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Buitenlandsche Politiek
De toestand in Duitschland.

De gevolgen van de Ruhrbezetting.
Tot nu blijft de toestand gespannen. Men 

[tracht zich van weerzijden aan te passen. Zal 
I liet lukken? Dat moet de toekomst leeren. 
Intusschen heeft de Roerbezetting haar weer- 

I «lag gevonden in den Rijksdag, waar het 
woelig is toegegaan. Er werd natuurlijk hevig 
geprotesteerd. Maar daar zijn ook harde waar- 

I lieden gezegd over de SCHULD van den toestand • 

Kortom, de stemming van de protestmotie 
hegen de bezetting kreegj natuurlijk.Jeene ver
pletterende meerderheid — juist gelijk in de 
i'ransche Kamer de goedkeuring van Poincaré’s 

[politiek ook zulke meerderheid kreeg — maar 
[wat zonderlinger is : In Frankrijk werd de motie 
i  van goedkeuring bestreden i door eenige socia
listen en communisten, en in Berlijn werd de 
motie van afkeuring ook bestreden door een 

hjroep socialisten en communisten. Knoopt dat 
[.laneen. JSJu bij dat internationaal volk moet
tien op een beetje tegenspraak niet-tette«^--
Sedert de breuk van Parijs en de bezetting 

van de Roer, hangt er in heel Centraal Europa 
• lectriciteit in de lucht. Het is misschien daarom,

I dat Amerika, het vaderland der bliksemafleiders 
er uit trekt met pak en zak, zelfs met een 
paar honderd min of meer wettige Duitsche 
vrouwen en dito kinderen, waar de Amerikaan- 

; sche soldaten niet 4willen van scheiden. In 
Washington werd over het geval beraadslaagd 
en de oplossing is op weg

Eenonrustwekkend gerommel als van naderend 
onweder komt op uit het Memmelgebied, aan 
de Baltische zee en zoo ook wat uit Hongarie, 
waar het ook niet rustig is. De Lithauers 
hebben reeds een groot gedeelte van het Mem
melgebied bezet en staan op eenige kilometers 
van Memmel. Bij Heydekuh is de ijzerenweg 
opgebroken en de plaats bezet. Men vreest 
alle oogenblikken een botsing tusschen^Fransche 
bezettingstroepen die zich bij Memmel hebben 
ingegraven, en de Lithausche vrijwilligers, 
een soort fascistische partij, ! die goed , georga
niseerd schijnt en misschien wel in verbinding 
staat met Duitsche partijen anderen zeggen 
met de Sowjets. In ieder geval is het wel 
eigenaardig dat die heele toeleg samenvalt met 
de Roerbezetting en tegen de Franschen ge
richt is.

Een ander gevolg van de Roerbezetting is 
de sterke inzinking van den Duitschen wissel
koers. Als de bezetters ons zulke marken'moeten 
meebrengen, dan zullen zij zich op eenige 
wagonladingen moeten voorzien.;En een tegen- 
gevolg hiervan is, juist gelijk bij ons .als de 
frank daalt, dat de Beurs een vaster voorkomen 

krijkt.
Maar men late zich hier niet door verblinden. 

Die prijsverheffingen ter Beurze zijn maar 
schijn. Zij blijven (en slotte toch sterk achter 
bij de waardevermindering van het landsgeld. 
Een gevolg van die ellendige valutakwestie en 
van den steeds zinkenden toestand van den 
mark, is het « hamsteren » der buitenlandsche 
deviezen. Die er kan machtig worden, steekt 
zezorgvuldig weg. Een ander gevolg is, dat 
men ook voor binnenlandsche prijzen voor 
buitenlandsche bestond dit al lang — niet meer 
met marken telt. Het Duitsch papierengeld 
heeft zoo weinig stabiliteit, dat men bij ieeningen 
van rogge-valuta, van- kolen en cokesvaluta 
telt

Ook de Duitsche scheepvaartlijnen laten.de 
mark los. Nochtans’ deze zijn medeverantwoor
delijk te stellen voor de ontvrichting'der Duitsche 
valuta. De milliarden, die de Duitsche regeering 
met behulp van de biljettenpers te hunner 
beschikking stelde voor den wederopbouw der 
vloot hebben het Duitsche ruilmiddel aanmerke
lijk verergerd. Dit gebenrde in een tijd, dat 
de toestand geen zoo nopeloos was als nu. 
en een gezond finantieel beleid had destijds 
heel wat valuta-ellende kunnen voorkomen.

Maar nu het te laat is en de mark een 
waardeloos papiertje wordt, onttrekken zich 
de scheepvaartmaatschappijen aan elke verplich
ting om ze te. doen stijgen. Zoo heeft de 
Hamburg-Amerika-Lijn een plan gevormd 

tot het uitgeven van eene groote leening waar

voor de winsten uit de scheepsruimte als on
derpand worden gegeven Welnu, die winsten 
komen voor het grootste deel binnen in den 
vorm van buitenlandsche valuta. Door het 
leggen van een zeker verband tusschen déze 
valuta-ontvangst in vreemde munt en den dienst 
der aangegane schuld, komt men ten slotte 
tot het type van een zuivere goudleening en 
wordt de mark eenvoudig aan de kant gezet.

¥ ¥
Wat in Duitschland gerusstellend werkt, is 

het besluit van het Cabinet van Londen, waar
door geen wijziging zal gebracht worden in 
de Britsche houding tegenover Frankrijk Blijk
baar wil Londen geene breuk met Parijs ; 
daarom zal Engeland vertegenwoordigd blijven 
in de Commissie van Herstel, in die van het 
Rijnland en in den Gezantenraad, terwijl het 
Engelsche bezettinhsleger aan den Rijn blijft. 
De Duitschers zien daarin eene waarborg van 
gematigheid en een rem aan den Franschen 
oorlogswagen die met de Belgische « side-car » 
anders nog wel zou kunnen voorthollen.

Aan den Britschen vertegenwoordiger in de 
Commissie van het Rijnland," is door de Re
geering van Londen opgedragen, dat geen 
maatregelen, betrekking hebbende of verband 
houdende met de bezetting van de Roer, in 
den Engelschen sector mogen doorgevoerd 
worden. Zoo werd door den Engelschen com
mandant afwijzend beschikt over-zekere etap- 
pen-diensten, in den Engelschen sector van 
Keulen te verrichten met het oog op de 
troepenbeweging naar Essen.

De Amerikaansche gezantschapbeambte, de 
heer Cox, vertoeft sedert eenige dagen te Essen 
al s « waarnemer ».
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De Duitschers zijn beslolen geen kolen meer 
te leveren aan Frankrijk en Belgie.

Volgens de Fransche gazetten zouden reeds 
kooltreinen uit de streek van Essen naar 
Frankrijk vertrokken zijn onder het geleide 
van Fransche troepen.

De incidenten te Bocchum
Ziehier hoe volgens « officieel verslag » deze 

incidenten zich voren deden :
De Fransche minister van oorlog verstrekte 

de volgende « offlcieele » mededeeling over de 
incidenten te Bocchum :

« In den avond van 15 Januari grepen te 
Bocchum verscheidene betoogingen plaats, op 
touw gezet door de communisten. In den loop 
van een dezer rond 19 ure greep er een op
stoot plaats tusschen Duitschers. Er bleef een 
doode. Om 20 ure \\ erd een infanteriepost 
die de statie bezette, aangevallen door eene 
menigte van 2000 personen. Vuurschoten werden 
door de betoogers gelost en sporen van kogels 
werden vastgesteld op de muren van het gebouw 
door den wachtpost bezet. De bevelvoerende 
officier zag zich verplicht vuur te bevelen om 
zijn detachement te ontzetten. Er vielen b j de 
woelmakers een doode en twee gekwetsten. 
Geen uek-wetsten onder de Fransche soldateu.

De Duitsche politie beweert dat de gevallene 
een vreemdeling is. De houding der Duitsche 
politie en der Duitsche overheden was cor
rect.

De rust werd hersteld. »

Onlusten te Berlijn.
Te Berlijn en andere plaatsen van Duitsch

land heeft men betoogingen ingericht tegen 
de bezetting Erge botsingen zijn er hieruit 
ontstaan tusschen de verschillende partijen zelve 
van het Duitsche volk De Republikeinsche 
vlaggen werden bespot en gescheurd door de 
nationalisten. De Duitsche politie steunde de 
nationalisten. Te Berlijn wierd ook ;een be- 
tooging tegen de Joden gehouden

De verplichte houtleveringen waartoe Duitsch' 
land gebonden is, zijn gestaakt De Duitschers 
willen geen hout meer afzenden naar Fran krijk 
en Belgie. Italie zal voort hout ontvangen

De koolmijnenmaatschappijen blijven voort 
weigeren kolen uit te leveren. Een onderhan- 
deling had plaats met het bestuur der mijnen 
en de voorzitter der werkliedenverenigingen. 
De Franschen verklaarden dat zij de belangen 
der werklieden genegen blijven maar enkelijk 
eisschen dat de kolenlevering voigens het ver
drag zouden gedaan worden.

De Franschen hebben volkskeukens ingericht 
om aan de mijnwerkers der Roer voedsel te 
bezorgen.

Coöperatieven zullen er ook ingericht worden 
waar kleederen, concerven, enz. aan goedkoope 
prijzen zullen geleverd worden.

De Duitschers zouden alles verkoopen aan 
Engeland en Amerika.

Volgens de berichten uit Duitsche gazetten 
zouden de werkhuizen Krupp en de koolmijnen 
al hunne waren aan de Engelschen, de Ameri
kanen en de Russen verkoopen.
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inval in Memel.

V deden Zondag w erd 'e r ‘ in diè Stad een-
■ ik".- iig gehouden om Memel aan de Lithauwert 
I ■ höhten. Het gevplg ervan is geweest- dat 

hutters met geweren en mitralleuzen gewa- 
P'Mii de statl zijn biiinengçdrongen en er het 
s i van ^enomeri hebbe

#n de oude b,anst. dozen en kei 
om vuur te slaan bij den huizelijken 
voorschijn kómen.

M. Theunis heeft ook de automobielen, durven 
aanpakken Dat is een taks die over ’t alge
meen goedgekeurd is. Hij treft meest.de'Xïude 
en nieuwe rijke. 5 ' ■ "4*

Tot nu beliep de taks 24 fr. per paarde^" 
k'raclit, thans wordt hij op 30 fr. gebracht 
Alle verminderingen welke tot het uitoefenen 
van het beroep dienen, worden afgesehaft. 
Er wordt ook een bijkomende'taks gelegd op 
de automobielen in evenredigheid hunner waarde. 
250 op de automobielen van 25.000 tot 40.000 
fr. ; 400 fr. voor de automobielen van 4U tot 

épjt 60 duizend frank. enz. met 2Q0 fraflk voor 
elke ,20,000 fr. welke de automobiel ineer kost. 
De automobielen wefker massieve of metalen 
landen hebben en. dûs grootelijks de kàlsijden 
en wegen beschäftigen- ztillen een lupertaks te 

'betalen hebben
Op tje qrfenisrechien worden ook nieuwe

' ' ! defiasten voorzien alsook de registratierechten 
zelfde zullen verhoogd worden.

De andere belastingen _ regeering . 
it nu niet
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van kleinen diepgang. In den omtrek zijn er 
vele papierfabrieken die de noodige grondstoffen 
in de naburige wouden vinden.

Woensdag heeft te Parijs de Konferentie der 
Gezanten vergaderd, Eene buitengewone Kom- 
miissie wierd genoemd om te Memel het voo- 
loopig bewind in handen te nemen.

De Poolsche belangen in Meinel.
Memel is voor Polen van te groot economisch 

belang, om het in de handen der Lithauwen 
te laten

De Poolsche Minister van Buitenlandsche 
Zaken heeft met de Engelsche, Fransche, Ja- 
paneesche en Italiaansc^e Gezanten over de 
inpalming van Menel door de Lithauwen ge
sprol-en, en protest aangeteekend tegen de 
overmeestering aldaar gepleegd.

De geldelijke toestand 
in ons land.

Nieuwe belastingen in ’t vooruitzicht.
De geldelijke toetand in ons land is niet 

zoo schitterend zooals blijkt uit het verslag 
door den Heer Houtart namens de Kamer 
Commissie ingediend.

De openbare schuld bedraagd I milliard 
633 miljoen 748 duizend frank en centiemen. 
Dit zijn enkele lastenintresten en andere welke 
Belgie in 1923 zal te dragén hebben De ge- 
heele schuld van ons land bedraard 37 miljard 
7 miilioen 665 duizend frank in Belgische 
munt Dat is eene merkelijke vermeerdering 
sedert verleden jaar.

Het bedrag der in omloop zijnde biljetten 
der Nationale Bank bedroeg op 28 December 
1922 6 miljard 700 miilioen frank. De ver- 
hooging sedert verleden jaar is 411 miilioen. 
Van den anderen kant verminderd het bedrag 
omloopende rekeningen Over jaar beliep dit 
tot 509 miilioen, thans is zij 283 miilioen. 
Dus is de geldomloop vermindert van 226 
miilioen. De uitgaven van den staat voor het 
uitbetalen der pensioenen zijn verminderd met 
3 miljoen 232 duizend frank.

Onze schulden op den vreemde bedragen 
56 miilioen 254 duizend aan Erankrijk, 20 
miilioen 26 duizend pond sterling aan Engeland, 
aan America 150 miilioen 7S2 duizend dollars, 
aan Canada 2 miilioen 28000 dollars.

Ons land staat er dus niet goed voor, geen 
wonder dat de regeering de mogelijkheid doet 
inzien op nieuwe belastingen.

Zoo zal de taks op de koepons der aan- 
deelen van 10 t. h. op 15 t h. gebracht worden. 
De obligatien der verwoeste gewesten worden 
niet belast, alsook de koepons der staatsaan- 
deelen. Zooals te voorzien is zal die taks eene 
groote som opbrengen

Op het verbruik der solferstekjes wordt ook 
een lichte taks gelegd. M Theunis is een slimme 
man ; er worden veel solfertjes gebruikt en 
hij zal daar trachten wat geld uit te slaan, 
om de Staatskasse te vullen Daarmede zullen 
misschien de Rousselaersche koolzaadstrooisol- 
fers wederom in voege komen in ons geweste
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Bond der T a lr i jke  Gezinnen
Arrondistement ROUSSELARE

Kinderbijslag voor 
Kroostrijke Gezinnen.

Voorgesteld in de Provincieraad van Limburg
Over eenige maanden wierd volgende ontwerp, 

tot ondersteuning van kroostrijke huisgezinnen 
in de Provincieraad van Limburg, door den Heer 
Burgemeester van I'amont, ingediend :

A rt . 1 — Aan de gezinshoofden, of aan de 
met dezen gelijkgesteld — van Belgische na
tionaliteit wier gezin een inkomen heeft 
’s jaars beneden de 4,000 fr - wonende in 
de provincie Limburg — zal een kindertoeslag 
worden uitbetaald.

A r t . 2. Deze toesla : wordt verstrekt
door provincie en gemeente De gemeenten 
zullen I 10 der toelage, de provincie de over
blijvende 9 10 uitbetalen.

A r t . 3 — Deze toelage wordt alleen betaald 
aan personen eener gemeente welke jaarlijks 
in dit fonds van kindertoeslag haar bovengemeld 
aandeel betaalt

A rt 4. — Deze kindertoeslag begint met het 
vijfde in leven zijnde kind van het gezin 
waarvan het oudste nog geene 16 jaar bereikt 
heeft.

Ar t . 5 - De toelage is progressief als
volgt : voor liet 5e kind, 15 fr. per maand ; 
voor het 6e Kind, 30 fr. per maand ; voor het 
7 kind, 45 fr per maand ; voor het 8e kind, 
60 fr. per maand ; en vervolgens per kind en 
per maand. 15 fr. meer

A rt 6 . — De toeslag wordt .uitgekeerd na 

het invullen van een formulier ; dit formulier 
wordt door de zorgen der provincie aan de 
gemeenten afgeleverd.

A r t . 7. - De gemeentebesturen zullen deze
ter invulling geven aan de plaatselijke bonden 
der T G. In die gemeenten waar de bond der 
T. G. niet bestaat worden bovengemelde for
mulieren door het gemeentebestuur ingevuld.

Ar t . 8 . Dit formulier bevat : naam, voor
naam, nationaliteit, wettige woonplaats, geboor
te datum en plaats, naam van den werkgever, 
inkomen van het gezin, beroep van het gezins
hoofd of van den daarmede gelijkgestelde. Het 
vermelde ook het aantal kinderen, in leven 
zijnde, en hun geboorte datum.

Art. 9. — De aangifte geschiedt in September 
van elk jaar en zal zoo voor ieder jaar voor 
elk huisgezin vernieuwd worden om’de toelage 
te bekomen.

A r t . 10. Het gezinshoofd teekent zijne 
aangifte, de bond der T. G zal er zijn advies 
over uitdrukken, daarna wordt het geteekend en 
met het advies bekleed en van het betreffende 
gemeentebestuur, geteekend en gestempeld.

A rt . 11. — Vó >r i December van elk jaar, 
ten laatste, zal dit formulier behoorlijk ingevuld 
en geadviseerd, door de zorgen der gemeente-

-
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besturen aan de Bestendige Deputatie te Hasselt 

overgemaakt worden.

Art. 12. — De Bestendige Deputatie on
derzoekt deze aanvragen, vermeldt er zijn goed 
of afkeurend advies op, hetwelk zij binnen de
14 dagen na ontvangst aan de belanghebben

den overmaakt.

Art 13. — In den loop der maand Januari 
kan door den aanvrager tegen het besluit der 
Bestendige Deputatie bezwaar worden gemaakt, 
welk bezwaar, na nieuw onderzoek door haar 
onherroepelijk aangenomen of verworpen wordt,

Art. 14. — De kindertoeslag wordt uitbetaald 
door de zorgen van den Bond der T. G of 
zoo deze bond er niet bestaat, door het ge
meentebestuur, op het einde van elk trimester, 

alzoo vier maal ’s jaars,

A rt . 15. - De Bestendige Deputatie heeft
te zorgen dat de fondsen, noodig voor deze 
betaling tijdig aan bovengemeld bestuur over
gemaakt worden, en zal te dien einde de 
iaarlijksche bijdrage der toegetreden gemeenten 

innen.

Art 16. — De uitbetaling geschiedt aan het
gezinshoofd of aan den gemachtigde waar de 
familie wettig woonachtig is. Kwijting dezer 
uitbetaling zal de belanghebbende geven bij 

elke uitbetaling.
A r t . 17. — Kinderen van twee of meer 

wettige huwelijken — kinderen wettig erkend — 
alsmede natuurlijke kinderen — voor wie het 
gezin te zorgen heeft, tellen voor één gezin.

A rt 18. Valsche, of klaarblijkelijk op
zettelijk onjuiste aangiften, worden gestraft met 
onherroepelijke en onmiddelijke intrekking der 
toelage, en teruggaven der onwettig ontvangen 
sommen.

Art. 19. — Te laat ingekomen aangiften 
worden voor het begonnen jaar ter zijde gelegd 
tenzij de Bestendige Deputatie er anders over 
beschikke, van wier uitspraak alle hier niet 
voorkomende of onvoorziene gevallen ter goed 
of afkeuring onderworpen worden.

** *

Zooals op te merken valt, zijn de beginselen 
van rechterkenning voorde Kroostrijke Gezinnen, 
op den weg naar vooruitgang Er valt nog 
veel te strijden, want slechts hier en daar zijn 
enkele voordeelen zichtbaar, meerdere zullen 
maar verkregen worden, door nauwe aaneen
sluiting der leden, doot medewerking van allen 
die het met ’s lands bloei, onder zedelijk en 
stoffelijk gebied, goed meenen.

Frankrijk is ons voren in toelagen aan 
Kroostrijke Gezinnen, om zoo door geldelijken 
steun de familiën vooruit te helpen die de 
lasten van een talrijk kroost willen dragen.

Frankrijk ziet groote leemten in zijne rangen, 
en zoekt alle middelen om ze aan te vullen, 
maar ’t ware beter geweest het kwaad te 
voorkomen, dan als het te laat is, te bestrijden !

Dit weze eene vin-erwijziging voor ons 
Belgie, waar het zedebederf nog geen hoogtij 
viert.

Wel is waar hoeft bij kristene overtuigde 
familievaders geen geldelijken steun om den 
huwelijksplicht te kwijten, maar niemand zal 
ook ontkennen, dat met de dure tijdsomstan
digheden de familielasten verviervoudigd zijn
o n  n i 'w t  ö p T / t g w i i  ’Ü U  T j I j ^ U l l i C l lU C

vergoedingen door de tijden meegebracht, nie
mand zal ontkennen dat in dagen van ont
moediging of overlast, er stoffelijke opbeuring 
noodig is om de plichtsvervulling door recht
matige vergoeding eenigszins te loonen.

Moet men dezen beloonen, die de familielast 
ontwijken, en niets bijbrengen tot zedelijken 
en stoffelijken welstand van een volk, van een 
land ?

En Nochtans het gebeurt, vermits gelijke 
rechten toegekend worden en men geen reke
ning houdt met de lasten van het huisgezin.

Ondank is ’s werelds loon, maar een recht 
blijft een recht, en dit legt den plieht op aan 
alle familievaders meê te werken tot zedelijke 
en stoffelijke verbetering der kroostrijke gezin
nen, tot eerherstelling van het moederschap, 
welke God zij gedankt nog in Vlaanderen ’ne 
zegen is. H. D. & A. D.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING 

Dienst der Militaire Grafsteden.

Burgerlijke stand 
der overleden Militairen

Door het Departement van Landsverdediging 
is een onderzoek ingesteld om te weten of het j 
vermoeden van overlijden der verderstaande mi
litairen dient verklaard te worden.

Ieder persoon, die aangaande het voorwerp 
van dit onderzoek opmerkingen mocht te doen 
gelden hebben wordt verzocht ze te willen voor- I 
leggen aan den Heer Minister van Landsverde
diging, Dienst der Militaire Grafsteden, 58, 
Hamerstraat, te Brussel.

Rechterlijk  arrondissement Kortrijk .
Castel Arthur, soldaat, 7e Linieregiment, gebo

ren te Moscroen, den 20 Mei 1892, wonende 
te Moscroen, vermoedelijk overleden te Rams- 
cappelle, den 29 Oktober 1914.

Deckmyn Oscar-Robert, soldaat, 2e regiment 
Genie, geboren te Rousselare, den 15 December
1893, wonende te Rousselare, vermoedelijk over
leden te Lombartzijde, den 4 November 1914.

Defraeye Oscar-August, soldaat, T. A. S., 
geboren te Moere, den 21 Maart 1893, wonende 
te Kortrijk, vermoedelijk overleden te Oostroos- 
beke, den 18 October 1918.

Delputte Victor-Joseph-Louis, korporaal 3e 
Karabiniers, geboren, te Moorseele den 2 April
1894, wonende te Moorseele, vermoedelijk over
leden te Passchendaele, den 28 September 1918.

Depoortere Victor-Joseph, 7 linieregiment, ge
boren te Rumbeke, den 28 Januari 1888, wonende 
te Rumbeka, vermoedelijk overleden te St-Joris 
den 20 October 1914.

Haerinck Em ilius-Albericus, soldaat Genie 6°
D. A ,  geboren te Cruyshau^em, den 6 Sep
tember 1894, 'wonende te W  aereghem, vermoe
delijk overleden te Rousselare, den 14 Oktober 

1918.

Lesage Hector-Alidor, soldeiat 22 Linieregiment, 
geboren te Moorslede den 9 Oktober 1898, wo
nende te Lede^hem, vermoedelijk overleden te 
Woumen (Jonckershove) den 28 September 1918.

Losfeld Marcel, soldaat, 5 Linieregiment, ge
boren te Dottignies, den 27 Oktober 1895, w o
nende te Dottignies, vermoedelijk overleden te 
Ramskappelle, den 29 Oktoiber 1914.

Maes Camille-Godfried-Alphonse-François, sol
daat 2 Linieregiment,, geboren te Meulebeke, 
den 13 December 1893, wonende te Meulebeke, 
vermoedelijk overleden te Keyem den 22 Ok

tober 1914.

Muylaert Julianus, soldaat, 2 regiment Jagers 
te voet, geboren te Rousselare den 1 Mei 1892, 
wonende te Rousselare. vermoedelijk overleden 
te Eppeghem, den 26 Augusti 1914.

Parmentier Arthur-Gerard, korporaal 2 Linie
regiment, geboren te Kortrijk den 13 April 1897, 
wonende te Kortrijk, vermoedelijk overleden te 
Kathelijne-Waver lNieuwendyck , den 29 Septem

ber 1914

Salmon Maurice-Emife-Joseph, soldaat, regi
ment Genie, 5 D. A., geboren te Peruwelz, 
den 22 April 1890, wonende te Moscroen, ver
moedelijk overleden te Stisyvekenskerke, den 22 
Oktober 1914.

Vandaele Julien, soldaat 3 regiment Jagers 
te voet, geboren te Reckem, den 5 Mei 1893, 
wonende te Moscroen, vermoedelijk overleden 
te Londerzeel, den 24 Augusti 1914.

Vandamme Frans-Arthur, korporaal 2 Liniere
giment, geboren te Kortrijk den 11 Februari
1894, wonende te Kortrijk, vermoedelijk overleden 
te Merckem den 18 September 1918.

Vandendriessche Remi-Alfons, soldaat, 10 Li
nieregiment, geboren te Ingelmunster den 26 
September 1889, wonende te Iseghem, vermoe
delijk overleden te Nieupoort, den 2 Januari 
1915.

Vanoosthuyse, Fernand-Robert-Emile, korporaal 
3 \ regiment Jagers te voet, geboren te Moscroen 
den 28 October 1891, wonende te Moscroen, 
vermoedelijk overleden te Moorslede, den 1 Ok
tober 1918.

Vermeulen Alois, soldaat, 2 Jagers te voet, 
geboren te Vynckt, den 17 November 1891, 
wonende te Herseaux, vermoedelijk overleden 
te Stuyvekenskerke, den 7 8 November 1914.

Vromant Georges-Prosper-Emile-Désiré, ser
geant, 3 regiment Jagers te voet, geboren te 
Moen, den 27 November 1x91, wonende te Moen. 
vermoedelijk overleden te Moorslede, den 1 
Oktober 1918.

----------------- -- — ’U k ----------------------

Voor de Kie^enkweekers.
’t Kippenhok van Baas Jan

Goeden morgen, Baas Jan, al zoo vroeg aan 
’t werk ?

Wel Meester, ’k ga eeu l-iekenkot maken ; ’k heb 
hier nog een verloren hoekscheiu waar tnp.h r <at» 
giuojou nn uiüuati er geen zon komt.

Zoo ? !
Ik zal maar gauw wat ineen flikken ! vier palen 

in de grond, een paar ouwe planken, wat onde 
pannen er op, een beetje draad van ginder tot 
hier... en ze zitten.

Zoo, zoo !!
Ja, Meester, wij lieden hebben niet veel tijd, 

ziet ge, bij ons moet dat vooruit en mag het 
niet veel kosten.

Zeker, baas Jan, zeker.

’t Zal er misschien wel wat trekken, en heele- 
maal waterdicht zal het niet zijn, maar kom,
’t zijn toch maar kiekens eh ?

En mogen ze uitloopen, baas ?
Uitloopen, Meester ! Lieve hemel ! ! ge zoudt 

toch niet willen, eh dat ze al mijn groenten op
eten en ,mijn bloemen verwoesten ?

En... leggen... baas Jan moeten ze dat?
Wat een vraag nu toch, Meester wat moet een 

kieken anders doen dan leggen, en veel a u. b. 
want ik zou er gaarne groot profijt aan doen, 
anders houd ik er geen.

Hoor, baas Jan, wil ik u eens wat [zeggen en 
zult, ge er niet kwaad om zijn ?

Wat zou het, Meester, spreek maar op.
Nu dan, vriend, houd gij geen kiekens, want 

eieren raapt^ ge niet, of slechts een enkele, dat 
mag ik u vorzekeren.

Wat onzin, Meester, en waarom zou ik geen 
eieren rapen ?

Luister, baas Ja.i, en doe daarna wat ge wilt.
Dieren even als menschen behoeven licht, lucht 

en warmte om gezond te blijven, beweging om 
hun eetlust te scherpen. Wanneer uwe kiekens 
moeten huizen in een hok waar de wind door
heen blaast, eu waar regen en sneeuw binnen 
slaan, dan zit ge ras met snof of diphteritis in 
uw kot Zoo ge uw arme dieren van licht en 
zon afgesloten houdt, dan zullen ze verkwijnen 
als een bloem in een kelder, want zoomin als 
hier iets groeien wil, zullen er uw kiekens ge- 
deien. Geloof mo, baas Jan, zoo g’het niet beter 
schikken kunt, laat bet dan zoo, want ’t is gelj 
in ’t water geworpen.

Ge geeft me slechten moed, Meester wat ra 
ge me dan aan ?

Ware ik in uwe plaats, eh, dan maakte ik mijn 
kiekenkot daar, zie, waar nu die rommel en die 
mesthoop ligt ; dat kunt ge gemakkelijk naar j 
ginder achter verleggen en daar hebt ge de beste j  

plaats die ge droomen kunt, tegen den muur goed 
voor de noordwind beschut, vlijtig in de zon 
van af den vroegen morgen...

Ja maar, Meester, dan staan ze zoo in ’t zicht 
enj dan moet ik er een schoou kot op zetten.

Wel, baas Jan, zoo erg zal ’t niet doen. Als 
g’het toch zelf timmort, zullen een hoopje goeie 
planken, wat getard karton en eenige meters goeden 
vlechtdraad uw armoe niet maken, bijzonder om
dat dan uw kiekens zullen leggen.

Zeker, Meester ?

Heel zeker, vriend, als g’er maar goede neemt 
Zie : hier zet ge uw palen ; eerst uw einden welke 
in den grond moeten goed getard. Dan uw plan
ken er tegen en hier een raam met een stuk 
glas.

Een raam, Meester ?

Ja, baas Jan, een tamelijk groot raam dat open 
kan en lucht en licht in bet hok laat om het 
ongedieite te bestrijden. Hier de deur, groot genoeg 
opdat ge gemakkelijk in het hok zoudt kunnen 
gaan om het te kuischen.

Zoo’n groote deur, Meester ?

En waarom niet, man, als ze toch niets duurder 
kost ? Hier, van onder, de opening om de kiekens 
in en uit te laten, 20 à 25 op 30 à 35 centim. 
Het dak dekt ge met getard karton op eenige 
planken en laat ge naar voren afwateren en zoo 
wat 15 centimeters oversteken. Hier in dezen 
houten wand, boven, juist onder het dak, maakt 
ge een paar luchtgaten van 10 cm. op 10 cm 
dan zitten uwe dieren goed buiten den trek. Zoo 
ge den grond van het hok wat ophoopt, loopt het 
water gemakkelijk weg en blijft het hok beter 
droog.

Dat is inderdaad zoo, Meester, en kan heel goed 
gedaan worden zonder dat het iets kost buiten het 
werk.

Juist zoo, baas Jan, ik hoor dat ge me verstaat.
De zit8tokken maakt ge daar vast aan den muur
en hier aan den houten wand van ’t kot ; als ge
ze legt in klampen, los, dan kunt ge z’er zonder
eenige moeite uitnemen en zuiveren. Plaats ze om
trent 60 centimeters van den grond, allemaal even 
hoog ..

Halt, Meester, nu zijt g’er niet meer, hoot. Bij 
mijn vriend Kobus en bijna overal, staan de stokken 
schuins boven’elkaar, gelijk een echte kiekenladder 
en dat is heel net.

Eh wel, baas Jan, doet gij het maar gelijk ik 
het U zeg, jongens, anders zitten de kiekens vjn 
de bovenste rij in de stinkende lucht en hebt ge 
iederen avond gevecht Voor den hoogsten stok. Op 
ongeveer 15 centimeters onder de roesten, plaatst 
ge een plankje, een mestbordje, waarop het vuil 
valt, hetwelk ge dan geinakkelijk kunt wegnemen ; 
zoo blijft den vloer van uw hok veel zuiverder.

Kijk, daaraan hadde ik nooit gedacht, Meester, 
wel dan is het kuischen niets meer.

En nu komen wij aan de ren. Hier maakt ge 
de deur, zoodat ge gemakkelijk in den loop kunt. 
De nesten plaatst ge daar, nevens het hok. 50 
centimeters van den grond, dan staan ze goed 
onder de hand, een nest per drie â vier kiekens. 
Kondom den loop, gevlochten draad van 1.80 à
2 m hoog, om het overvliegen te beletten. Als 
ge zelfs den loop van boven ook met draad be
legt, dan zullen de musschen het dure kiekenvoer 
niet helpen opeten ; die zullen ’t hunne in de 
vrije natuur wel vinden. De open loop bedekt ge 
gedeeltelijk met getard karton, zoodat,Jin den dag, 
als ’t regent of sneeuwt, uw kiekens een drooge 
plaats hebben welke kan afgesloten worden voor 
het nat .eu waar. ze ’altijd een,zandig hoekje zullen 
hebben om een stofbad te nemen.

Ja baas Jan, een stofbad of zandbad, opdat ze 
zich aldus van ongedierte zouden kunnen bevrijden. 
Dit hoekje zoudt ge met een plankje kunnen af
maken en er van tijd tot tijd wat fijn gezifte 
assehe met wat gebluschte] kalk in werpen.

Dat is weeral te vinden, Meester. Ik geloof 
inderdaad dat, bijna voor ’t zelfde geld, inijn
kistono ootx parai Jij O oullon hcbbcu, ttïl W ij 1
ze waarlijk ginder toch maar sukkelaars' zonden 
geweest zijn.

Vermits uw kippen niet zulle»; uitloopen. baas 
Jan, moet ge natuurlijk zorgen dat ze ’zooveel 
mogelijk groen krijgen en wat ze verder in ’t vrije 
zooal vinden kunnen. En dan moogt gegelooven, 
vriend, dat ze uw goedheid met vele eieren znllen 
betalen. Weet wel dat goede verzorging toch eigen
lijk het eenige is wat me, in vergelding van 
hetgeen ze ons schenken, aan onze dieren geven 
kunnen gedurende de eenige maanden dat ze te 
leven hebben. En nu, Jan, tot ziens.

Dag Meester, wel bebankt en nu ga ik seffens 
beginnen. Nap. Peeters.

BURGERSBELANGEN.
Een Kredietkas voor al de burgers.

In den schoot vau den Katholieken Burgersbond 
van ^Gent is er sprake van eene algemeene krediet
kas ponder de burgers van ’t arrondissement in te 
richten, waar al de burgers zouden kunnen aan
deelhouders zijn 'en ook krediet kunnen bekomen. 
Verders zouden er ook geld en waarden verhan
delingen gedaan worden.

De zaak is goed en zeer wel waar de burgers 
malkaar verstaan. Hetgene te Gent gedaan is, ware 
hier ook mogelijk ten voordeele der algemeenheid, 
maar daarom zoude er moeten een goede verstand
houding. onder de burgerij bestaan. Wie zal dat 
hier verwezentlijken ???

LESSEN over BOOMTEELT.
Morgen Zondag om 3 ure stipt, in het 1 

«  DAMBERD »  les over den kweek van peer- j  

en appelboomen met losse takken, struik, pijra- i 
mide, spilvorm, door M. A r t . LAGAST
------------------------------ --------- I

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN  .

Andre Deleersnijder, zv. Gustave en Maria 
Vandewalle, Sloore 209. — Joseph Duyvejonck, zv. 
Julien en Bertha Van Eeckhout, Brugstraat 7. — 
Jacques Demeulemeester, zv. Joannes en Bertha 
Bourgeois, Wulvenstraat 5. —.Vlarie Vandendriessche, 
dv. Daniel en Amanda Declercq, Mandelstraat 23.
— Isabelle Perneel, dv. Henri en Magdalena D’Hondt, 
Ouckenestr. 437.

STERFGEVALLEN :

Marcel Fossez, voerman 40 j.'echt. Maria Schacht.
— Pelagie Scherpereel, zb. 77 j. wed. Désire' De- 
meulenaere.

HUWELIJKEN :
Gerard Vanhaverbeke, banbelsb. 27 j. en Julia 

Devoldere huish. 23 j. — Alfons Vandecasteele, 
landb. 31 j. en Rachel Degroote, landb. 30 j .  — 
Odiel Bostyn, . borstelm. 24 j. en Magdalena Wer- 
brouck, fabriekw. 27 j.

De Fransche Taal.
De w in’era vonden zijn lang. oin ze nuttig en 

aangenaam door te brengen, koopt leerzame boeken 
zooals :

D e  F r a n s c h e  T a a l  practische leergang voor zelf
onderricht ten dienste van alle Vlamingen die, 
z o n d e r  m e e s t e r  het Fransch verlangen te leeren 
met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden 
nauwkeurig eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
D it werk bestaat uit 3 deelen.

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

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

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

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

taal gebruikte woorden.

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

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

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens 
en Kalkoenen, zijn gemakkelijk te genezen door het 
IDEAAL KIEKENP0EDER “ S A .L V A .T O F t ,, 
prijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in het 
hoofddepot : K. STEPPE, Geeraardsbergen en in 
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, Geeraardslergen
Met genoegen laat ik u weten ,dat ik den 

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

L. PIETEKS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

Bij Rechtsmacht 

OPENBARE VERKOOP1NQ van

N IE U W E  MOTOS
Nieuwe Velos en Rijwieltoebehoorten

te ISEGHEM op rie Groote M arkt
op ZATERDAG 27 JANUARI 1923 om 8 1/2 u 
voormiddag door ’t ambt van Frans Dujardin, 
deurwaarder te Iseghem

Gereed geld ZONDER KOSTEN

Studie van den Notaris LE C0RBESIER te 
Iseghem

Op 13 Februari 1923, om 1 ure namiddag

SCHOONE VEND1TIE 
van

Beuken, Linden, Achtkanters 
en andere boomen

aan ’t KASTEEL te ISEGHEM.

OPENBARE VER KOOP ING 

van een

WOONHUIS
m et Stalling afhankelijkheden en Land

te ISEG-HEM, Molstraat

De Notaris LE C0RBESIER te 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.

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

7/2 0 0 Instelpenning. 

ZITTINGEN :
INSTEL op Donderdag 22 Februari
OVERSLAG op Donderdag 8  M aart 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.

Naamlooze Maatschappij

B ENZING STROBBE
in ontbinding te Iseghem.

Gesticht bij notarieele akte voor M. Vande 
M oortele, op 1 Sept. 1905.

Ingevolge art. 26 der algemeene standregels, 
zal de jaarlijksche ALGEMEENE VERGADE
RING gehouden worden op Zaterdag 3 Februari
1923 om 3 ure ’s namiddags, in ’t lokaal van 
de maatschappij « Gasthof : de Spoorhalle » 
Statieplaats Iseghem.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, 
worden de aandeelhouders verzocht hunne aan- 
deelen neder te leggen in den maatschappelijken 
Zetel, ofwel bij den Heer Loontjens Hector, 
vereffenaar der maatschappij.

DAGORDE :

1) Goedkeuring van bilan en w inst en ver
liesrekening.

2 Overzicht toestand vereffening.
Vereffenaar,

Iseghem 10Januari 1923. H. LOONI'JENS.

SCHOONE KEUS VAN POSTKAARTEN
Albums voor Postkaarten van af 2 .50  fr. —  o m z e t u it s t a l .* fiTa Rousselarestraat, 97.
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l e  liîerpijnen z i jn  g e n e z e n

Die gelukkige zieke beeft zoodanig 
« lou rde  lu i /..une en onm iililo lijke wer
kingen voor gebracht door de P illen  
i>c Wi l t .  g- si,::tn g. weest, da t hij ons 
".el wi l t toelaien de bijzonderheden 
zijiu r genezing Ie verkondigen, len 
■> ji.ftlci'lo van al de andere personen 
lijden lu van soortgelijke driften, aan 
ile p  ne « a rvan liij leedt. Het is klaar
• i.ii U. Mns\ l.éon bcgrejion heelt al
• tvl }■ la a i' d it  bij liep door aan zijne 
’ijie; di-iflt n zich toe te laten u it te 
?>i'rid< a .

V<!..r <I■> rugpijnen, rheumatisme,
s " :i, g raved , lumbago, heuppijn , of 
• alle a.idere nierjn- en blaasziekten te 
;,'etu-/.en. is In ! aoo.iig u it bet ■ rganie- 
•ein. dat vreest-lijk vergif, het piszuur 
lorzaak van al deze verw arring, weg 
: o d rij (Oil,

Om tol d it Ie geraken, móet men 
oevliiclit heobri! aaneen  geneesmid- 
el liekwtitiiit vfui reehtslreekscli naar 
■ 1 irren of bi.;as (e gaan.

W anneer ge zu lt bemerkt hebbc. 
da t uw  water, een troebel en blauw 
achtig k leur heeft, kenteeken die d 
P illen  De W it t  van alle andere bande 
lingen onderscheiden, zu lt ge In 
volkomen bewijs hebben dat di 
wonderlijke kleine p illen  bezig ziji 
hunne taak  te vervullen, en ge moo 
dan verzekerd zijn dat de verzachiin 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrii 
ten te wijden, zich oum iddelijk 

doen voelen.

M. Masy Léon, 76, rue de Ia <.a- 
renne, te Maurage-lez-Mons, schrijn :

« Gedurende acht m aanden, leed. 
van hevige n ierpijnen en moest me va 
eenen stok bedienen om m aar mij. 
werk te gaan. M aar heden, dank aa. 
de P illen De W itt, voel ik ine een hee 
ander m an, en gevoel ik  niet eei- 
spoor van de ziekte. Ik  ben than- i 
volledige gezondheid. »

e Witt s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de W ert ld voor

Rheum atiek, 
Hm p  Jicht, 
Londen Jicht, 
Zwakke Risg,

B la a s o n ts te k in g ,

Steen in de Blaas.
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

De pillen De Wi t t  gijn te koop ill alle hijzondere aiio lbekee. m  d<;n_mó-i 
'van 5 fra nk  de kleine fieseli en fr . 7 .5 0  de groote flesch, welke 2 1/2 maa 
den inbond del' kleine beval.

* Wan-ieer gij «enige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De W in  aa 
te sellai c.-i, zend rechtstreeks bet bedrag uwer bestelling, vermcerdeid i: t 
Ö5 eeati.'iih'i! voor verzendingskosten aan E. C. De W itt &. C°, rue de la C*i 
c ière, 2 2 , tc B russe l, en do verzending zal oogenblikkelijk door den apolh I 

uwer streek gedaan worden.

Verkocht te IS E G H E M , Dij V E R H A M M E , i3, Marktstraat ;
W Y F F E L S  35, M arktstraat ; L A L E M A N , 2, Brugstraat

Boek- en Steendrukkerij

J. DE BUSSCHERE-BON1 E
ROUSSELAI ÎESTRAAT, 97 SEGHEM.

Uitvoering van allerlei 

Pracht- en gewone drukwerken, zooals : 

Spijs-, Bedankings-, Visiet-,

Adres-, Geboorte- en Prijskaarten 

Plakbrieven met plans voor verkoopingen 

Omzendbrieven, Fakturen, Memorandums 

Brievenhoofden en Enveloppen met adres 

Vergaderingsbriefjes 

Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas 

Gedachtenissen, — Gesteendrukte trouwbrieven 

Registers, Copie de lettres 

Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, enz. 

Overgroote keus van 
Albums voor postkaarten vanaf 2,50 

Albums voor portretten 

Buvards voor Heeren en Damen 

Sous-mains - Inktstelseis in koper en marmer

K O M T  2 Ü E 1 V  I S T A A R  O I S T ä C J E !  U l T S r

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G .DE LAERTC& G° Naamlooze Maatschappij 

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den dank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. — Tei. u° i en 250.

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM. Tel. No 6
YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 6 8
STAOEN, Tel. No 21
ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBtKE,
BRUSSEL, (35, K u nstlaan \ 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

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

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

Alle slach van 

Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Compas-, Schilder-, Schrijf- en Naaidozen 

Papeteriedozen met wit, fantaisie

en rouwpapier, laatste nieuwigheden 

Carnassièren en servietten

in toile cirée voor scholieren 

Portemusiques, Portefeuillen, Portemonnaies 

Etuis voor Cigaren en Cigaretten 

Nécessaires de toilette, Zakspiegels en Kammen 

Schoone keus van Kerkboeken 

Mis en Vesperboeken 

Prachtige Misseis in alle slach van leder 

Paternosters in glas, nacre, zilver en vermeil 

Scapulier Medalies en andere 

Groote keus van 

Postkaarten voor naam- en verjaardag. 

Fantaisiekaarten, Zichtkaarten

Prijskamp op de Vogelpik
50 Fr. Prijzen gnwaarborgd

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

Groote Markt, Iseghem.

TE KOOP eene schoone BUIZE STOOF aan
voordeelge prijs. Voor inlichtingen zich te 
wenden bij B ru n o  MEYER, Lendeledestraatjl 15.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORDERS.

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

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

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

RHEUMATIEK  
J I C H T

GENE ZEN I

eLIXER i
►PHIUPPARU

D A N IE L  DELA N N OY
St Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

Gelast zich met het maken van alle slach vau 
Manskleederen, Kinderkostuimen, Pardessus, enz.

D-e Kalanten mogen zelf stoffen en benoodighe
den leveren .

Het werk wordt goed verzorgd, en naar de laatste 
mode afgemaakt.

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

GOEDE FOURRUREN
om u van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezusters
G e n ts t ra a t^ !^  ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Tronwe bediening.
VASTE PRIJS

MEN VRa X gÏ  MEÏSJES
voor aan de doozen te werken, bij H enri 

STROBBE-BOURGEOIS.

Timmer- en Schrijnwerkerij

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

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

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

Trouwe en eerlijke bediening.

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

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

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

De E lix ir Philippart is te verkrijgen bij A .L y bke r 

Apotheker Eousselare en F lorent LALLEMAN,
Apotheker te Iseghem.
1~> fr. de groote flesch ; O fr. de halve flesch.

I *  GHOOTE MAGAZIJNEN 1
:S

Te Koop per occasie ongeveer 15ÜÜ 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeélige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

I  F E L IX  L E F E V E R E , Steenpoort, 10, 

K.ORTRIJK

mI  G r o o te  k e u s  v a n  S a r g ië n
r v in W o l, Halfwol en Katoenv

I  KKDSPREIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok

ü
m
m
m
m

&

I  P R I J Z E N  buiten alle O O N O U R B N T I B  i

« S i «  S U ;

AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

—  V U Y L S T E K E  Gebroeders “
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, ISEGHEM. 

A u tos : .FW, F  O FLU, CITJROElSr enz. 
Motos : F N , S A H O L E J A , I N D I A N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

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

C R E D I T  F O N C I E R  D ’ A H l / E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

— K a p i t a a l  6 0 0  0 . 0 0 0  
B Spaarkas :
1° op zicht 4 .00 ’/
2° op term ijn  van een jaar 4.50 >/'
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

N a a m lo o z e  M a a t s c h a p p i j
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1° op zicht 3.00 °/o
2 op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/o
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 u/ 0 
3 op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 %
4n op jaarliiksche rekeningen 4.25 n/0

AANKOOP en VERKOOP Yan Fraflsch, Sngelsch en Amerikaaasch Papier
a a n  de v o o rd e e l ig s te  w is s e lk o e r s

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 : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Ruinbeke, 
Eugène VERHAMIVIE dokter in geneeskunde Iseghem



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H'DB
H övergroote keus en laatste nieuwigheden

•  I t t J  e I v i .  • * . . , , ,

aan prijzen buiten alle eoncurentie.

m t§

BRUXELLES

G. HQET-ANNE. opticien, StAinandsiraat 8, KOUSSKI,AltE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer bn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het -gezicht uiet een 
nieuw stelsel vati 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 uitsjelezene glazen en alle yerschillige modellen van 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, inet, fijne monturen t> en 7 fr GKENE \VOKOB PUI.1/KN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jmnellen, lontrfies-vues. barometers en kunstoogen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieuen, brouwerijen, baden en kernen ; maxima thermometers 
likeur-, strop-, melk- en oxijde wegers. Loupeu voor wevers, enz..

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

Men letle goed op om adres :

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

Florei/t Devos-Dejonckheere
Huurhouder en Voerman

Slatiepiaats, 28, !SEGHt
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, ISBG-HEM.

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

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

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vai)lai)degli8iT)-B8̂egt)8
Groote iVIarkt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo r 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelsn
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. II 

Bijzondere prijzen voor voortveri oopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over t<* nemen 

eene Stoom borstel fabriek
(m et M ekanieke en ^elektrieke verlichting)

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

TIMPERMAN, - Ie Iseghem, of schrijven oonder 
de letters PAX, postliggende le Brugge.

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

bij JA N SSEN S Zusters
n° 6 Brugstraat, ISEGHEM

• I U  »  K A T IO N  A L B  K B H I S I M

S ED ER T 40 JAR EN
geueien zij jaarlijks vele duizeudeu personen.

Opgeput Toor de namiaksela. Eischt wel op 

iedere doos den naim van F. VERGAUWEN.

BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST -  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET INFLUENZA

en alle ziekten der luchtpijpen en der bont.
Zij verzachten van den eersten dag en generen 

na enkele dagen.

PRIJS : ~ (r. de doos in alle goede apotheken.

2° Bloedpillen van F. VERGAUWEN
teger.

TEBSTOPTIIEIP, HA4UKIEKTKK, 
«AL, SlilJiHKN, ZUUR, KEUKEN
D E K  JA K E N  en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : 2 fr 

DÉPOT : Apotheek i ’. VERGAUWK.N. 
i60, Anspachlaan, Brussel.

G b .  W A  A R B O  R G D  G  F W  A P E  N O  B f  T O N

Gepreste rimenlbuizen op alle wij<len 

GITi i n s  en HKIHIHJTTKIV van gelijk welken inbond

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

1 A mand Denys-Hoehepied!

&
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

SCHOONE KEUS VAN

Liegenmantels — Impermeables 

voor Heeren. Dame i e i K>nde"S

V o o i *  U  a m e n  v a - s il « t l  - 4 S  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle G a b a rd in e  8 8  F r .
TROUWü BEDIEN1NO.

JAN SSEN S Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

A lb .  V A N N Y A N H O U T  IT]
Tafelhouder (Traiteur)

— G-entstraat, 35, ISEGHEM
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V an h o u tte - N e y r in c k  v a n  JRousselare  

Wordt aanbevolen voor :
EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubelso

IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPuED lG B  B N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In ’t  groot en in ’t klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke

H O U T  

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

maken van verkoop.
Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 

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

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

nadas, enz

HUIS VAN VERTROUWEN

DE P E L IC H  YST RA A T , 12,

rechl over Sl Hiloniiiskerk ISEGHEM.

U I T  T E R  H A N D T E  K O O P
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 

Lattestoor zullen. Vensterbank in granit

Zich te betragen Rousselarestraat, i3S .

S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

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

J u m e l l e n ,  V e r r e k i j k e r s

Wij berichten liet publiek daI. de recopier, der 
Heeren Oogmeesters, afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van opliek stellen mij in 
slaat aan de verschillitre »'ezichten, brillen te geven 
dio hunne oogen goed. passen en eenen voordoeligen 
invloed uit'oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u :u volle vertrouwen len n ijnen 

huize.

Automobielen FORD
R ECHTST REKKSCH A GENTSCHAP

de ELECTRO MECANIEK, HO V E N I E R S S T R A A T ,

K O R T R I J K

Het «enigste Huis der streek dat. reeds de Ford bewerkt heeft vóór den
o<trlcg. sedert de eerste typen uilgvkotneti zij».

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

A UTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W ERK H U IS , voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge

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

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren. —  Vuicaniseering.

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

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENS TOEPASSIXG DER B A R N K R A C H T IN DE F A B R IE K E N

Mijn Kindje Was Van Eene 
Uiterste Zwakheid

Het kon niet de minste beweging doen.
De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.

Mevrouw C. Hogers, 89, George Streot,
Pontypool, Mon., zegt:—“‘ De Dr.. Cassell’s 
Tabletten hebben een wonder gedaan met 
m ijn zoontje te genezen die van kinderver
lamming leed en zoodanig vermagerde dat ik 
dachte hij ging sterven. H ij had pas veer
tien maanden toen de pijn begon en weldra 
was hij van eene uiterste zwakte; hij kon niet 
ééne beweging doen. De buikhoop deed hem 
vermageren zo o dat er hem niets bleef dan de 
, ui den beenderen. Al wat h ij nutte' braakte 
h ij; de zwakheid maakte hem blind; hij 
gelijkte aan eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag had ik het geluk 

van de Dr. Oassell’s Tabletten te hooren 
spreken; onniiddelijk deed ik ze, aan m ijn 
kindje innemen. Verbeeld u mijne vreugde 
toen eenigen tijd nadien ik bemerkte dat den 
toestand van m ijn  jongetje licht veranderde. 
Zijne'gezondheid verbeterde dan vlug, hij 
kreeg ie t zicht terug en weldra was hij m 

staat te kunnen loopen. Heden heeft h i j  twee jaren en liallf, hij is in volle gezond
heid en vol kracht, en mollig evenals een pouding.”

D r
P R IJ S  3 FR  EN

7.50FR.
(bet groot 
model be\at
drie maal bet 
kleine) Ver
kocht door . de 
apotheker» i n 
al it- werelddee- 
ler Vraag- de 
Dr. Cas sell's 
T a b letten en 
weigerd a ‘ Ie 
nainaking.

Tabletten
U niverseel fa m ilie  geneesm idde l tegen

zenuwafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakheid Blood.ebrek Leve:isa-.>:.alliiig
Z enu wo r.s t e iu li g «iechtc spijsver'.ee ng Len u wac.•. \ : i, r. e i d
Neurasthenie U'iiputiing Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
tic personen die de kritische tijdvakken van he. I. ven 
doorgaan. Dokter CassJi’s Co., Ltd., Manches ;i-r, EV"i., 
Algemeen depot voor België en neï Groo .irm». :)

Maison t ouis Sanders, 22, Rue de la Giaciere, Brussel.

NEEMT TWEE 
TABLETTEN.

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goee • ie slapen 
zu J . vervolgd
en ge zult wel
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


