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Het ï ïw ip p -  en staiiopclit
op de Spoorwegen.

Lien zeer ernstige kwestie aan ’t orde van 
dag, is de loon en stakingsbeweging onder 
het personeel van Posten telegraaf, telephoon. 
die wel de spoorwegarbeiders solidair zou 
medeslepen

Reeds sedert eenige dagen heeft men de 
Minister van Spoorwegen hierover ondervraagd 
in de Kamer, en van dag tot dag dreigt men 
meer alles wat deze diensten betreft, stop te 
zetten.

Het is wellicht niet van belang ontbloot, zegt 
het blad «l’Etoile Beige», bij deze gelegenheid te 
herinneren, dat sedert 10 Maart 1910, een 
wetsontwerp in de Kamelbescheiden berust, 
op de vereenigingen der agenten van het de
partement van spoorwegen, posterijen en tele
graaf.

Dit wetsontwerp werd neêrgelegd door M. 
Helleputte, toenmaligen minister van spoorwegen, 
en M. De Landsheere, destijds minister van 
rechtwezen

Het ontwerp verviel tengevolge der Kamer
ontbinding.

De beweegredenen voor dit ontwerp luidden 
onder meer : « Herhaalde malen, en namelijk 
bij de bespreking der begrooting voor 1907, 
verklaarde de regeering zich partijgangster van 
het recht van vereeniging der agenten afhan
gende van het departement van spoorwegen, 
in zoover hetzelve vereenigbaar blijft inet de 
noodzakelijkheid van het behoud van orde en 
tucht.

Er is geen land ter wereld waar de ver- 
eenigingsgeest zoo sterk is als in Belgie, en 
wij mogen er gelukkig om wezen

Nopens het recht van staking der Staatsagen
ten werd er gezegd : * He.t feit van staking 
verkrijgt bij de Staatsagenten een bijzonder 
karakter.

« Het land bevindt zich dan voor een beheer, 
dat weigert de zending te vervullen waarvoor 
het werd geschapen, dat niet meer beantwoordt 
aan het vertrouwen door de maatschappij in 
hen gesteld, en dat zich het recht aanmatigt 
zijn wil op te dringen tegenover dezen van 
den Staat, zich aldus plichtig makende aan 
eene wezenlijke machts aanmatiging, en dat, 
om zijn doei te bereiken, niet aarzelt diepe 
stoornis te brengen in de maatschappelijke 
betrekkingen, en zelfs de schorsing te veroor
zaken van het ekonomisch leven der natie.

» Wat zou men zeggen van een soldatentroep 
die bevolen dienst zou weigeren V

» De weerstand zou streng getuchtigd worden. 
De militaire dienst is nochtans aan de soldaten 
opgelegd, terwijl de dienst der spoorwegen 
slechts agenten telt uit eigen wil.

» Er moeten dus tegen de staking maatre
gelen getroffen worden, en dezelve kan slechts 
worden tekeer gegaan door bijzondere tucht- 
bepalingen en straffen.

» Er dient ten slotte -opgemerkt te worden 
dat, van al de werklieden van het land, de 
staking voor de spoorwegwerklieden het minst 
te verrechtvaardigen is

» Het beheer van spoorwegen staat onder 
de onophoudelijke kontrool van het parlement. 
Elk jaar worden de belangen van het perso
neel, bij de bespreking der begrooting, door 
een aantal parlementsleden verdedigd.

» Eiken dag worden honderden brieven, langs

hierarchischen weg £of rechtstreeks tot den 
minister gericht. Deze zelf ontvangt al de 
agenten die zulks verlangen, en de regeering 
>n 0yc reenstt,|Timinë l,iet h et^ m j^ n e^ jt^  ver-

zamenli ke vtrzoekschriften te sturen
» Er is geen werkman die loonsverhooging 

\ erlangt, geen invalied die vermeerdering 
wenscht zijner indemniteit, geen agent die 
verplaatsing wenscht of promotie, of zij vin
den verscheidene volksvertegenwoordigers en 
senators die bereid zijn hen te steunen en 
vooruit te helpen, ’t zij bij den minister, ’t zij 
in het parlement

» Geen werklieden der privaatnijverheid, 
genieten een zoo voordeeligen toestand en, in
dien de staking altijd een gevaarlijk middel 
is, is zij voor de staatsagenten daarbij 'o l-  
komen zonder rut.

» Bijr.a alle landen van Europa, namen maat
regelen tegen de staking der agenten van de 
openbare diensten, zoo in Holland, Frankrijk, 
Spanje, Bulgarie, Engeland, enz.

» Er bestaan zelfs in Groot-Brittarrje straf
maatregelen tegen de personen die, in dienst 
van kompanien gelast met het bezorgen van 
water, gaz of elektriciteit aan de agglomeratie, 
hunne verbintennissen verbreken, wetende of 
redenen hebbende om te veronderstellen dat, 
tengevolge van hunne I ouding die diensten 
geheel, of ten deele zullen onderbroken worden ».

Het M'itsonUerp waarvan sprake luidde ais 
volgt :

Art I De huidige wet is toepasselijk 
aan alle agenten die in een dienst afhangende 
van hef ministerie van spoorwegen, posterijen 
en telegrafen, een bestendigen post bekleeden.

Art. 2 - De vakvereenigingen, gesticht
onder het personeel van het departement ge 
nieten de bur^elijke persoonlijkheid, in de maat. 
en naar de voorwaarden door de huidige wet 
bepaald.

Ar». 3. De vereeniging heeft als uitsluitend 
doel het b< studeeren der kwes'ie die het be- 
ropp aangaan, evenalsjde bescherming der be 
roepsbelangen der leden.
Zij wordt gesticht onder de agenten die in gelijke, 

bestuurlijke posisiets eene gelijkaardige beroeps-’ 
alUie uitoefenen

De overige artikelen handelen over de b i j
zonderheden van organisatie.

Art. 21, luidde ais volgt : Zullen gestraft
worden met de straffen voorzien bij artikel 
236 van het S. W B., de agenten die belem 
mering eullen bebben veroorzaakt in den regel- 
matigen gang van Éden dienst, ’t Zij door 
gezamentlijke schorsing van den arbeid 't Zij 
door alle ander collectieve handelwijzen.

Art. 22 — De artikelen 61, 67, èö, par. 2,
83 van het S W B , alsmede de artikelen 1, 
par. 2 , 3 en 4 der wet van 25 Maart 1891, 
zijn toepasselijk op de feiten voorzien door 
het voorgaand artikel

Op al het > oorgaande zou in de huidige 
omstandigheden wel rers  ernstig mogen worden 
nagedacht.

Lang leven.
Iedereen zoekt zoolang mo^e’ ijk zijn bobijntje 

te laten lorpen. We stellen natuurlijk buiten
zake de gekken en zekere moêgeleefden —  
den dag van heden eilaas ! al te talrijk —  
van welke zoovele verdrinken vooraleer water 
te hebben gezien.

Maar 't is niet voldoende te zoeken of te 
wenschen, en zooveel mogelijk de regels eener 
welbegrepen gezondheidsleer op zijn persoontje 
toe te passen ; de kwestie of men langer of 
korter leven zal, hangt dikwijls af van het 
beroep dat men^kiest.

Het eene beroep is al wat minder gezond 
dan hel andere, en welke voorzorgen men in 

j acht neme, toch ondergaat men onvermijdelijk 
I zekere kwade invloeden aan het beroepeigen.

* *  *  I

Als wij een statistiek nagaan, loopende over 
j de jaren 1900-1902, dan bevinden wij dat op 

I0i>0 arbeiders, tusschen de45 en65 jaar stierven:: 
Landbouwers 10 ; schrijnwerkers en kool- 

mijners 14 ; huisknechten, boekbinders, huide- 
I vetters 15 ; bakkers 16 ; letterzetters, meubel- 
; makers, metsers, slotmakers, schoenmakers, 

maalders 17 : steengroefwerkers, wevers, me 
; laalbewerkers in 't algemeen 18; kleermakers 

1 9 ;  koetsiers en voerlieden 2 0 ; loodgieters en 
schilders 21 ; glasblazers 24 ; gereedschap 

j makers en dokwerkers 25 ; pottenbakkers en 
messenmakers 31 ; hotelbedienden 33 ; vijlma- 
kers 49

We geven van ieder ambacht het volledig 
cijfer, de breuk laten we onverlet.

Op den ouderdom van 55 tot 64 jaar stierven, 
op 1000 werklieden :

Landbouwers 19; huisknechten 25; schrijn
werkers 28 ; schoenmakers 29 ; meubelma
kers, metsers, huidvetters en letterzetters 30 ; 
bakkers 31 ; kleermakers en boekbinders 32 ; 
■Éjfllders 33 ; slotmakers en steengroefwerkers 

loodgieters, schilders, koetsiers 35; me
Tieden 36 : hotel e"dienden 3?';"* wevers en dok- 
weikers 38 : glasblazers 41 ; gereedschapmakers 
42 ; loodbewerkers 43 : messenmakers 46 ;
potbakkers 5 4 ;  vijlmakers 99

* * *
Maar volgende statistiek geeft nog een dui

delijker b<eld van het min of meer ongezonde 
dat een ambacht eigen is.

Ze veronderstelt voor ieder vak 10.000 werk
lieden op 15 jarigen ouderdom ; hoeveel zijn 
daar nog van in leven op 55 jaar. 

Landbouwers 
Schrijnwerkers 
Mijnwerkers 
Huisknechten 
Metsers
Steengroefwerkers 
Wevers
Metaalbewerkers 
Kleermakers 
Dokwerkers 
Glasblazers
Hoeveel, op ieder 10 000 zijn er nog in 

leven op 65 jaar ?
Landbouwers 
Schrijnwerkers 
Huisknechten 
Metsers 
Mij werkers 
Steengroefwerkers 
Kleermakers 
Metaalbewerkers 
Wevers 
Glasblazers 
Dokwerkers

Er schijnt uit te blijken dat sommige stielen 
niet zoo ongezond zijn als men bij opper
vlakkig denken zou gelooven. Zoo bijvoor
beeld, de koolmijners. Die tnaken een tamelijk 
goed figuur : voor die werklieden tot 54 jaar 
komen zij op den derden, en voor die van 
65 jaar zijn op den vijfden rang.

Maar de gezondste stiel is en blijft het 
landbouwbedrijf, ’t Is als rustte er een bijzon
dere zegen des hemels op En toch wordt hij 
niet voldoende gewaardeerd. De aankomende 
johgens willen desnoods worden gelijk wat als 
ze maar aan den boerenstiel ontsnappen.

Is dat niet d w aas?
Dat onze buitenjongens die cijfers der statis

tiek maar eens goed en diep in hunnen geest 
prenten : 6428J landbouwers. op 10 duizend 
bereiken 65 jaar ; slechts 2787 dokwerkers 
brengen het tot dien ouderdom.

Boerenleven dat is pleizant — zegt het 
liedje ; ’t refreintje kan evengoed, wellicht nog 
met meer recht luiden : Boerenleven dat is g e
zond !

8015
7296
7204
7036
69S8
6*71
6707
6679
6444
4524
5907

6428 
5253 
5221 
485U 
461 I 
45! I 
4508 
4211 
4 ’ 01 
3437 
2787

Nieuwe Lasten.
De wereldoorlog is gevoerd om den eeuwig- 

durenden vrede te vestigen en de algemeene 
welvaart te,doen heerschen —  kortom : menjzou 

. het nieuw aardsch Paradijs, waarvan de socialisten 
gedroomd hadden, nog wat sneller inrichten dan 
de socialisten hoopten —  eens dat de oorlog zou 
gedaan zijn.

De oorlog is eindelijk gedaan geraakt, wat 
de wereldvrede betreft, die ziet er maar zieks- 
de ooriogskommêVçirrmmr r a ' r ^ e  
mercantis, de zeeps en allerlei oorlogsdieven.

De andere menschen moeten den broekband 
wat aanspannen, en het staat op geen beteren.

Het Brusselsch blad «La Libre Belgique» zegt 
vernomen te hebben dat vader Theunis, minis
ter van financiën, nog niet toe komt met te 
sparen, en dat hij een nieuwen oproep zal doen 
aan het betalingsvermogen van de brave Belgen.

Hij heeft nog honderd milioentjes per jaar 
tekort en men zal trachten die te persen uit 
de facturen, het zegelrecht en de erfenisrechten.

Het Brusselsch blad doet droefgeestig opmer
ken dat men enkele weken geleden, ookdesuiker, 
de tabak, de autos en de stekjes meer heeft 
doen betalen.

Het voegt erbij dat de Belg wel geerne be
taalt, maar dat hij toch zou willen weten dat 
zijn geld wel besteed wordt en niet verkwist.

Dat is ook onze meening maar.... Wie zal er 
de verkwisters durven aanpakken ?

De Duitsche voorstellen.
0e Duitschers hebben 30 milliard aangeboden.

De eerste 20 milliard tegen 1 Juli 1927 en
5 millard tegen 1 Juli 1927 en de laatste 5 uit- 
betaalbaar tegen 1 Juli 1931 Deze gelden 
zouden samengebracht worden bij middel van 
buitenlandsche leeningen.

De eerste 2 milliard zouden direct tot on- 
derschrijving gesteld worden.

Indien het gebeurde dat op 1 Juli 1927 de 
eerste 20 milliard niet bijeengebracht waren 
moeten zij van af dit oogenbiik eene rente 
geven van 5 p. h. meer 1 p. h. voor amor
tissement.

Deze statistieken hebben betrek op Engelsche 
arbeiders Maar 't is te veronderstellen dat de 
verhonding zoowat dezelfde is voor alle landen.
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De Fransche dagbladen verklaarden vlak af 
de Duitsche voorstellen onaanneembaar, zelfs 
vonden zij ze bespottelijk

Het gemeenzaam antwoord van Frankrijk en 
Belgie aan de Duitsche voorstellen verleden 
week opgemaakt, werden Zondag laatst aan 
de Duitsche gevolgmachtige ministers te Parijs 
en Brussel afgegeven.

Dat antwoord was eené kategorieke weige
ring van de voorstellen der Duitschers te a*m- 
veerden.

Het antwoord van Frankrijk en Belgie zal 
te Berlijn in de Commissie van buitenlandsche 
zaken onderzocht worden. In de politieke middens 
loopt het gerucht als zou de Duitsche Kanse
lier Cuno aftreden en Dr Stresseman zijn 
opvolger zou zijn.

Toen de nota van Belgie en Frankrijk te 
Berlijn bekend gemaakt wierd, bracht zij veel 
ontsteltenis te wege. Verschillige Duitsche 
dagbladen doen harde uitvallen tegen de Fransche 
politiek en bijzonderlijk tegen den Heer Poin
caré. Zij zien in deze handelwijze eene afzon
dering der Politiek van Frankrijk tegenover 
Engeland en Italie die meer tot eene toenade
ring tot Duitschland genegen zijn ; ook wordt 
het gerucht verspreid of zou Italie eene af
zonderlijke nota aan Duitschland laten geworden.

Kroostrijke Gezinnen.
Provinciaal Verbond van West Vlaanderen.

Vergadering der afgevaardigden op O. H. 
Hemelvaart, te Rousselare, in Patria om 2 uur 
namiddag.

Het groot getal aanwezigen en het werkzaam 
deel, dat de afgevaardigden aan de belangrijke 
besprekingen kwamen nemen, bewijzen hoe 
ernstig en krachtdadig de beweging ten voordeele 
der kroostrijke gezinnen doorgevoerdt wordt. 
De gewestelijke verbonden van Brugge, Ghistel, 
Kortrijk, Rousselaere, Thielt, en Veurne waren 
vertegenwoordigd. Yper had zich laten ver
ontschuldigen. Na een hartelijken welkom door 
Senator Allewaert tot de vergadering gericht, 
wordt verslag uitgebracht door den schrijver, 
over de jongste vergadering te Lichtervelde 
M. Depraetere treeft lezing van den brief, in 
naam van het Provinciaal Verbond, aan Z 
Hoogweerdigheid den Bisschop gezonden om 
in gehoor te mogen ontvangen worden. Er 
zou tijdens dat onderhoud gehandeld worden 
over het kostgeld in de colleges en pensionaten ; 
over de gewenschte bezuiniging op het gebruik 
der schoolboeken Tevens zou aan Monseigneur 
het eerevoorzitterschap van het Provinciaal 
verbond aangeboden worden 

Spreker geeft ook lezing van een nieuw 
schrijven aan het syndikaat der Geneesheeren 
gericht den 29 April. Tot nog toe werd daarop 
niet geantwoord. M Reynaert, uit Brugge 
deelt het antwoord mede, door het verbond 
der geneesheeren van zijn arrondissement ge
zonden, op de aanvraag van een gunsttarief 
voor de leden van den bond.

De bespreking welke deze brieven uitlokt, 
leidt tot het besluit d e , \verjp'iiv;t '\Yt? gt'i'iees'- 
heeren voor onze leden den laagsten tarief 
zouden toepassen met 10 O/o vermindern!»-.

De tekst van den oproep, aan de hande
laars in de Provincie te richten, om afslag 
voor fde leden van den bond aan te vragen 
wordt aan de goedkeuring onderworpen. Aan 
de gewestelijke besturen zal onvei wijld eene 
vragenlijst gestuurd worden, betreffend het 
getal brieven, de samenstelling van hun bestuur 
en de reeds toegetreden handelshuizen.

M. De Turck uit Thielt drukt zijne hoop 
uit over eene werking om afslag op het brood 
bij het syndicaat der bakkers en bij de be
sturen der samenwerkende bakkerijen. Op voor
stel van den spreker zal over geheel de provincie 
dezen afslag onmiddelijk bewerkt worden. 
De afgevaardigden zullen den uitslag van hun 
verzoek aan het Sekretariaat te Iseghem zoo
haast mogelijk inzenden.

Kompensatiekassen. De heer Deleye uit In- 
gelmunster heeft een merkweerdige studie ge
maakt over dit vraagstuk. Na de billijkheid, 
de noodwendigheid en de voordeelen op econo
misch, sociaal en moreel gebied van de familie- 
vergoedingdoorstevige bewijsvoering vastgesteld 
te hebben, handelt de spreker over hare prac- 
tische uitvoering. Het stelsel dat hij voorhoudt, 
zou in hoofdzaak vergoeding verze eren aan 
iedereen, welke zijn stand of beroep weze, tenzij 
zijn inkomen volgens de belastingsbrieven bere
kend, reeds voldoende zou zijn. De vergoedings- 
kas zou bevoorraad wezen door verplichte stor
tingen van alle schatplichtigen eveneens op liet 
bedrag van bedrijfs- en supertaks te berekenen. 
Deze inrichting zou bestuurd worden door een 
vrij organisme onder het toezicht van den Staat. 
Spreker betreurt deze opvatting niet door voldoen
de cijfers te kunnen toelichten. Ten slotte geeft 
hij lezing van een ontwerp van uitvoerin^sre- 
glément. De heer voorzitter wenscht M. Deleye 
geluk met die puike uiteenzetting. De verga
dering is het eens om dit stelsel als een ideaal 
te beschouwen, waarnaar alle werkirg dient 
gericht. Een beknopte inhoud zal overgemaakt 
worden aan de commissie bij het Ministerie van 
Justicie alsook aan E. P. Fallon. Intussciien 
echter, is het van belang de stichting van eene 
compensatiekas voor West-Vlaanderen tot stand 
te brengen M. Debusschere uit Rousselare was 
zoo welwillend op deze vergadering te komen 
uitleg geven over het ontstaan en de werking 
van de compensatiekas ingericht door het na
tionaal verbond der aannemers in de bouwnijver
heid. Tot verklaring volgen hier eenige cijfers 
nopens het bedrag der vergoedingen. 

Driemaandelijksch wordt er uitbetaald :
Voor 1 kind, 30 fr ; voor 2 , 60 fr ; voor 3 

108 fr. voor 4 156 fr., voor ieder kind daarbo
ven 48 fr.

De patroon, bij het verbond aangesloïen, be
taalt aan de kas 2 0/0 op het geheele loonsbedrag. 
De kas hoopt van af toekomend jaar in staat 
te zijn geboortepremiën te kunnen verleenen. 
De compensatiekassen in het land werken af
zonderlijk doch zijn door eene iniddenkas ter 
herverzekering aangesloten. De vergoedingen 
komen rechtstreeks uit Brussel, met vermelding 
van den patroon, op het adres der moeder, f »e

geachte spreker vindt het werk der compensa
tiekassen uitmuntend om de hulp erdoor verleend 
en het doorzicht dat er in neerligt. Hij drukt 
den wensch uit dat zulke kassen door de openba
re besturen zouden ondersteund en aangemoedigJ 
worden.

De heer schepen Van Coillie uit Rousselare 
is van meening dat bij de aannemers in de 
verwoeste gewesten de aansluiting bij de com
pensatiekassen door ons verbond zou dieneii 
voorgestaan De steden Luik en Antwerpen 
hebben de statuten der bouwnijverheid overge
nomen. Met-M. Van Coillie gaat de vergadering 
akkoord om in den schoot van ons provinciaal 

I verbond eene compensatiekas tot stand te zien
I  brengen. Te dien einde besluit men in den korst
I  mogelijken tijd eene algemeene vergadering te 

beleggen, waartoe zouden uitgenoodigd worden : 
afgevaardigden van het provinciaal bestuur ; 
van de gemeentebesturen, van neutrale inrichtin
gen (gasgestichten, banken, enz.) Op die verga
dering wenscht men den Heer Joris Heyman 
het woord te hooren voeren.

De heer Allewaert bedankt de aanwezigen,
inzonder de heeren Deleye en Debusschere en 
heft de vergadering te 5 uur.

De Schrijvers, De Voorzitter,
A. Decock, en E Allewaert, Senator.
H. Depraetere.

Gezondheidsleer der Eetmalen.
De maaltijden moeten op vaste uren genomen 

worden. Nieuw voedsel in de maag brengen, 
als de vorige maaltijd nog niet geheel verteerd 
is, stoort de spijsvertering zeer.

De gewoonte van tusschen de maaitijden te 
eten, bederft de maag ; en deze is een dwin
geland, wier grillen op onze gemoedstemming 
stellig terugwerken.

Te veel drank verdunt de verteringsappen en 
verzwakt zoo hunne werking Te heet of te koud 
eten of drinken, moet ook vermeden worden.

Nuchter uitgaaii is onvoorzichtig, vooral wan
neer eenige besmetting heerschend is. Het avond
maal moet licht zijn, en genomen worden 
minstens drie uren voor men slapen gaat Eene 
bezwaarde maag geeft een onrustigen slaap, zeer 
dikwijls door benauwde droomen gestoord.

Men vermijde onder het eten te lezen, of 
aanstonds na het maal zich veel beweging te 
geven, hoofdwerk aan te vangen, of zich bloot 
te stellen aan groote hitte, of koude, of hevige 
aandoeningen

Opgeruimd zijn onder de maaltijden is hoogst 
wenschel'jk ; men trachtte alle zwarigheden en 
kommer voor eenige oogenblikken te vergeten.

De maaltijd brengt verpoozing en huiselijkheid 
tusschen den arbeid ; eene goede huisvrouw zal 
die stonden zooveel mogelijk veraangenamen. 
Zij zal, hoe gering het eten ook zij, toch het 
maal met zorg toebereiden en opdienen met orde 
en netheid, en door voorkomendheid en hartelijke 
vriendelijkheid, recht gezellig weten te maken.

De vader, die hongerig en moede van den 
zwaren arbeid t’ huis komt, en op ’t uur weêr

m t  e? e n r ?e ° w a c h ten’,’ 'iw a a r -
door hij met recht ongeduldig en ontevreden 
wordt ; de spijzen worden dan, zoo goed en 
kwaad het gaat, toebereid en haastig genuttigd, 
onder wederzijdsche klachten en verwijten Die 
huislijke twisten brengen alzoo dikwijls rie 
werklieden, in de herbergende rust en het welzijn 
te zoeken, die zij t’huis niet vinden.

Gezond en degelijk voedsel in voldoende mate ; 
stiptheid, matigheid en opgeruimdheid ; ziedaar 
dus in korte woorden de gezondheidsleer der 
maaltijden.

BURGERSBELAN GEN
Eene Bakkerij Tentoonstelling te Br ssel. Op
13-21 Mei wordt te Brussel eene Bakkerij-ten- 
toonstelling gehouden onder de hooge bescher
ming van de Belgische Regeering

Ziehier het program van de tentoonstelling : 
Zondag 13 Mei,om lOuur ’smorgends, plechtige 

opening van de Tentoonstelling onder het voor
zitterschap van den heer Moeyersoen, minister 
van Nijverheid en Arbeid. Om 12 uur, aanstelling 
van de Jury ; om 6 uur feestmaal der Expo
santen.

Maandag 14 Mei, om 10 uur, Wedstrijd 
van peperkoek ; om 2 uur, wedstrijd van spe
culaas ; om 4 uur, wedstrijd van amandelbrood.

Dinsdag 15 mei, om 10 uur ’s morgens, groote 
broodwedstrijden, wedstrijd van gewoon wit 
brood. Groote Prijs : Beker De Beuckelaer en 
duizend frank in geld. Vele andere eereprijzen 
Wedstrijd van galettebrood. Groote Prijs: Beker 
van de « Brusselsche Maalderij » en duizend 
frank in geld Vele andere eereprijzen

Woensdag .16 mei, om 10 uur ’s morgens, ; 
wedstrijd van Hollandsche beschuit ; om 2 uur, | 
wedstrijd van mastellen; om 11 uur, opening 
van het Congres der bakkerij ; om 1 uur, lunch, 
de Congresleden aangeboden. Om 2 u ur,;alge- 
meene vergadering van het Congres.

Donderdag 17 mei, om 10 uur ’s morgens, 
wedstrijd van koekebrood ; om 2 uur ’s namid
dags wedstrijd van pistolets.

Zaterdag 19 mei, om 10 uur ’s morgens, le
zing van de lijst der beiironingen

Zondag 20 mei, bezoek der scholen van Brus
sel en voorsteden.

Maandag 21 Mei, sluiting der tentoons'elling 
Van 4 tot 6 uur, concert ter eere der deelnemers; 
om 6 uur, banket en prijsuitreiking.

Over eenige dagen hield de maatschappij 
van « Burgersbelangen » van Kortrijk hare al
gemeene vergadering. In die vergadering wierd 
de leden rekenschap gegeven der Spaar- en 
Leenkas, over het eerste volle bedrijfsjaar 

; eindigende 31 December 1922. Meer dan 300 
leden uit het arrondissement waren opgekomen 

! Eenige cijfers uit het verslag zullen klaar doen 
zien hoe deze maatschappij vooruitgaat.

Het zakencijfer bedraagd omtrent de 16 mil
joen. Het kapitaal bedroeg op 1 Januari 1922 
37.500 fr. ; op 31 December 178.000 fr. het 
zij meer dan 4. maal verdubbeld in den loop 
van ’t jaar.

Het getal aandeelhouders dat op 1 Januari 
1922 het aantal van 44 bedroeg, was op 3 i

, December tot 571 gestegen was. De netto winsten 
van het jaar bedragen 13,198 49 fr. De aan-
aandeelhouders ontving 8 0/0

De H. Bloedprocessie te Brugge.
Zaterdag reeds waren er vele vreemdelingen 

toegekomen in de schoone stad van Brugge. 
Zondag en bijzonderlijk Maandag stroomde het 
volk toe. Treins, trams, autos, velos, enz. bracht 
eene ontelbare menigte naar Brugge. Duizende 
menschen doorliepen de straten, elk zoekende om 
eene geschikte plaats te vinden alwaar de H. 
Bloedprocessie zou voorbijgaan.

Dank aan de genomene maatregelen der plaatse- 
I  lijke politie, hebben al deze die gekomen waren 

wel de processie kunnen zien. Het weder dat 
dreigde ongunstig te zijn, heeft toch wel zijn 
beste gedaan, zoodanig dat gansch die schoone 
stoet in de meeste orde de straten der stad heeft 
kunnen dóórtrekken.

Een zeer pijnlijk auto ongeval heeft deze schoone 
feest komen storen. M. Eug. Gheysens 'zoon van 
M. Em Gheysens) die nu te Kortrijk woont, was 
met zijne kinderen per auto naar Brugge gereden. 
Daar er zeer veel volk was in de straten, moest 
hij zijn auto stoppen aan den ingang der Wolf- 

i hangstraat. Hij stapte af, maar zijn zoontje van 
13 jaren had het ongelukkig gedacht de bewe
ging van den auto in gang te zetten, en dit 
met zulk geweldig gevolg dat de auto dwars 
door de toeschouwers tegenover den overkant 
der straat op een huis botste. Talrijke personen 
werden gekwetst waaronder een vrouw die in 
zeer ergen toestand verkeert.

Sluwe gauwdieven te Brussel.
Een wisselagent ontlast van 125 000 frs.

Een wisselagent van Quiévrain, M. Bourne
ville. was Maandag morgend naar Brussel g e 
komen en had in de Nationale Bank een check 
van 125,000 fr. opyestreken Hij borg die som 
in een bruin lederen servet en verliet de bank 
rond 10 ure. In de Bergstraat ging hij in een 
pasteiwinkel ontbijten en hij plaatste voor zich,

1 op de tafel, de servet met den bundel bank
noten.

Tcrwiil de man aan het eten was, kwamen 
twee heeren binnen die aan den toog een 
taartje opsmulden. Een der heeren deed den

i wisselagent opmerken, dat iemand op zijne
o v e ra s  gespuwd had waarop zijn gezel M. 
Bourneville hielp de overjas uit te trekken en 
de vlek te doen verdwijnen.

Intussciien had de eerste zich neergezet aan 
de tafel van den wisselagent, maar alopeens 
stond hij recht, zeggend dat het stikkend was 
in die plaats, en begaf zich op de straat. De 
tweede drukte M. Bourneville de hand en 
volgde de andere op den voet Nauwelijks
waren zij weg, of de wisselagent bemerkte 
dat zijn servet vervangen was door een andere 

Die heeren zijn gemist ! dacht M. Bour
neville en ging zien in de straat. De twee 
heeren waren verdwenen. De wisselagent 
had nog geen kwade vermoedens. Hij opende 
de achtergelaten servet met de hoop erin pa
pieren aan te treffen, die hem zouden toelaten
hpii tpriu» te vinden. Maar de servet bevatte 
slecnts inpakpapier en ivv. bourneviiie oegreep
dat hij het slachtoffer geworden w as van 
twee gauwdieven. Deze moeten hem gevolgd 
hebben van in de Nationale Bank waar zij 
hem de groote som zagen in ontvangst nemen, 
en waarschijnlijk is het een hunner geweest 
die zelf op de overjas van den wisselagent 
gespuwd had. De twee servetten waren onge
veer van dezelfde kleur en grootte.

De wisselagent heeft zijn beklag gedaan 
bij de policie, die de schelmen ieverig opspoort.

Na vier jaar ontwaakt. —  Een Amerikaansch 
soldaat, welke den oorlog had medegemaakt, 
werd, gevaarlijk gekwetst, terug naar zijn land 
gebracht.

Henri B. Dison had eene schedelbreuk opge- 
loopen Na eene gelukte operatie bleef hij noch
tans in een slapenden toestand verkeeren Sedert 
54 maanden lag hij op zijn bed in het hospi
taal en zijn toestand was onveranderd gebleven. 
Eenige dagen geleden nu kwam hij, tot een
ieders verwondering, rechtzitten in zijn bed. Hij 
vroeg hoever het stond met den oorlog, welke 
vorderingen er gemaakt werden enz. Hij was 
zeer verwonderd als er gesproken werd over 
zijn slaap van vier jaren. De eetlust komt te
rug en de geneesheeren denken dat de man 
genezen zal.

Onze handel met Zuid Amerika. —  In het ver
slag van den heer Forthomme over de begrooting 
van Buitenlandsche Zaken, vinden w e juiste 
gegevens betreffende onze handelsbetrekkingen 
met Zuid-Amerika. De uitvoer van Belgie naar 
Zuid-Amerika bedroeg in 1921 180 337 ton, heb
bende een waarde van 207,862,000 fr. In 1919 
bedroeg dezelfde uitvoer slechts 21,921 ton voor 
een waarde van 17,119,000 fr. De Belgische in
voer uit Zuid-Amerika wasechter veel belangrijker 
Het bedroeg in 1921 een miljoen 113,837 ton 
voor een waarde 1,159,177,000 fr.

In 1919 voerden wij uit Zuid-Amerika in 
233,578 ton voor een waarde van 344,45,000 lr.

Vooral met Argentinie zijn onze handelsbetrek- 
kinhen zeer belangrijk.

Belgische arbeiders in Ncord-Frankrijk. —
42,389 belgische arbeiders gaan regelmatig naar 
’(noorden van Frankrijk werken. 30,620 w erk
lieden verplaatsen zich dagelijks en 11,760 w e
kelijks.

Het kleinste le^er van Europa. —  Het Groot 
hertogdom Luxemburg zal volgens het « Journa' 
d’ Esch » zijn leger reorganiseeren Maar Europa 
behoeft zich niet bedreigd te gevoelen, want 
hoewelde strijdkrachtenin Luxemburg verdubbeld 
zullen worden, zal het geheele leger slechts 
bestaan uit 500 man, allen vrijwilligers.

Toen onlangs het kindje der Groothertogin 
geboren werd, moesten de saluutschoten worden 
gelost uit kanonnen, welke van Frankrijk geleend 
waren

Brand te Ingelmunster. Verleden Zaterdag om
8 ure ’s avonds is er brand ontstaan te Ingel- 
munster in een werkmanswoning nabij de Roo- 
zestraat Daar het huis met stroo gedekt was, 
kon men met moeite eenige meubelen redden 
Alles is ten gronde afgebrand vooraleer de 
pompierster plaats waren. De oorzaak van brand 
is toe te schrijven aan kinderen die met vuur 
speelden

—  Dijnsdag rond 8 ure ’s avonds begon het 
te bliksemen, een ongeweerte barste los boven 
de stad, het regende fel, en de bliksem door
kliefde de lucht. De donder is gevallen op de 
St. Hiloniuskerk, en heeft enkel schade toe
gebracht aan de electriek toestellen der verlieh, 
ting, er is weinig schade.

Pootziekte bij de hoenders,
De gezondheid der hoenders hangt ten groo

ten deele af van de goede inrichting van hun 
hok en verder van de geschiktheid der plaats, 
waar zij zich in open lucht bewegen.

Sommige lieden denken dat het voldoende 
is dat de hoenders buiten loopen en peinzen 
nooit op het gevaar dat aldaar zoowel als 
in het hok, het pluimgedierte kan afwachten.

Hoe dikwijls zien wij de hoenders niet
loopen in koude slijk en modder, in alle slag
van nate vuiligheid.

Weet men wel dat deze modderpoelen ver
giftige middens zijn, waar de kiekens niet
zelden wreede pootziekten opdoen P

Vele hoenders lijden aan schurft in de pooten 
en de menschen schijnen het niet op te merken, 
Een kieken is door schurft aangedaan, wanneer 
de huid van zijn pooten grijs uitslaat, zwelt 
en hobbelig wordt, en dat de vogel zich 
gedurig pikt.

Schurft doet het pluimgedierte veel lijden 
en heeft een nadeeligen invloed op het leggen 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door eene mijt, 
die zich aan het oog vertoont onder den vorm 
van een klein wit stipje. Deze parasiet boort 
spoedig een gaatje in de huid en begint daar 
met het maken van kleine gangetjes aan de 
oppervlakte Zij legt 20 tot 26 eitjes, die 
spoedig uitkomen. De huid, zegden wij, slaat 
uit, en wordt langzaam bloederig

De ziekte gaat gemakkelijk van ’t eene hoen 
naar ’t andere over, vooral in de hokken. Het 
is dan klaar als pompewater dat men die 
plaatsen moet zuiver houden en, vermits het 
pootziekten geldt, is het noodzakelijk de stok
ken regelmatig af te kuischen en te wassclien 
met heet water.

Is een kieken van schurft in de pooten 
aangedaan, dan wassche men vooreerst zijn 
pooten met vet zeepsop en, na afdroging, 
smere men die in, met een mengsel van 1 deel 
karwijolie op 4 deelen vaseline of 5 deelen 
résinusolie, ofwel 1 deel petrol en 3 deelen 
lijnzaadolie. En dit doet men om de veertien 
dagen.

Wij kunnen er niet genoeg op aandringen 
dat de stokken waarop de hoenders hun ruste 
nemen, eerder plat met afgeronde zijden, moeten 
zijn, dan wel rond, en zelfs nog al breed, 
zoodat de pooten er goeden steun op vinden 
en dat de teenen vrij zijn en zich rond den 
stok niet moeten winden om greep te houden. 
Ronde stokken klein van omvang en soms op 
den hoop toe nog glad, zijn een letterlijke 
martelie voor de hoenders.

Die wil voordeel trekken uit zijn kiekens 
moet er zijn werk van maken om ze goed 
te bezorgen : ze voeden zooals het behoort 
en hun hok degelijk inrichten.

ST A D SN IEU W S .
Katholieke Burgersbond

De leden van den bond die begeeren M. Gilol 
te raadplegen, ’t zij schriftelijk of mondelings, 
worden vriendelijk verzocht zich te wenden 
bij den Heer Amand Vanden Berghe, Voorzitter 
van den Katholieken Burgersbond, of bij de 
Heeren Camiel Bourgeois en C. Sintobin, de 
Pelichystraat, Schrijvers van den Bond.

Markt van Iseghem. —  12 Mei
Boter 11.00
Eieren

IN H U LD IG IN G  D ER  VLAG
VAN' HET

Kristen Werkers verbond
van Iseghem.

Verleden Zondag had de inhuldiging plaats 
van de Vlag van ’t Kristen Werkersverbond. 
In stoet trokken onze kristene werklieden- 
organisatien ter kerk alwaar het vaandel ge
wijd werd voor de Hoogmis

Na het Evangelie beklom Pater Valerius 
Claes, Capucien den predikstoel. In eene schoone 
sierlijke taal legde hij de beteekenis van het 
feest voor. De arbeiders moeten in deze tijden 
van genotzucht en overboord werpen der gods- 
dlenstprinciepen christen zijn, en zich christenen 
tconen overal, in persoonlijk leven, burgerlijk 
leven, op het werk, in de politiek, enz.
Na de kerkelijke plechtigheden begaven zich 
de kristene werklieden naar het Gildenhuis 
alwaar heer Senator Emile Allewaert eene aan
spraak deed Hij had het over de inrichting 
en het ontstaan derj kristene volksorganisatien 
en herinnerde aan den strijd die zij te door
staan gehad hebben bij den beginne.

Spreker bracht ook hulde aan heer Henri 
Henri D ’Artois, bestuurder der Coöperatieve 
« Ons Eigen Brood » en Eerw Heeren Proosten 
die in den loop der tijden het hunne bijdroegen 
om de organisatien te doen bloeien.

In name van ’t Werkersverbond wierd aan 
den heer D ’Artois eene prachtige schouwgarni- 
tuur aangeboden, en van wege de afdeelng der 
turnsters een prachtig borstbeeld van Jeanne 
d’Arc. Diep getroffen over deze blijken van 
genegenheid en hulde dankte heer d ’Artois in 
gemoedelijke woorden, en beloofd voort te 
werken meer dan ooit tot den vooruitgang en 
bloei der Gilde.

In den namiddag rond 2 ure vormde zich 
de stoet op ’t Statieplein. De verschillige treins 
uit de richting van Rousselare en Kortrijk 
brachten tal van Maatschappijen en Gilden 
naar Iseghem, evenals auto’s en velos die in 
groot getal van alle kanten naar ’t statie
plein afkwamen.

H erw as rond 3 ure toen de stoet aanzette 
en door de bijzonderste straten der stad voor
bijtrok.

38 gemeenten der provincie namen er deel 
aan, waaronder 11 turnclubs, 9 muziekmaat
schappijen, verschillige velo-clubs, enz



In het Gildenhuis gekomen deed heer Se
nator Allewaert een welgepaste aanspraak waar
in hij een gemoedelijke welkomgroet deed aan 
Pater Rutten, EE HH. Logghe, Destrooper, 
Dewitte en ook in ’t bijzonder aan onzen 
achtbare en verdienstvolle edele Familie 
Gilles de Pelichy die meer of gelijk wien 
gewrocht hebben tot welzijn van den min
deren, en tot vooruitgang van handel en [nij
verheid in onze streke.

Daarna nam beurtelings E. H. Dewitte, ge
wezen onderpastor en Proost der Gilde het 
woord en E. P. Rutten.

E. H. Logghe. in naam van Monseigneur 
de Bisschop van Brugge bracht hulde aan de 
sociale werken van . Iseghem.

E. H. Spruytte, bestuurder der sociale werken 
van Iseghem. dankte al de deelnemers van 
den stoet.

Verders verliep het feest in de Coöperatieve 
« Ons Eigen Brood » waar volksvertegenwoordi
ger Degrève sprak over den groei en den 
bloei der Coöperatieve die in 1922 honderd en 
twintig duizend franks voordeelen gaf aan hare 
leden en,, een zakencijfer van 1 .200.00 ) fr. deed.

Vervolgens had een prachtig turnfeest plaats 
opgelüisterd door de Harmonie der Gilde.

Het feest eindigde in de beste [stemming en 
voldoening van al de aanwezigen.

Burgerstand -  Iseghem
G E B O O R T E N  :

Remi Ghekiere, zv. Henri en Maria Dejqnghe, 
Rousselarestraat 239. — Cecile Gryspeert, dv.
Louis en Julia Hochepied, Rousselarestraat, 35.

Cecilia D’hondt, dv. Jules en Maria Vande- 
putte, Krekelstraat, 35. —  André Vandenberghe, 
zv. Camille en Alida Verbeke, Krekelstr. 323
—  Blanche Dewulf, dv Leon en Coleta Van-
mellaerts, Krekelstraat 109 —  Marie Roelens,
dv. Florent en Barbara Lapeire, Rousselarestr.
—  Rafaël Deboosere, zv. Michel en Florina 
Geerne, Kortrijkstraat, 145 —  Anaïse Maege, 
dv. Maurice en Ivonne Vanacker, Rousselarestr. 
31. —  Maria Cornillie, dv. Alberic en Emma 
Verhelst, Gentstr 97

ST E R F G E V A L L E N  :
Marie Vryghem, huish 68 j. echt. Louis 

Kesteloot. —  Silvia Bostoen, huish 46 j. echt 
Augustin Berlamont Leonie Verhamme, huish 
41 j. wed Valère Huysentruyt

H U W  ELI!K EN  :
Amand D’Eere, borstelm. 49 j. en Irma Vuyl- 

steke, breister, 39 j.

TEN  BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM
te verkrijgen

■ ■ RABBONI ■ ■ _
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

verschillige afleveringen is verschenen en is 
bijzonder geschikt voor Jonge Dochters °n 
Religieuzen Schoone gerievige handboekjes in 
percaline verbonden.

RABBONI is een der beste en aangenaamste 
geschenken die men aan een Religieuse geven 
kan Prijs 3 50 fr. per boekdeel.

Groote keus van Mis en Vesperboeken en 
allerhande kerkboeken.

STAD IS E G H E M .

Kermisfeest op de Parochie van 't H. Hert

J AAR LIJ KSCHË PR 1JSKAMP 
in de

O verdekte B olletra
op K0EKE ZONDAG 27 Mei 1923 

ter Herberg “ De Nieuwe -Drie Koningen „
Roeselarestraat, Iseghem

bij Wed. IVO D E B LA U W E -D E C O U T E R E

100 Fr. Prijzen Fr. 100
Verdeeld als volgt 

Eerste prijs 40 fr. —  Tweede prijs 30 fr. 
Derde prijs 20 fr —  Vierde prijs 10 fr.

de
A L G E M E E N E  S C H IK K IN G E N

1. Inschrijving van 2 tot 3 ure in bovengemel' 
herberg. Onmiddelijk daarna begint de loting.

2 . Ieder peleton 'bestaat uit 4 man die voor 
inleg 5 fr. betalen.

3. De partijen worden aan 10 punten uitgespeeld.
4 Ingeval een man ontbreekt wordt er 5 minuten

op deze gewacht, verders mag men met 3 man 
spelen-
5- Alle geschillen zullen door de commissie 011- 
wederroepelijk beslist worden.

D E  C O M M IS S IE :

Cyr. Delaey, Alfons Maertens, Emile Schelpe, 
Louis Vansïeenkiste, Michel Deblauwe.

Haarkappersbond - Iseghem
NIEUWEN TARIEF 

— te rekenen van 15 Mei 1923. — 
BARB IERS COIFFEURS

Scheeren 0,40 fr. Scheeren 0,50 fr-

Haarsnijden 0,75 fr. Haarsnijden 1,00 fr.

Zelfscheerder 1,00 fr. Zelfscheerder 1,25 fr
Ten huize bediening wordt dubbal bsrokand

S ’avonds sluit men om s ure en den Zater
dag om 9 ure.

Te koop een klein BED zonder resscrtbak.
—  Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Te koop voor 30 frank.

Men vraagt SCHRIJNW ERKERS bij Joseph 
MARTIN-VANDENBERGHE, Steenputje, 37, 
Iseghem.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
W ERKB00RDERS.

Gevraagd bij Leon DRIESSENS, Melkmarkt- 
straat, 5, in stad, GOEDE SCHOENMAKERS voor 
houten talons, om op de winkel te werken.

GOEDE M EU BELM A K ERS”
worden gevraagd in ’t BINNENHUIS, N. V., 
Statielaan te ROESELAERE, met woning ter 
plaats, in nieuwe goede huizen, met ieder een 
afzonderlijk werkwinkel voor t’huis te werken, 
afhangende van het fabriek.

GEVRAAGD bij HENRI O O S T E R L Y N C K , 
Hondekensmolen, Iseghem, 2 GOEDE B00RD ERS  
en een KL0SSEZAGER. Goed loon

Het ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genees 
middel tegen alle ziekte van het pluimge- 
nierte bekend staat zal voortaan enkel naar den 
daam van den uitvinder : IDEAAL K IEKENPOE
DER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. - 
per post 3 25 fr.) Onnoodig op den steeds groeien; 
zen bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
dal het ondervinden. Te bekomen in de Apotheek : 
Calliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

Aanloop m OorlopcMo
aan den prijs van 1914 

----------- en op Komptante betaling -----------

G E L D L E E  N IN G E N
zonder Hypotheek aan Eigenaars 

Gustaf RAM0N, Handelsagent
M O O R S E E L E  ibij Kortrijk).

Gevraagd Bekwame Schoensnijder
bij €h .-LouK- Vt\:\’ ! )t:CASTEE1.1 :, 
Kortrijkstraat, 143.

Meimaand.
Bedevaarders naar O.L. V. van Dadizeele

Wendt U voor alle verbruik tot het oud 
gekend huis

We Bostyn & Kinders
vroeger bakkerij en winkel en hebbende thans 
voor uithangbord :

VLAAM SCH KOFFIEH U IS

(gelegen recht over ’t park van ’t kasteel) 

Inrichting bezonder geschikt voor Scholen, 
Pensionaten, Jongelingskringen, Congregatiën, 
Bonden, enz.

RADIO CONCERTEN. Dagelijks van af 6 ure 
namiddag ; Zondagen van af 3 ure namiddag.

T E  BEKO M EN BIJ

Alberic DECLERCQ-CALLENS
Krekelstraat, ISEGHEM

B R O E D M A C H I E N E N
en

K W E E K M A C H I E N E N
het volmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden.

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te BRO ED EN . 

Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie

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

S P I E G E L R U I T E N  E N  G E B I S E A U T E E R D E  S P I E G E L S

Onderneming van 6 L A S  en SCHILDERWERKEN  
voor HUIZEN KERKEN en KLOOSTERS

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

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

j mijn stiel betreft.

SPOED IGE BEDIENING. — TER TROUW E GEDIEND.

Hais R. Devol der- Verschaeve
Sc tjilde p n A a  f) t)e nrçe p

- -- D E  P É L I C H V S T R A A T ,  - 1 8 ,  I S i i G H E M .  — —

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BENOODIGHEDEN VOOR 

„ ___ DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

Vernis voor Koperwerk en wit metaal

V E R K O O P V A N  T O I L E  E N  B E H A N G P A P I E R
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

Allerhande afsluitingen uit lattestoors in hout en staal
T oep ass in g  der  la a ts te  n ie u w ig h e d e n  

op g e g a lv a n is e e r d e  haken 
Beste S te ls e l

Z 0 N N E S T 0 0 R S en GRO EN E  S T 0 0 R S

W IN K ELTEN TEN , ZEILDOEKEN
l sts kwaliteit in alle kleuren.

Herstellingen worden door ons 

ten spoedigste afgemaakt

C O N C U R E N C I E  O N M O G E L I J K
d o o r  ons e ig e n  fa b r ik aat

LBT goed op Gebroeders D ER YCK ER E
HET ADRES

Depothouders der Z0NNEST00RS en WINKELTENTEN 
H  A N D B O O G S T R A A T ,  K O R T R I J K

BIJZONDERE PRIJZEN VO OR M EESTER S EN ONDERNEM ERS.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS C R É D I T  F O N C I E R  D’ f l f i V E R S
Voorheen : Bank G. DE LA ERE  & G° Naamlooze Maatschappij 

Fr. 1 0  M IL L IO E N  K APITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE. —  Tei. u °  i en 250 .

A G EN T SC H A PP E N

H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 . 0 00

ISEGHEM.

YPER,

KOMEN,

STADEN,

ARDOYE,

MEULEBEKE,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel. No 6 

Tel. No 98 

Tel. No 68 

Tel. No 21 

Tel. No 28 

Tel. No 115 

Tel. No 30626

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

6. Spaarkas: Vrij van alle lasten en taksen 
1" op zicht 3.80 °/'
2° op termijn van een jaar 4.00°/'
Langer termijn volgens overeenkomst.

VERHURING! van B R A N D K A S T E N  (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

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

A. B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  B an k lo o n  :
1° op zicht 3 50 ' jo
2n op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %  
3 op  driemaandelijksche rekeningen 4.00 ■/„

3 op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 <>/0 

4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

A A N K O O P  en V E K K O O P  van Fraascb, Engelscb ea Ameriüanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij den P laa tse lijk en  Beheerraad

B e s t u u r d e r  : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem
L eden : Paul  S C H O T T E  N o ta r i s ,  In ge lmunster ,  

Jozef  S P I N C E W I A I L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m b e k e ,  
E u g èn e  VERHANIiVJE dokter  in g e n e e s k u n d e  Iseghem.

BIJHUIZEN uit WEST VLAANDEREN : Ar Joye ; Bavichove ; Brugge;  Cuerne ; Deerlijk ; Dessel- 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; Iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere; Thielt ; Waereghem ; Wevelghem.



H U IS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Mark t ,  I S E G H K M .

ALLEEN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
I.D.B Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

C0RSET5

BRUXELLES

Per Occasie te Koop BUIZESTOVE met oven

Verdere inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Gevraagd te koopen WERKMANSHUIS Aanbod

te doeu Kousselarestraat, 10, Iseghem.

h ¥3.3 gen jijds waraa rheuiuaOgfe 
en Li , ,3 qIö hi\ töüuörsïag verd̂ ensü

'  Ö  '

HUIS VAN VE R TR O U W E N

Jos. VanlandegtieiD-Betiaegtie
Groote Markt ,  2 1 ,  I S E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden v o t  
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedart ikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H, D. 15 

Bijzondere prijzen voor voortver oopers.

De lieer Leo Dehousse, schrijft :
« Ik leed aan rheumatische pijnen in de schouders. Ik had ook on

draaglijke rugpijnen, alsof men mij de lenden niet g’asscherven 
doorkerfd had. Xa gedurende 14 dagen van uwe pillen gebruikt (e 
hebben, hield mijn lijden als bij I»overslag op.

Ik ben zoo tevreden van deze verschrikkelijke kwalen verlost te zÿn. 
dat ik u de toelating geef van mijn schrijven gebruik te maken gelijk 
gij wilt en ik zend u mijne foto.

Ik houd er nochtans aan u te zeggen dat ik overal gekend ben in 
o.i/.e goede stede Luik en ik beschouw liet' als mijn plicht uw pillen 
aan te bevelen bij personen die klagen over rheumatiek.

Aanvaard, Mijnheer, met mijn dank, de verzekering van mijn 
hoogachting. » 8D, Jonfossestraat, Luik.

Duizenden meiisclieu hebben nierkwalen en weten liet niet. Rheu
matic):, steen, graveel, blaasontsteking, lumbago en andere nierziek
ten, waarover men gewoonlijk klaagt, worden voorafgegaan door 
verschijnselen als pijn in de gewrichten, stijfte in verschillende deeien 
van het lichaam, slechte smaak in den mond, afmatting en gevoe
ligheid.

Zorg er voor de nieren en de blaas regelmatig te doen werken met 
enkele dosissen pillen I>e Witt te nemen.

!nt'ie;t gij cnnik'ttelijls uifstfgen tviit helihen, neemt

Opening der Nieuwen W inke l 

van IJZ E R E N W A R E N

GUSTAF LECLUYSE
R O U S S E L A R E S T R A A T  125 

(recht op de Ameyestraat) 

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

V e r k o o p  van a l l e  s l a c h  van I J z e r e n w a r e n
voor

Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen Vijlen —  Snijalaam

ook te bekomen

Alle s l a c h  van K e u k e n -  en M e n a g e g e r i e f  
Potten. Pannen in émail e, enz.

Genadige prijzen —  Trouwe bediening.

Florent Devos-DejopGklieere
Huurhouder en Voerman 

S t a t i e p l a a t s ,  28 ,  I S E G H E M
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtuigen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz

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

De Beste Remedie in de W< vc

Rugpijn,
Yen» o e id h e id ,

; . -este v o rm en  vsn

art doe oir <r

Rheumatiek, Blaasontsteking,
Heup Jicht, Steen in de Elp.as,

enden Jicht,  Graveel,
•Zwakke Rug, Jicht, Blaas A

De pillen I)e Witt zi.ii te koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den prijs vau 5 -frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote flesch, 
w elke 2 1/2 maal den iuhoud der kleine bevat.

Wanneer gij: eenige moeilijkheden hebt om tl de echte pillen De 
\\ itt aan te sclyffi ;>, zend rechtstreeks het bidrag uwer he.-te ling, 
vermeerderd met 05 centiemen voor verzending:!-kosten aan E. C 
De Wïtt & C". ruc c!o la GIacicre, 22. to Brur.sc*. <-n do verzending
ra 1 oogenblikke!ijk dóór den apotheker uwer slrtek p daan worden.

Verkocht te - IS E G H E M . bij V E R H A M M E , i3. Marktstraat. 
W Y F F E L S , 35) Marktstraat; L A L E M A N , 2, Brugstraat.

TEN B U R EELE VAN T  BLAD
te bekomen

PA RCH EM IN  P A P I KR
voor boter en kaas 

alsook voor vleesch in te pakken 
Bijzondere prijzen bij hoeveelheden

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoo i n bo rs t e ! fa b r i ek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen Ie Brugge, Voor alle 

in lich tingen  zich wenden tot den Heer Alois 
T IM P E R M A N , te Iseghem, of schrijven oon(lei

de letters P A X , postliggende te Brugge

ï i
Burgers Vakmannen

G-. H O E T - A N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELABE

Waarom wordt het hu is, G Hoet- HUIS VAN VERTR O U W EN
Anne, na 36 jaren bestaan, door 

de H H . Oogmeesters, meer t,n 

meer aanbevolen ? '

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel va:n gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju is t  

het nummer van ’t gezicht aandu id , 

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 uitgelezens glazen en alle verschillige modellen van bril en 

pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van F rankrijk , Engeland en Amerika, in goud, zilver, 

doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën z ijn . G lazen, op recoptder 

H . H . Oogmeesters voorgeschreven, - worden kunstlijk  afgewerkt. B rillen  en pince-nez van a f 3 fr 

't stuk. A llerfijnste  geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. G E E N E  W O E K E K P K IJZ E N .

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jum ellen , lougues-vues, barometers en kunstoogen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maxiioathermometers . 

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 zoen 

of hoegenaamd geene reizigers.

M en lette goed op ons adres :

Sermain Hoet-Anne,  S t  A m a n d s t r a a t  8. tegen de N o or d st r aa t ,  R o u s s e l a r e .
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

U

V '

m1
a i

van allen aard, vooruleer g i j  u een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de « Maatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » Café Royal, Nieuw- 
straat, ISEGHEM  Door zijne tusschen 
kom st,zendt het M inisterie van Ambach 
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur' 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Wanneer 
de koop voltrokken is, g i j  bekomt nog 
eene premie van 5 °\  met een vastgestelde 
maximum. Benuttigt de toelagen welk ter 
uwer beschikking liggen , alsook de h eil
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan.

■"'iXV

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L O C O N W O L  

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS,  

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D I G E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .  

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Banüp

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht dén 31-12-1908.
Zetel : Twaalfmaandenstraat, 13, ANTWERPE 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening:Ü19 Telefonen: Nr 434&30 

VERZEKERDE PLAATSINGEN ; 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1/2 %  . | 
Kasbons op naam aan 5 %
Obligaties aan drager aan 5 1/2° 0

Leeningen op Hypotheek in Isten rang : 

Voorschotten voor aankoop of bouwen vt 
woningen.

G R O O T E  K A PIT A LE N  BESCHIKBAAR
Voor nadere inlichtingen wende men zich te: 

E M E L G H E M : Wl A ch ie l T a n g h e , Gemeentesi :
kretaris.

IS E G H E M  M. Fl. BehaegHe-Muller, Gemeentf
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 1 7 . 

L E D E G H E M  : M»= F lav le  D a e l* , Gemeentebediei 
de, Statiestraat, i5.

’L E N D E L E D E  : M.'Aug. H o e t, rustend onderwiel 
M E U L E B E K E  : M. Leo D e o le ro q , rustend gerne« 
tesecretaris.

O O ST -N IEU .W K ERK E  : M . C. S te e n - D u e a t , t ip  
tend hoofdonderwijzer.

W Y N C K E L  St E L O I : M . j J u le s  O ost- V an  Hevi
Handelaar ;

P. S. — ln  el te gemeente waar de Bank nf 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en allet 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden 0: 
als AG EN T  op te treden, Gemakkelijk en weis 
werk, loonend en zonder verplichting daar vol 
rond te gaan.

Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijks! 
leven.

A

D £  P E L IC H  Y S T R A A T , 12 ,

recht over Sl H iloniuskerk I S E G H E M

H A N D E L  I N  K O L E N

Duiveneten 
Maïs, Duivenbconen, Fitsen, enz.

Jean SABBE-DECOCK
Abeele, 219, ISEG-HBM.

Telefoon 95.

Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 
kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.

Gelast zich ook met het VERVOEREN van
alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige
prijzen.

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devo
Brugstraat, 25, ISEG-HEM

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aa: 

zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransch 
ïoupons en andere ellegoederen.

M OEDEKS vooralleer aankoopen te doen, kon 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurenti

onmoe'elijk.

I  Dynamos, Demarreurs en Magnetos
I  worden hersteld in bijzondere werkhuizen 

27, Suikerijstraat, ROUSSELARE. 

f j è w  m m h  t s w t jr

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-OBYN
Meenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aannemer van alle slach van Schilderwerkei 

Verkoop van 
Verven - Schilderalaam Kleurenden Vernissen

Genadige prijzen —  Trouwe bediening. _

-

kri

Bank voor Handel en Nijverheid
N A A M LO O ZE  V E N N O O T S C H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HÖ3FDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000.000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen op zicht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandsch geld —  Aankoop en v rkoop van vreemde 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels —  Voorschotten op fondsen 
en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.

Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur.
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1  L'E L E C T R O M O T I O N  =
TELEFOON 506

....... ........ ....  Hovenier straat, KORTRIJK -----—

Alle slach van Electrieke installatien

H e r s t e l l i n g e n  <m i  l i e r o p w i n d e n  v a n  B O B I J N E N  

M ot oor s en JDinamos

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! „ ^ “ n 'kop •'dGemakke£jkï
is het ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gebruikt ge van tijd tot tijd het

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat vo.orkomt en op enkele dagen uwe bennen, duiven en kiekens bevrijdt van sterften door genezing 

van C ho le ra  of G ro e n s t ik k e n d e n  a fgang ,  M aagz iek ten ,  Leverziekten, K ropz lak ten , P o e d e rk a tn , 

S le ch t  ruiven, U itz a k k e n  van  den  Legdarm , Sno t ,  m e t  E tter  in de keel, Gezwollen  kop en

toegenepen e t te re n d e  o o g e n , Duiz il ighe id  en O nzekerhe id  in te r t

Jn alle apotheken aan 3 .50  f r  de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere, Apotheker VandeJ W alle  en 

Van Hou we : te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout, De Meyere 

en Van Isacker , Meeuen Vànd'eu Bussche ; Ieperen, Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek De Krokodil.
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