het zoute water in zandgeu- 
len, tegen welker kanten het zout zich in 
kristallen afzet. Dit zout wordt dan vooral 
naar Kurdistan verkocht.

Trekt men van Toes-Churmati Noord-West
waarts over den weg naar Mossoel dan komt 
men na een tocht van zes uur te Kerkoek In 
de nabijheid daarvan liggen op de helling van 
een langen bergrug een tiental petroleumbron- 
nen, die men al van verre kan ruiken. Is men 
er nabij, dan veroorzaken de zwaveldampen 
hoofdpijn. Op een lengte van honderd meter 
liggen al deze bronnen bij elkaar. Verschillige 
hebben een middellijn van twee à drie meter 
en een diepte van vier meter. De zwarte pe
troleum of nafta stijgt of daalt erin, naarmate 
de weergesteldheid vochtig of droog is. Ze 
wordt in lederen zakken vervoerd en alleen 
in de bazars van Kurdistan verkocht Bagdad 
wordt gemakkelijker voorzien uit Kifri en Hit. 
De jaarlijksche opbrengst der Kerkoeksche bron
nen werd voor enkele jaren geschat op dertig 
à veertigduizend piasters.

Dicht bij deze bronnen liggen eenige groote 
moerassen vol zwavelachtige modder, en hon
derd schreden verder Oostwaarts op den top 
van een hoogte vindt men een cirkelvormige, 
ondiepe inzinking in den bodem met een 
diameter van zestien meter, waar ontelbare 
vlammetjes zonder den minsten rook, maar 
onder het verspreiden van een sterken zwa
velgeur, uit den grónd komen. Boort men met 
een mes een opening in deze vlakte, dan komt 
te dier plaatse een nieuwe, grootere vlam te 
voorschijn. Reeds 2000 jaar lans heeft men 
dit vlammenspel waargenomen, dat onverpoosd 
voortduurt, ook bij het droogste weder. In 
de nabijheid graaft men putten van drie à 
vier meter diepte, uit welker wanden petro
leum sijpelt Houdt dit op, dan graaft men een 
weinig verder een nieuwen put, waarin weer 
hetzelfde verschijnsel optreedt.

Van groote beteekenis is het petroleumgebied 
van Gayara, want in de eerste plaats is hier 
de rijkdom aan olie groot, en verder heeft 
dit gebied een zeer gunstige ligging aan den 
Tigris en den Bagdad-spoorweg. Aan den voet 
van kale gipsheuvels bevinden zich talrijke 
bronnen van asphalt en pek. (Gayara beteekent 
pekplaats . Deze stoffen worden in kleine,
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ronde gaten uit gezweet Dikwijls worden die 
gaten door een korst van het verhardende 
bitumen (aardpek vernauwd of zelfs verstopt. 
Na verwijdering der korst komen genoemde 
stoffen echter weer opnieuw yoor den dag. 
Ook in de buurt van Nimroed, een vervallen 
dorp Zuid-Oostelijke van Mossoel, komt petro
leum voor.

In de vlakte van Mossoel bevinden zich ook 
eenige warme zwavelbronnen, die door inwo
ners van Mossoel en Bagdad als badplaatsen 
gebruikt worden Een drietal daarvan levert 
zooveel water, dat zij tezamen een beek vor
men, die door de neergeslagen zwaveldeeltjes 
een melkwitte kleur bezit.

Enkele kilometers beneden Gayara breekt de 
Tigris dwars door een bergrug heen. In deze 
engte, waar de rivier slechts tachtig meter 
breed is, bevindt zich een naftabron in het 
stroombed, dicht bi.j den linkeroever. Aanzien
lijke hoeveelheden olie drijven hier als zwarte 
vlekken wervelend rond. De stroom sleept de 
olie, die nog langen tijd in draaiende bewe
ging blijft, meê, tot er eindelijk niets meer 
van te bespeuren is Op den rechteroever van 
de nauwte komt zwavel voor

Dan spreken we nog niet van de bronnen 
in het vilajet Bagdad, ofschoon ze nog rijker 
zijn dan de Mossoelsche.

Buitenlandsche Politiek
De onrust in Europa neemt toe.

Het is alsof de menschen een nieuwen oorlog 
verwachten want de opgewondenheid op de 
handelsmarkten is, groot bijzonderlijk voor 
wat de kolenhandel betreft.

Zuid Amerika, Canada en verscheidene E!u- 
ropeesche landen koopen kolen tegen alle geld.

J ie lg e n  '
der Fransche schatkist. Er is sprake van een 
wetsvoorstel die M. Poincaré in de Fransche 
Kamer zal neerleggen tot het dekken der eerste 
kosten van bezetting. Hij vraagt daartoe een 
crediet van 45 miilioen voor de kosten der 
maanden Januari en Februari. Voorloopig zal 
Frankrijk dit alles zelve moeten verschieten, 
met het vooruitzicht dit later aan Duitschland 
terug te eischen ; of Engeland daarmede zal 
willen instemmen of niet, weten wij niet. 
Overal beginnen arbeidskringen zoowel in als 
buiten Duitschland in gisting te komen over 
de Roerkwestie In vele steden en nijverheids- 
centers worden er betoogingen gehouden tegen 

deze bezetting

In Engeland heeft de Labourpartij verzet 
aangeteekend en de algemeene bond der Spaan- 
sche werklieden heeft ook al een protest in
gezonden tegen de Roerbezetting.

In Aken hebben de Duitsche spoorwegmannen 
geweigerd de Belgische troepen te vervoeren.

De staking der arbeiders neemt gedurig aan 
in Duitschland. In het gebied van Essen zijn 
er ongeveer 10 duizend, te Uanborn 30 duizend. 
De staking is toch niet algemeen, maar de 
zaken zijn erger gesteld dan het ons vele Fransche 
dagbladen weten te vertellen. De ophitsingen 
tegen Frankrijk en Belgie die dagelijks ge
schieden ’t zij door dagbladen, plakbrieven, mee- 
tingen, enz. is altijd olie op het vuur. Van 
wat er tusschen Rusland en Duitschland om
gaat weet men weinig tej vertellen, alles doet 
veronderstellen dat er daar ook al iets ergs 
zou kunnen uit voortspruiten.

De Duitsche rijksminister der spoorwegen 
heeft uit Berlijn fjjnieuwe onderrichtingen ge
zonden aan ’t spoorwegpersoneel. De spoor
wegbeambten mogen noch kolen ïnoch hout 
naar Frankrijk of Belgie vervoeren, ook niet 
naar de zone door de Engelschen bezet. Er 
werd ook verbod gegeven aan de Duitsche 
spoorwegwerklieden met het Fransche of Bel
gische personeel mede te werken, zij mogen 
geene de minste inlichtingen geven over hun 
dienst en de spoorwegen van ’t land Daar 
deze maatregel ook in hooge mate de belangen 
der Duitschers zelve schendt hebben zij hier
tegen protest ingediend bij hun eigen minisferie. 
Niettegenstaande al die tegenkantingen hebben 
de Franschen er in geslaagd de militaire en 
internationale treinen te doen rijden.

Er wordt nu veel gesproken over een be
middelend optreden door den Volkenbond in 
de Roerkwestie. Lord Balfour die Engeland in 
den Volkerenbond vertegenwoordigd, speelt er 
eene belangrijke bevredigingsrol. Zijn hoog ge
zag en zijne vriendschap voor Frankrijk alsook 
zijne groote politieke kennissen over den hui- 
digen toestand duiden hem aan als bemiddelaar 
Volgens de Parijsche gazetten zou hij reeds 
eenige werkingen gedaan hebben om tot de 
vrede te geraken. Men beweert dat hij M. 
Poincaré overtuigd heeft dat hij een verkeerden 
weg heeft ingeslagen. De moeilijkheid is nu



daaruit te geraken. In zekere politieke kringen 
*'ep het gerucht of zou er een formuul ge- 
vonden zijn Het is de kwestie of men 
*ot daar zal geraken, ’t ware in alle geval 
voorzeker de beste oplossing zoo voor Frank
rijk en Belgie als voor Duitschland zelve.

Generaal Dégoutté, bevelhebber de bezettings
troepen van de Roer heeft in zijn hoofdkwar
tier te Düsseldorf verleden Dinsdag de dag 
bladschrijvers ontvangen. Vooral Engelschen, 
Amerikanen, Italianen en Franschen waren er 
tegenwoordig. Ziehier wat hij hun verklaarde : 
« W ij kwamen niet in den Roer om krijgs
verrichtingen te doen, maar om de Fransche 
Belgische en Italiaansche ingenieurs bescher
ming te verzekeren in hunne werking tot het 
waken der stipte uitvoering der door Duitsch
land aangegane verplichtingen.

Verders besloot de gedèraal dat de onderneming 
toch zal doorgevoerd worden en dat de Duitschers 
hun lot in handen hebben.

De soc'alistische gazet « De Voorwaerts » 
bespreekt in haar'blad de mogelijkheid eener 
onderhandeiing met Frankrijk over de kwestie 
van, vergoedingen ten einde verdere onheilen 
te ontgaan.

Volgens de Duitsche bladen zou het gou
vernement 500 millioen mark besteden tot 
schadeloosstelling aan aile nijveraars die aan
gehouden wierden en verders overgroote sommen 
gebruiken tot steun van aHe wederstandskrachten.

De Kardinaal Schulte, aartsbisschop van Keulen 
heeft eenen herderlijken oprqep aan de geloovi- 
gen gericht waarbij hij vaststelt dat de bezetting 
der Fransche en Belgische troepen niet ge
rechtvaardigd is

Wij willen een stillen, sterken en trotschen 
tegenstand bieden tegen de ongerechtigheid 
onzer onderdrukkers, zegt de Kardinaal.

Betooging1 te Brussel.
Verleden Zondag had de Nationalen Bond ter 

verdediging der Fransche Hoogeschool van Gent. 
te Brussel eene manifestatie ingericht.

Van ten alle kante van ’t land waren er 
betoogers naar de hoofdstad toegestroomd, des 
te meer, de reiskosten aan zeer verminderden 
prijs gesteld wierden. Velen hebben er gebruik 
van gemaakt om goedkoop een reisje naar 
Prusse! te doen. Van deze die de reis mede 
maakten, waren een groot deel die nooit in 
den stoet zijn geweest.

Al de Fransche dagbladen geven overdreven 
schattingen op van ’t getal betoogers. Er zijn 
van die Fransche gazetten die zeggen dat er 
honderdduizend, zelve tot 150 duizend betoogers 
in de stoet gingen, « La Libre Belgique » is 
gematîger en spreekt van 69 duizend. Werke
lijk stellen de Vlaamsche dagbladen in ’t al
gemeen vast dat ér rond de 30 duizend waren. 
Volgens de Fransche gazetten, zouden, er 2500 
van Kortrijk en omtrek geweest zijn en 300 
van Rousselare

Een afvaardiging bestaande uit den Rector 
der Hoogeschool van Gent, de Burgemeester 
van Luik, de Heeren Pirenne, Bordet en Errera, 
leeraars aan de Hoogeschool en eenige andere 
voorname mannen gingen naar ’t Paleis van 
den Koning om - hem een verzoekschrift te over
handigen voor het behoud d^r Fransche Univer- 
siteit te Gent

De Koning antwoordde :
« De burgers van een vrij land hebben het 

uöntVang dus uw adres.
» De ernstige zaal', welke zij behandelt is het 

voorwerp mijner voortdurende bezorgdheid.
» Ik wensch dat zij in de eendracht van alle 

burgers worde opgelost »
Een tweede afvaardiging, werd door M. Theu- 

nis ontvangen, die hem ook een adres tegen 
de vervlaamsching van Gent overhandigden.

De stoet doortrok de bijzonderste straten 
der Hoofdstad. Hier en daar hadden kleine 
incidenten plaats, doch zonder erge gevolgen. 
Er waren verscheidene muziek korpsen, span
doeken wierden er gedregen met opschriften 
ten voordeele van de Fransche Universiteit van 
Gent. Het meesten deel der vaandels waren 
blauwe en kwamen van liberale associatien en 
oude liberale inrichtingen uit verschillige steden 
en gemeenten van ’t land.

De day liep tamelijk rustig af en s’avonds 
waren meest al de betooger uit Brussel ver
dwenen.

De economische toestand van Belgie
Waarom onze frank in waarde varm indert
Het bijvoegsel van de «T im es», (Annual 

Financial and commercial revue', wijdt een 
artikel aan den economischen toestand van 

België.
Schrijver doet opmerken dat gedurende de 

twee laatste jaren, de openbare uitgaven ver
minderd zijn met 76 millioen frank en-dit spijts 
het invoege brengen van zeer belangrijke sociale 
hervormingen.

Men mag de hoop koesteren dat einde 1923, 
de uitbating der ijzerenwegen, geen deficit zal 
daarstellen.

De fiscale ontvangsten zijn fel geklommen, 
wijl de vlottende schuld merkelijk verminderd ?

Volgens steller van artikel, zou deze waarde
vermindering te wijten zijn aan den handel, 
waarvan het evenwicht in Belgie nog niet is 
hersteld

Wanneer men den uitvoer van Belgie in 
goud berekend, voor de eerste maanden van 
het jaar 1922, dan heeft men maar 61 t h. 
van het jaar 1913, en voor den invoer 69 t. h

De grootste hinderpaal welke Belgie moet 
overwinnen op economisch gebied is, eener- 
zijds het verlies zijner clienteel, tijdens den 
oorlog, en anderzijds de moeilijkheden welke 
zijnen handel kwam stremmen, door protectie- 
beweging, die sedert den oorlog immeraan 
heeft gewoed.

! Ouders, wien ’t aanbelangt, niet meer getalmd.
Tegen Paschen moet iedere gemeente uit 

het arrondissement haren bond hebben, om 
het Gewesfelijk Verbond met duizenden leden 

te steunen.

Emelghem.
Dringende oproep aan de hoofden van tal

rijke gezinnen te Emelghem.
De stichtingsvergadering heeft, plaats op 

Zondag 4 Februari te 3 uur namiddag. Ver
scheidene afgeveerdigden komen er spreken.

De Knechtenschool moet te klein zijn ! ! .

In  de Kamer.
Da nieuwe Belastingen

Deze weke heeft Minister Theunis in de Kamer 
een wetsontwerp nedergelegd over de nieuwe be
lastingen.

1 Wets ntwerp beidende wijziging der wet
geving op de inkomsten-belasting

2 Wetsontwerp houden de wijziging der wetgeving 
op het zegelrecht, de registratie, de hypotheken, 
enz

3 Wetsontwerp houdende wijziging der wetgeving 
betreffende de taksen op stoom- en motorvoertuigen.

4 Wetsontwerp houdende wijziging van het fiscaal 
regiem der suiker, der gluc se, van den tabak, 
en eene nieuwe taks op de solferstekjes.

De heer minister vraagt dat die wetsontwerpen 
zoo spoedig mogelijk zouden besproken en gestemd 
worden ten einde den woekerhandel te voorkomen.

De bestuurlijke maatregelen voor het innen der 
nieuwe belastingen zijn reeds getroffen ; mocht de 
Kamer een, of een deel der ontwerpen verwerpen 
dan zouden de desbetreffende ontvanger gelden 
worden terugbetaald.

Voor wat de suiker betreft, verklaart de heer 
minister dat alle noodige maatregelen zijn genomen 
om den uitvoer te keer te gaan.

Op voorstel van den heer voorzitter worden, de 
drie eerste wetsontwerpen verzonden naar de finan- 
cien-kommissie, en het vierde naar eene bijzondere 
onderzoekskommissie.

Volgens de verklaringen vau de socialisten 
Huysmans, Wouters, enz. zou er vanwege de so
cialistische partij een hevigen tegenstand te gemoed 
worden gezien tot het stemmen dezer belasting.

Van al les jw a t

Aftroggelarij op groote schaal
ONWETTIGE LOTERIJ 

Sedert vele maanden versreidden doortrapte 
bedriegers in Belgie prospektussen en inschrii- 

I vingsbulletijns voor eene zoogezegde loterij, die 
niet was toegelaten.

Vele personen en vooral « Brusselaars » lieten 
I zich beetnemen door de voorspiegelde vinst.

Het algemeen parket werd op de hoogte 
gebracht van de afzetterij en opzoekingen werden 

: gedaan om den bedriegersbond te ontdekken.
Uit het onderzoek bleek dat verleden jaar 

meer dan 500.090 brieven in het land verspreid 
werden De inschrijvingsbiljetten werden uit 
Duitschland verzonden

Het geld en de inteekeningslijsten moesten 
naar den zetel der inrichting te Kopenhagen 
gestuurd worden Eenige maanden gelegen nam 
de policie ten huize van S . , te Ukkel, een 
pak inteekeningsbulletijns van die inrichtingting 
in beslag

0e Koning van Zwaden te Srusse!. — Z.
M. de Koning van Zweden zal in het begin 

I der maand Maart aan het Belgisch hof een 
half officieel bezoek brengen

W isselkoers voot de internationale samen
gestelde r e i s b i i l i e i t e n . De bij overeenkomst 
bepaalde wisselkoers toe te passen bij het 
vaststellen van den prijs in Fransche franks) 
van 1 tot 28 Februari 1923 der af te geven inter
nationale reisbilletten is als volgt bepaald :

1 Belgische frank =  0 92 Fransche franks. 
1 Gulden =  5.67 Fransche franks.
1 Zwitsersche frank 2 71 Fransche franks 
1 Lire =  0.72 Fransche franks.
1 Shilling =  3 33 Fransche franks.
1 Penning =  0.28 Fransche franks

i februari zal er dagelijks aan de Belgische 
troepen tabak worden uitgedeeld. Elke soldaat
zal het recht hebben op 10 cigaretten of 2t)
grammen tabak per dag.

Oayghsïïï. — Dinsdag morgend, rond 10 ure 
werd door voorbijgangers in eene gracht het 
lijk van een man gevonden dat dadelijk erkend 
werd voor dit van Ed. Lietaert, 65 jaren oud, 
leurder, afkomstig van Spierre. Men denkt dat 
de man Maandag avond, door de duisternis mis- 
ternis misleid, in de gracht zal gesukkeld zijn 
tHij heeft wanhopige pogingen gedaan om eruit 
e geraken, want op de graskanten heeft men 
op eene lengte van vijf meters sporen gevonden 
en in zijne vuisten stak afgerukt gras. Men heeft 
in een der zakken zijner vest zijn brieventesch 
gevonden bevattende rond de 1Ó0 franks.

— Zotie menschen. — Men heeft te Versailles 
venditie gehouden van eenige voorwerpen die toe
behoord hebben aan den blauwbaard Landru De 

! stoof waarin Landru de lijken zijner slachtoffers 
; moet hebben verbrand werd voor 4200 fr verkocht; 

de zaag, waarmee de vrouwenmoorder de lijken 
der 11 verloofden aan stukken beeft gezaagd, 
bracht 200, fr. op Alles werd opgekocht dooreen 
foorkramer die er mede de kei missen zal afreizen.

En zeggen dat de menschen zot genoeg zullen 
: zijn om daarvoor geld te geven.

V. o. s. Y. O.S.

CINEMA-VERTDONINGEN.
De belasting op de Cinemavertooningen heeft 

verleden jaar omtrent 2 miüioen opgebracht 
De provincie West-VlaanJere.i ko nt er met de 
som van 811.952 fr. op den zes ten rang. De 
Provincie Brabant alleen heelt meer dan 1/3 
van geheel de opbrengst ;e!;verd

Kroostrijke Gezinnen.
Arrondissement Rousselare

Lode.qhem.

Te Ledeghem werd verleden Zondag de Bond 
der talrijke Huisgezinnen gesticht. Het gewes
telijk Verbond had de heeren Decock van 
Iseghem en Depraetere van Ingelmnnster af
gevaardigd, om op die eerste algemeene ver
gadering het woord te voeren Vele vaders en 
moeders waren opgekomen ; het was voor 
eene volle zaal, dat de sprekers de gewichtige 
belangen der aanwezigen uiteenzetten Tusschen- 
in de aanspraken zong M Depraetere aange
name en, ernstige liederen die zeer in den 
smaak vielen.

Ledeghem heeft dus ook zijnen bond om 
mee te helpen aan 't veroveren der rechten 
van de groote gezinnen. Meer dan honderd 
leden zijn reeds ingescheven.

Groote Tombola
2000 Fr. PRIJZEN 2000 Fr.

ten voordeele van het werk der eerekomuni- 
kanten-oorlogsweezen van den Vlaamschen-Oud- 
strijdersbond, is eene tombola uitgescheven 
met meer dan 2000 frs. prijzen.

Er is te verloten een heeren of dames velo 
naar keus, eene gerievige kas, een prachtig 
engelsch bed, eene tafel, zes stoelen, een koffie
service, een stuk kleerstof voor heeren of 
dameskosfuimen, gedraaide kapstokken, enz. enz. 
te lang om te melden

Het lot kost een frank en is te verkrijgen 
bij de bestuurleden en in het lokaal de « Gouden 
Leeuw.

De uitloting is vastgesteld op beloken Paschen 
om 9 ure ’s morgens in het bovengemeld lokaal.

Iseghemnaars steunt het werk der eere-kom- 
munikanten oorlogs ■ eezen.

HET BESTUUR.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN  :

Simonne Huygetiaert, dv. Me'dard en Clothilde 
Lapeire, Ameyestr. 16. — Jules Baert, zv. Cyriel 
en Elisa Houtboofd, Kortrijkstr 51. — Paula
Dewitte, dv. Joseph en Emelie Olivier, Sloore, 178, 

Georges Werbrouck. zv Jules en Margaretha 
Vantbournoiit, Mandelst.r 10 — Maria Fottie
dv. Juliaan en Laura Denolf, Bdlevuestr. 2Sß
— Gabrielle Declercq, dv. Mauritius en Germana

ST A D SN IEU W S .
Voordracht van t:. P. Vital.

Het feestje dat verleden Woensdag in de Con- 
; gregatie-zaal der «ongelingen gehouden werd, 

mag wonderwel gelukt beeten lieer volk als mon 
had duiven versvachten,

Zusters Derde-Ordelingeu en Vrouwen niet-Derdc- 
Ordelingen waren talrijk opgekonieii niettegenstaande 
dat het midden in de week was ! Het feest begon 
mot piano-muziek gespreid door Jfr 1 siher Decrocq 

! Daarna verscheen E, P Vitalis op het verhoog, 
j Hij heeft 24 jaar verdienstelijk in de Kapncijr.er- 

missie van Enirelsch-Indië (Punjab) doorgebracht, 
is ook gewezen Zendeling van de Seychelles eilanden 

Het was in deze laatste Zending dat hij een 
handschrift ontdekte, — iets gelijk een kinder- 
schrijfboek eigenhandig gefcbrevpn door een jong 
negerrinnetje, dat zijn eisen levi n erin vertelt.

Dat handschrift heeft E P. Vitalis op aange
name, aantrekkelijke wijze voorg-lezen. — Hoe 
wonder is Gods genade ! Het meisje, waarover 
spraak, is een u'tgelezen zielke gelouterd door 
zware ziek!e en hevige beproevingen, een zielke 
dat juicht en jubelt in het lijden, en steeds God 
smeekt om meer kwelling nog er. foltering !

Zeldzaam vindt men zoo’n verduldigheid, zoo’n 
edelmoedigheid, zoo’n heldhaftigheid in het lijden ! 
't Is waarlijk wat de titel der voordracht aangaf : 
Een mystiek bloemke in de schaduw der Cocos- 
•palmen Eenvoudig leven, met kruisen bezaaid, 
waar zich hooge heiligheid in openbaart ! ’t meisje 
stierf, « zoo schoon als Jesus op zijn kruis ». — 
Leerrijk en stichtend is die voorlezing geweest,
— lijk spreker het beLofd had; en dat aller 
aandacht geboeid was, bewijst bet feit dat allen 
lijk vinken te luisteren zaten !

E P Vital, proficiat, en aller hartelijken dank I 
Dank ook Zusters Derde-Ordelingen en andere 
Damen en Juffrouwen die talrijk opgekomen zijt, 
en .gretig naar de voordracht geluisterd hebt ! 
Mochten we E. P. Vitalis nog booren vooraleer 
hij terug naar Punjab vertrekt

Katholieke Burgersbond.
Zondag zijn vorschillige personen M. Gillot 

komen raadpiegan in ons lokaal nopens schade
vergoeding en andere moeilijkheden. Allen waren 
uiterst voldaan over het vriendelijk onthaal en de 
bekomen inlichtingen

Fr zijn hoe langer hoe meer leden die den 
laatsten Zondag der maand van deze raadpleging 
gebruik maken.

Het weze den leden nog eens herinnerd dat de 
Bond een overeenkomst getroffen heeft niet M. den 
Advokaat Vandermeersch bij wien zij ook, als lid, 
raadgevingen kunnen inwinnen in rechterlijke zaken. 
Daartoe hoeven zij enkel een briefjen te gaan 

. é/>bj-iivf>rs_. van den bond C 
Advokaat te gaan vinden.

VROUWENBOND.
Dinsdag toekomende 6 dezer om 6 ure ’s avonds 

is er een algemeene feestvergadering voor den 
Vrouwenbond in de glazenzaal van het Gildenhuis 
Kruisdreef.

Als bijzonder nummer zullen wij er een voor
dracht hebben over liet geestelijk lied door M E. 
Ghesquiere.

De leden van den bond en andere personen die 
in zoo een onderwerp belang stellen worden vrien
delijk uitgenoodigd Het zal ongetwijfeld de moeite 
waard zijn daar de Heer Voordrachtgever zelf 
toonkundige in dat vak goed geslapen is.

Die voordracht, te Halle gegeven genoot grooten 
bijval, volgens beoordeeling in «De Standaard» 
van Zondag laatst.

Gerne, Eousselarestr. — Lia Vandenbroucke, dv. 
Jules en Clara Moerman. Boschm 252, Roger 
Gallens, zv. Arthur en Elisa Werbrouck, Honde- 
kensm.’ 10. -- Joseph Deschryvere, zv. Henri en 
Eacbel Deschryvere, Ileye. — Rachel Gadeyne, dv 
Camiel en Margaretha Vanwalleghem, Krekelstr 10.

STERFGEVALLEN :

Juliana Carpentier, landb. 70 j. We Félix De

schryvere
HUW ELIJKEN: .

Michel Vanhaverbeke, smid, 19 j. en Emma, 
Vandevyvere, Spinster 22 j .  — Julien Dekimpe,. 
schoensn. 32 j. en Jeanne Dewulf, buish. 22 j s

Geldleeningen.
Leeningen worden toegest^an aan handelaars 

en neringdoeners zonder borgtocht, bedragen 
en intresten volgens overeenkomst.

Men verlangt ook spoedig te koopen fabrieken 
in allen aard, hofsteden, kasteelen, villas, .brou
werijen, maalderijen, stokerijen, weverijen, 
spinnerijen, enz. enz.

Kapitalen voor groote ondernemingen alles 

zonder borg of hypotheek.
Spoedig schrijven aan

M G u s t a f  RAMON, Handelsreizigef 

Moorseele

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens
W‘* *•« »WVt w.l, O ' '-* vV  ' ----J aà*

Of AAL KiEKENPOEDFR “ S A L V A T O R , .
prijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften Te bekomen in het 
hoofddepot : K STEPPE. Geeraardsbergen en irr 
de Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5, Brugge.

Eisch het echt merk “ S A L V A T O R , ,  
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 « SAIVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het snot genezen en. o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij nog twre dozen op, 
ak wil die goede remedie in huis hebben, e: ont- 
Ivng mijnen besten dank en vriéndelijke groeten.

L. PIETERS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

OPENBARE VERKOOP ING 

van een

W O O N H U I S
met Stalling afhankelijkheden en Land

— te ISEGHEM, Molstraat. —

De Notaris LE CORBESIER fe Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

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.

INGENOTTREDING. Van het huis met 
1 Mei aanstaande Van het land met het 
scheren en weren van de vruchten 

/ /2  0 0 Instelpenning.

z i t t i n g e n  :
INSTEL ap Donderdag 22 Fe'ïruari
O'/ERSLAR op Donderdag 8  (Waart 1923 

telkens om 2 ure namiddag te Iseghem. ter 
herberg Sint HILONIUS, bewoond door Heer 
Frederic Kerckhof.

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

Studie van den Notaris LE 0ÖR8ESIER te 
Iseghem

Op 13 Februari 1923, om 1 ure namiddag

SCHOONE VENDITIE 
van

Beuken, Linden, Achtkanters 
en andere boomen.

aan ’t KASTEEL te ISEGHEM.

S C H O O N E  K E U S  V A N  P O S T K A A R T E N

Albums voor Postkaarten van af 2 .50  fr. -  o Â T u Ï t s t / L Î . Î n o  Rousselarestraat, 9 7

Pastor Verriest.
Een vlaamsche jongen Gerard Rreemeersch, 

van Rousselare komt een prachtig portret te
maken van Hugo Verriest de Pastor van ’t lande 

De jonge kunstenaar is et in gelukt in die 
beeltenis, het karakter weer te geven van c'en 
eenvoudigen landschen Priester Hugo Verriest.

Die kanstdroomersoog'en, die schoone trekken 
fofld derf mond gansch die fijne typische uit
drukking '»^n zÜn V e/en zijn er bewonderens- 
waardig^in w eer egeven

Het portret js ter uitst'pftinp gardnntst ten 
bureele van DE ISbGHEA'ïNlA AR Rousselare
straat 97. Reeds .23 zijn 'îv an verkocht hier

in Belgie en in Heiland.

De Fransche Taal.
De w is ‘era vonden zijn Lm.?:- OW ze nuttig en 

aangenaam door te brengen, „koopt leerzame.boeken

D e^Franseh« Taal practische W i^ n - r  voor zelf- 
XfHerricht ten dienste van alle Vlamingen die.
ï S t t ' i e t  Fransch verlangen te leeren 

met ie  figuitrlfike uitspraak der Frnpsche woorden 
“ auwkeWig eenvoudig m het Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk begaat uit 3 deelen

V l a a m s c h e  en F l a n s c h e  S a m e n s p r a k e n - C o n v e r -  
,  pof? lel.’mm ende gang berwetkt met de 

ations naai , Fransch ia  het Vlaamsch ver-

Ylaamsclss prekend en die 
leeren zonder behulp van

s a t io n s  n a a i " r " ( c fa n s c h

uitspiaak van eenvoudig en nauwkeurig
beeld volgen« e,-“ ; --- - -
stebel ten gebm ik'e t ^  
verlangen Fransch . ^ 

eenen Meestel g r ie v e n ,  S m s e k s c h r if t e n ,
Verzameling van >amsch en Fransch voor 

A a n v ra g e n  enz. in t l .  standigheden ten gebruike, 
de bijzonderste levensom,
der hui - gezinnen. Een boe , fi„unl-ljjke uitspraak 

De E n g e ls c h e  l a s  met ^  l|U „ deelen. 
der woorden. Dit werk b^sta.

W o o rd e n b o e k e n  ' Ue in de spreek-
Z a k w o o rd e n b o e k  ïn no uden de  à 

taal gebruikte woorden. e]1
C a lle w a e r ts  woordenboek groote 
Dictionnaire L a ro u s s e , groote en k. ,; , .
Alles te bekomen ten bureele van 1 uaa, 

Rousselarestraat, 97.



M A RK T PR IJZEN

ROUSSELARE 30 Januari. Haver, 69 tot 72 

peerdeboonen, 00 tot 00 ; aardappelen, 10 à 15 

J'oter 14 50-15.50 fr.de k ; eieren ’t stuk, 45 à 50 

koolzaadolie, ::i5 tot 000, liinzaadolie, 305 tot 

'-O0 ; koolzaad 110 tot 0 0 0 ; lijnzaad, 135 tot 

>00; koolzaadko< ken, tot 52 ; lijnzaad koek en 

*5 ; sodanitrsat, 1°4.00 ; ammoniak, 135.00 

'■üiikerij, 59 tot 00 ; dnivenboonen, 58; hooi, 28 

40; strooi, CO tot C6.

UITITER H A N DTE K01P
aan zeer voordeelige prijsjgOeur, Rame; met gîâs 
Lattestoor zullen, Vensterbanken "granit

Zich te bevragen Rousselarestraat, J33.

Bericht aan de Schoenfabrikanten
Een RFfziGER hebbende een zeer goed 

klienteel onder de Schoen-Negocianlen vraagt 
de vertegenwoordiging eener firma, voor den 
verkoop van Luxe-schoenen voor mannen en 
vrouwen Schrijven J. J. C. 7! Agence Rossel 
Brussel.

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn
Mijnheer Bolte Adhém ar, Oude weg van Doornijk , Irehonwelz bij 

A th , schrijft ons :

« Sedert acht ja ren  had ik  pijnen in  den rug en som tijds was ik 
verp licht t’hu is te b lijven zoodanig ik  leed. Na drie vierden van een 
fleschje genomen te hebben ben ik  gansch genezen, de slaaploosheid 
verdwenen en ik  werk van 's morgens to t ’s avonds zonder de m inste 
pijnen te gevoelen. Ik>dank U om dat gij m ij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

H et getuigschrift verschaft door M ijnheer Boîte A dhém ar is een 
zinnebeeldig Ixewijs van hetgeen er gezegd w ordt van het genezen 
vermogen der P ille n  De W itt . D ien  m an  heeft gedurig  een om loop 
van 8 jaren  ernstig ge lijd t en som tijds was hij verplicht t ’huis te 
b lijven door zijne hevige pijnen. De P illen  De W it t  hebben hem gene
den. H ij werkt dagelijks en voelt geen enkel p ijn  meer waarvan hij 
voortijds leedt. De P illen  De W it t  brengen aanstonds hunne u itw er
k ingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
m an te genezen.

Indieu gi] onmiddelijk uitslagen witt hebben, neemt
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N IE R  &  B L A A S  P IL L E N
O* Beste Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking, 
Steen in de Blaaa, 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening.

De P illen  De W it t  z ijn  te koop in  a 
den priis van 6 fra n k  de kleine flescJi 
— __ó  ./»-uiictn urn  luiiuuu uer kleineeine bevat.

(»Wanneer gij eenige m oeilijkheden hebt om u de echte P illen De W itt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd m et 65 centiemen voor verzendingskosten,aan E. C Do 
W i t t  &  C°,  r u e  de l a  G l a c i è r e ,  2 2 ,  t e  B r u s s e l ,  en dc verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te
WYFFELS

IS E G H E M , Dij 
35, Marktstraat ;

V E R H A M M E , i3, Marktstraat ; 
L A L E M A N , 2, Biugstraat

i  E e r e « C o t ï ) f r ) ü n ie  - G re s c b e n k e r )  8
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GROOTE KEUS VAN K E R K B O E K E N
wilte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels — PATERNOSTERS in nacra, 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.

Gedachtenissen voor Eere-Communiekanten in kleur en gouddruk
S P I J S K A A R T E N  V O O R  F E E S T M A L E N  

te bekomen ten bureele van ’t Blad Rousselarestraat, 97, ISEGHEM.
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CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o rh e e n  : Bank G D E  L A Ë R K &  G °  —  Naamlooze Maatschappij 

Fr. 10 MLLi0 E K A P IT A A L  Aangesloten bij den wank van Brussel.

RHEUMATIEK  
J I C H T

GENE Z E N j

Rhumatisme ! Flerecijn ! SciatikaJ
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dag en nacht io 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 i-> _’t gebruik van den E lix ir Philippart.

De E lix ir Philippart is te verkrijgen bij A L y b e e r  
Apotheker Rousselare en F l o r e n t  LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem
15 fr. de groote flesck ; 9 fr. de halve flesch.

MEN VRAAGT MEISJES
voor aan de doozen te werken, bij  H e n r i  

STROBBE-BOURGEOIS.

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

Leon Rousseau-Verfaïlïie
K rekelm otestraat, 391, bij de ‘Paterskerk  

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaardt, 
Nieuwe velos I jaar gewaarborgd van af 375fr 
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.

Ï IT iiAUX D’ART et de LUXE voor KERKEN en APPARTEMENTEN
in Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen. 

SPIEGELRUITEN EN GEBISCAUTEERDE SPIEGELS

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en KLOOSTERS

F e l ix  B I L T J A U W
Gentschen Steenweg, 30, K O R T R I J K ,  let wel op Nr 30

yw*»*-.«sm « sssria- «& ‘w.-'was»!

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

SPOEDIGE BEDIENING. — TER TROUWE GEDIE VD.

» sawtmgsæmâÊsasmmfr

GROOTE MAGAZIJNEN

1 FÉ L IX  LEFEV ERE , S te e n p o o rt, 16,

K .  O R T R I J  K

m
m
m
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Si f?
Groote keus van Sargiën m

min W o l, Halfwol en Katoen.

IWOSPKKÏEN in ALLE TINTEN met Walte en Kapok ^

-- • • --------  ' ■ - -  ----------m

gü p r i j z e n  buiten alle CON OUREN TIB  ff
§11 US?

a s  a s  f s s s s s s s i s i s ^ s s a s a s a s a s s s a t i i i s s a j s

A U T O - G A R A G E  L E  L I O N
Téléphoon, 73

m  V U Y L S T E K E  Gebroeders
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26 28, ISEGHEM.

Autos : FJST, F O R D ,  C LT FtO E N  enz. 
Motos : F N ,  S A F tO L & Æ , INJDIÆN.

Andere merken naar keus der Klanten.
rtmmmÊÊBmuBBemm ivesa

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

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

Hoofdzetel te ROUSSELA E .  —  T e l.  

A G E N T S C H A P P E N

“ ! en 250.
vemeesrwi. s «- 'xxlw- ~ ssasw»̂- • •• •

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

VERHUFÎIN ’ vao IR^NOKASTEN (coffres-forts) in alis grootten en prijzen

De Baak heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het Laud en op den Vreemde

ISEGHEM, Tel. No 6

YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 6 8

STADEN, Tel. No 21

ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBF KE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan', Tel. SNo 30626

C R É D I T  F O N G I E R  D ’ f t N V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, 1SBGHEM.

Naainlooze Maatschappij rCapitaaï 6 00 0  000

B Spaarkas :
1° op zicht 4 0 0  y
2° op term ijn  van een jaar 4 .5 0 ° / '
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Ba k l o on;
1° op zicht 3 00 %
2« op veertiendaagsche rekeningen 3.35 ° /0
3 op driemaan Gelijkscha rskeningen 3.50 ° / 0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 n!0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 »/o

AANKOOP en VERKOOP van Flansch, D̂gelsch en ÄmeriRaanscli 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 - V E R H A M M E  te Iseghem. 
Leden : Pan! 3 C H 0 T T £  Notaris, Ing'elmunster,

Jozef SPINCE-ÆAILLE dokter in cjaneaskunde Rumbeke 
Eugene V£3HAföl.tiE dokter in geaeeskunds iseghem.



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

CORSETS

H.D.
BRUXELLEÛ

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende GORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

G. HOET-ANNE. opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
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 giazeu en alle verschillige modellen ran bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupèn 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 Noordstraat, Rousselare 
Er fs altijd  een oogmeester ten ieder beschikking

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables 

voor Heeren, Oamei en Kinders.

V o o r  D a m e n  T a n  a . f  4 5  f r *

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  w o lle  G a b a r d in e  8 B  F r .

TROUWE BEDIENING.

JA N SSEN S Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 
aan de voordeeligste prijzen.

SPuE D IG E  E N  TROUWE BE D IE N IN G . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DJ: P E L IC H Y S T R A A T , 12, | Ç r  O n  C Sf
rpcht over Si Hiloniiisknrk l o t u h t  I’ 1.

srngj oks g naai»jriAuima

Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en SVnerman

Statiepiaats, 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 alie slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de| prijzen onzer stoffen, alle eoneurentie 
onmogelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 

mans en vrouwkleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
vüui u a i u c n  e n  lY i u u C i  en, cuauu t\  o u i o t u  i ï .  &.

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et Mekanieke > n  je lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor allo 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo is  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven nonder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

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

bij JA N SSEN S Zusters
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 Cimentbuizen op alle wijden 

CITER NS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inbond |
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

f A m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d  |
Dweersstraat, 17, I S E G H E M I

h o u t  
Het huis JULES DELSAERT

bij Brussel brengt ter kennis der i 
dat hij heden te koop biedt 
meters berken hout, linden, era. 
beuken 2000 kubieke meters be 
1000 kubieke meters eiken hout v 
hoedanigheid Stelt voor seffens k* 

maker, van verkoop.
Wordt ook aangeboden totverkoop 

schoone laillie aan de Fr?nsche gr* 
Verkoop van gezaagd hout, zet 

dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmak 
belmakerij, enz zooals peerlaren, n 
plataenen, errables kriekela3rs, olmen, 
appelaren, steenbeuken, linden, accaci 

nadas, enz

HUIS VAN VERTROUWEND

van W aterm ael
'lelanghebbende 
1000 kubieke 
beis en steen- 
ukenhout en 
an allereerste 
intrakten le

60 hektaren 
’ nzen 
r droog, 
en, meu- 
otelaren, 

eiken, 
'as, ca-

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

GOEDE FOURRUREN
om u  van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezusters
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgröote Keus -- Trouwe bediening.
V A S T E  P R I J S

- S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

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

J u m e l l e 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 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp> 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven - 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde« ligen . 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 

huize.

Automobielen FORD
R E C H T E R E  KKSCH AGENTSCHAP

OVENIERSSTRAAT.
K O R T R I J Kde ELECTRO MECANIEK, H ___________

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

oorlog, sedert de eerste typen uilg^komen yijn.

G r o o t e  s ü o c k  v a n  a , i ie  o n  t o o V k o T in n r t e n  F O R D

A UTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uil ge

voerd door speci disten, in ’! bijzonder herziening van mo+oren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Wagnetos, Dynamos en Accumulatoren —  Vulcaniseerirg

W erkhuizen d’ElectroMecaniek A. E. M. G.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER RARNKRACHT IN DE FABRIEKEN.

Zweerachtige Maagontsteking 
en Zenuwachtige Zwakheid
G e d u r e n d e  m a a n d e n  la n g  h e b  ik  t e  b e d  g a le g e n .  

Hedsn ben ik genezen dank door de Dr. Cassell’s T r a t t e n .
Mevrouw White, 49, Redcar-road East, South 

Bank, S.O., Yorks, zegt: “ Ik weet niet wat jk 
do-en moet om genoeg de Dr. Cassell’s te kunnen 
loven. Ik  ben diep verzekerd dat zij m ij het 
leven gered hebben. Mijne ziekte begon over 
ongeveer negen jaren. Een« plotselinge zwakte 
nam m ij en ik vermagerde bij oogopzicht; 
dezen toestand verergde op zulke wijze dat ik 
ge-ane kracht meer had. M ijn gval wierd onder 
kend als zenuwae'. lig : zwakheid en zweerachtge 
maagontsteking ; gedurende maanden bleef ik 
te bed, vreeselijk lijdende en altijd zenuwacht- 
tig. Niemand dacht dat ik zoo zou kunne.i 
blijven leven hebben.

“ Ik  was gedurende dertien weken te be 1 
gebleven ondanks alle geneesmiddelen dien ik 
genomen had, en ik mag verzekeren dat ik 
verwonderd was, na de eerste doos .1er Or 
Cassell’s Tabletten genomen te hebben mij 

■ merkelijk beter t.e gevoelen. De spijsverteering
begon zich gemakkelijk te doen en mijne zenuwen waren bedaar. Heden, a 
eene handeling met de Dr. Cassell’s Tabletten voel ik me even zoo goed als ’voor 
mijne ziekte.

Pr. Casse
T a b l e t t e nP R IJ S  3 F»! EN

7,50 FR .

( he t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine) Y e r 
kocht door de 
apotheken i n 
alle wereldde-e- 
len. Vraag de 
Dr. C as sell’s 
T ab  letten en 
weigerd a * 1 e 
namaking.

Unive'^eeel fam ilie  geneesmiddel tegen :
Zenuwaf m e t in g  Slapeloosheid H artk lo pp in ge n  
Z e n u w zw a k h u d  Bloedgebrek Levensafm attm g  
zoiïiiw onsteking Sicchte pijsverfes: m Ze nuw a cht. ie,d 
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritisohe tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., L td., Manchester, Eneland 
Algemeen depot voor Belgie en het Groot Hertcsd,.>w :

Maison i.ouls Sanders, 22. Rue d* la Glacière, Brussel.

N EEM T  T W EE

TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken h e  
goed ge slapen 
zult; vervolgd 
en ge zult wel
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


